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Abstract 
 

Iharkút is a Late Cretaceous (Santonian) vertebrate-bearing locality in the 

Bakony Mountains of western Hungary, where productive and continuous excavations 

have been carried in the last seventeen years. These resulted in a very rich and 

taxonomically diverse assemblage of continental animals including 31 different taxa of 

fish, amphibians, turtles, lizards, pterosaurs, crocodilians, non-avian dinosaurs and 

birds. Although several taxonomical, palaeobiological and palaeobiogeographical 

investigations have been published to demonstrate the diversity and faunistic 

relationships of the Iharkút vertebrates, the sedimentological and taphonomical studies 

of the locality were quite underrepresented. Thus the aim of the present work is to 

review the sedimentological and taphonomical features of Iharkút vertebrate site and 

vertebrate assemblage and to interpret the sedimentological characteristics of the 

lithofacies units in order to determine the depositional model of vertebrate fossils. 

The Csehbánya Formation (Santonian), exposed in the Iharkút open-pit, is made 

up of a cyclic alternation of conglomerate, sandstone, and variegated siltstone and clay 

deposited in a fluviolacustrine environment. The sedimentological investigation and 

facies analysis of the Iharkút section resulted in the identification of eight lithofacies 

associations (lenticular sandstone, conglomerates with sandstone, stacked deposits 

consisting of clayclasts and sandstone, tabular sandstone, dark sandy siltstone, massive 

claystone and reddish or yellowish paleosols). These associations are interpreted as: 1) 

ribbon-like fluvial channel deposits, 2) coarse grained channel deposits, 4) high density 

flash flow deposits, 4) tabular (sheet) sandstone 5) stagnant pool deposits with high 

organic content, 6) deposits of shallow lakes and ponds, 7) moderately drained 

paleosols, and 8) hydromorphic paleosols. The sedimentological investigations revealed 

that the terrestrial sediments were deposited in an anastomosing fluvial system because: 

(i) they include multiple coexistent channel belt deposits, (ii) the ribbon shaped 

sandstone bodies are predominant, (iii) the cross-bedding structures and the lateral 

accretion are almost completely absent in the channel fill deposits and (iv) the alluvial 

architecture is characterized by channel sandstone bodies encasing large proportion of 

overbank deposits.  

The most important fossiliferous horizon (Unit1 of site Sz-6) in Iharkút was 

examined in special details because the interpretation of the sedimentological 
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characteristics of this sequence is particularly important for the vertebrate 

palaeontological research of the locality. The stacked deposits of the most important 

vertebrate site were deposited by ephemeral high density flash-flood events probably 

triggered by episodic heavy rainfalls. The arrangement of the laminated siltstone above 

the coarser sediments, the sub-vertical position of several bones as well as the presence 

of associated skeletal materials at site Sz-6 indicate that the depositional area of Unit1 

of site Sz-6 was a trapping place where current velocity suddenly decreased and the 

poorly sorted sand, ripped-up clayclasts, pebbles, and bones accumulated. Furthermore, 

based on the sedimentological characters of the stacked series of Unit1, I suggest that 

the most of the vertebrate fossils in the Iharkút assemblage was deposited in a relatively 

short time (e.g. single wet season) by successive flood events. 

The large amount of available data made necessary a detailed taphonomic 

evaluation of the vertebrate remains from the Iharkút locality. Approximately 9234 

complete and fragmentary bones and 2259 teeth of at least 31 different taxa have been 

collected from the Iharkút locality. The taphonomical investigation pointed out, that the 

vertebrate assemblage of site Sz-6 includes three main different groups of subsets (bone 

pebbles, isolated bones, and associated and articulated skeletal material) with widely 

different taphonomical history. The bone pebbles were theoretically hydraulically 

equivalent with the dominant size of quartz grains of the channel fill sediment, thus they 

could have been transported for a long time with the ancient stream from the 

background area. The second group includes about 60% of the Iharkút collection, 

containing most of the identified isolated bones and teeth. The skeletal representation, 

fragmentation ratio, abrasion stages of these isolated bone assemblages indicate that this 

fraction of the Iharkút material represents multitaxic/multidominant attritional remains 

of isolated and dispersed elements which were deposited by fluvial processes. The 

monotaxic associated and articulated ankylosaur skeletal material of Iharkút may 

represent a mass death assemblage because six associated and one articulated 

ankylosaur skeletons were discovered from an area of approximately 400 m2, and in 

many cases close to each other in the same layer. Furthermore the closing layer 

indicates rapid deposition, which is a sedimentological criterion of a mass killed 

assemblage.  

The sedimentological and taphonomical investigations suggest that the 

vertebrate assemblage of site Sz-6 represents a group of animals which lived 

approximately at the same time in and around an ancient fluvial system, thus the 
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palaeoecological interpretation of Iharkút fauna can be regarded as well established. The 

Iharkút vertebrate assemblage is dominated by bones of aquatic and semi-aquatic 

animals, while the number of bones of terrestrial animals is subordinate. The 

taphonomical investigation shows that both the parautochthonous and allochthonous 

faunal elements are present in the fossil assemblage of site Sz-6. Furthermore the 

taphonomical analysis of the ankylosaur material from Iharkút locality further 

strengthens the previously assumed theory that ankylosaurs preferred wetland habitats 

such as areas along fluvial systems.  
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I. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

 

A mai Magyarország területén mindössze két olyan lelőhely létezik, ahol 

szisztematikus ásatások révén gazdag mezozoikumi gerinces leletanyag került felszínre. 

A két lelőhely közül talán az ismertebbnek mondható (és a jelen dolgozat témáját is 

adó) iharkúti lelőhelyről kontinentális gerinces maradványok ismertek, míg a 2012-ben 

felfedezett villányi lelőhelyről gazdag sekélytengeri gerinces fauna került napvilágra 

(Ősi et al., 2012a; Ősi et al., 2013). Az iharkúti gerinces lelőhely felfedezését 

megelőzően hazánk területéről nem ismertünk szisztematikusan gyűjthető, kontinentális 

mezozoikumi gerinces lelőhelyet, melynek egyik oka talán abban keresendő, hogy a 

magyarországi mezozoikumi rétegek főként tengeri képződmények, melyekben a 

szárazföldi gerinces fosszíliák megőrződésének lehetősége alárendeltnek mondható. Ősi 

Attila még egyetemi hallgató korában, 2000 tavaszán az iharkúti külszíni fejtésben 

végzett előzetes terepbejárás során, a talajfelszíntől párméteres mélységben felfedezte 

az első magyarországi dinoszaurusz fosszíliát, melyről mára kiderült, hogy egy páncélos 

dinoszaurusz ágyéki csigolyadarabja. Az első maradványok felfedezését több ezer 

követte és az elmúlt években megrendezésre kerülő két-háromhetes ásatások révén mára 

több, mint 10.000 csont és fogmaradvány ismert a területről, melyek alapján 31 taxon 

volt kimutatható (Ősi et al., 2012a). A gazdag leletanyag egy igen diverz faunáról 

árulkodik, melyek között megtalálhatóak a halak, a kétéltűek, a teknősök, a gyíkok, a 

krokodilok, a dinoszauruszok és a repülő hüllők maradványai (ld. Melléklet I). A 

lelőhelyről ismert leletanyag tudományos feldolgozását egy több tagú kutatócsoport 

végzi, mely kutatómunkák taxonómiai, paleobiológiai, paleogeográfiai és 

paleoökológiai eredményei számos publikációban már megjelentek (pl. Ősi et al., 

2012a; Ősi et al., 2014; Csiki-Sava et al., 2015; Rabi and Sebők, 2015 és lásd az ott 

hivatkozott cikkeket), azonban a területről ismert leletanyag felhalmozódási 

körülményeinek meghatározására, valamint a csonttartalmú rétegek részletes 

szedimentológiai vizsgálatára a doktori kutatásomat megelőzően csak érintőlegesen 

került sor (pl. Tuba et al., 2006; Ősi and Mindszenty, 2009). 

A doktori munkám során célom volt, hogy a már begyűjtött több ezer iharkúti 

csontmaradvány felhalmozódásának körülményeit minél behatóbban tanulmányozzam. 
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Ezért a konkrét tafonómiai vizsgálatokat megelőzte a terület üledékföldtani 

viszonyainak tanulmányozása, mely vizsgálatok nélkül egy teljes körű tafonómiai 

értékelés elkészítése nem lett volna lehetséges. A szedimentológiai vizsgálatokat 

különösen indokolttá tette, hogy a bányaterület különböző rétegtani szintjéből kerültek 

elő gerinces fosszíliák, melyek felhalmozódásában jelentős különbségek mutatkoztak. A 

leggazdagabb csonttartalmú rétegként ismert Sz-6 lelőhely felhalmozódási viszonyainak 

meghatározását különösen fontosnak tartottam, hiszen az iharkúti leletanyag több, mint 

80%-át adó képződmény szedimentológiai sajátosságai segítséget nyújtottak abban, 

hogy meghatározzam azokat a folyamatokat, melyek hozzájárultak a kivitelesen gazdag 

csontdúsulás létrejöttéhez (Botfalvai et al., 2016).  

A leletanyag részletes tafonómiai vizsgálatával megkíséreltem kimutatni, hogy a 

lelőhelyről felszínre kerülő fosszíliák eltemetődésüket megelőzően milyen mértékben 

voltak kitéve a külső környezeti hatásoknak, mert ezek fontos információkat hordoznak 

a területen élt állatok egykori élőhelyéről, az elhullásuk körülményeiről, valamint az 

eltemetődésüket megelőző eseményekről. Munkám során kérdés volt, hogy az általam 

tanulmányozott leletanyag kivolt-e téve a szállítódásból eredő osztályozódásnak, és ha 

igen milyen mértékben, mert az ilyen folyamatok ellehetetlenítik a leletanyagokból 

kiolvasható paleoökológiai következtetések levonását. A területről ismert részleges 

asszociált és artikulált páncélos dinoszaurusz csontvázak felhalmozódásának vizsgálatát 

a területről előkerült szórványleletektől különállóan kezeltem, hiszen az izolált 

csontelemek és a csontvázak felhalmozódási körülményeiben jelentős különbségek 

jelentkezhetnek (pl. Nasti, 2005; Brand et al., 2003; Botfalvai et al., 2017). 

Dolgozatomban a lelőhely földtani hátterének bemutatása után részletesen 

kitérek az iharkúti külszíni fejtésben feltárt képződmények szedimentológiai 

ismertetésére és az ezek alapján levonható üledékföldtani következtetésekre. A 

felhalmozódási környezet meghatározása után következik a tafonómiai fejezet, melyben 

ismertetem az egyedszám kalkulációkból kapott értékeket (NISP és MNI) és bemutatom 

a csontanyag szállítódása során felmerülő osztályozódási mechanizmusokból eredő 

torzítások meglétét és hiányát, valamint meghatározom a leletanyag izolált 

csontanyagából eredő csontvázteljességi értékeket. Az izolált csontokon, illetve a 

területről ismert asszociált és artikulált csontvázak elemein végzett modifikációs 

vizsgálatok elvégzése után bemutatom a csontanyag felhalmozódása során jelentkező 

környezeti és biológiai hatásokat, valamint összefoglalom a leletanyag 

felhalmozódásának tafonómiai körülményeit. A dolgozat utolsó részében összefoglalom 
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a leletanyag felhalmozódási idejére vonatkozó eredményeimet és bemutatom a 

szedimentológiai és a tafonómiai eredményekre épülő ökológiai következtetéseket.  

 

II. ÁLTALÁNOS FÖLDTANI HÁTTÉR 

A dolgozat témáját adó iharkúti gerinces lelőhely (É 47° 13´ 52´´, K 17° 39´ 

01´´) az Északi-Bakonyban, Bakonyjákó és Németbánya települések határában 

helyezkedik el, ahol a jó minőségű bauxit (Nagytárkányi Bauxit Formáció) 

kitermelésére kialakított, Németbánya II-es és III-as külszíni fejtésben a késő-kréta 

korú, szárazföldi képződményeket tartalmazó Csehbányai Formáció nagyvastagságú 

szelvénye került felszínre (Fig.1).  A bauxit kutatásának és kitermelésének 

köszönhetően, valamint a Dunántúli-középhegység felső-kréta üledékciklusának 

tanulmányozása folytán az Észak-Bakony területének földtani felépítése egy jól ismert 

területnek mondható (Noszky, 1951; Haas, 1983, 1999, Haas and Jocha-Edelényi, 1977; 

Haas et al., 1977, 1992; Mindszenty et al., 1984, 2000; Gellai et al., 1985; Jocha-

Edelényi, 1988; Knauer and Siegl-Farkas, 1992; Ősi and Mindszenty, 2009; Botfalvai et 

al., 2016), így jelen dolgozatomban csak az eredmények rövid összefoglalására 

szorítkozom. 

 

2.1. A tágabb környezet földtani felépítése 

 

A Dunántúli-középhegység felső-kréta (coniaci-campani) üledékciklusát 

megelőző kiemelkedési szakaszban a szerkezetalakulásnak és az eróziónak 

köszönhetően a szerkezet  csapásával párhuzamos, mélyedésekkel és hátságokkal tagolt 

térszín alakult ki (Tari, 1994; Fig.2A). A kiemelt hátságokon elhelyezkedő triász 

karbonátképződmények a meleg és a nedves klíma hatására intenzív málláson és 

karsztosodáson mentek keresztül. A karsztos felszín üledékcsapdáiban a késő-kréta 

során halmozódott fel a Halimbai és a Nagytárkányi Bauxit Formáció anyaga 

(Mindszenty et al., 1984). Ezt követően a Bakony jelentős részén a folyóvízi-tavi 

üledékképződés játszotta a főbb szerepet (Csehbányai Formáció) és az egyes elzárt 

medencékben létrejövő tavi-lápi környezetben megindult az Ajkai Kőszén képződése 

(Haas, 1998). A Csehbányai Formáció délnyugaton a helyenként jelentős kiterjedésű 

bauxittelepeket fedő Ajkai Kőszénnel fogazódik össze (Haas et al., 1992), mely 
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képződményeket az újabb traszgressziós ciklus kezdetét jelző Jákói Márga Formáció 

fedi le (Fig.1B). A Jákói Márga képződésének korai szakaszában az édesvízi 

környezetet jelző üledékeket fokozatosan egy brakkvízi Cyclolites maradványokat 

tartalmazó sötétszürke színű agyagmárga, majd egy normál sótartalmú sekélytengeri, 

Pycnodonta kagylókat is tartalmazó neritikus környezetben képződő márga váltja fel 

(Haas et al., 1977). A kiemeltebb térszíneken képződő Ugodi Mészkő lerakódása jelzi a 

tenger normál sótartalmúvá válását, mely képződmény főként rudista (Hippurites) 

kagylók teknőiből és törmelékeiből épül fel (Fig.1B). A relatív tengerszint emelkedés 

következtében az Ugodi Mészkő alkotta karbonátplatform megfulladt, és ezt követően a 

mélyebb vízi kifejlődést mutató Polányi Márga képződése vált uralkodóvá a Pelsoi 

egység egész területén (Haas et al., 1977). 

 

Fig.1: A vizsgált terület elhelyezkedése (A) és a Bakony-hegységben található felső-kréta 

formációk kapcsolatát bemutató sematikus szelvény (Haas et al., 1992 nyomán módosítva) 
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2.2. A Csehbányai Formáció 

A Csehbányai Formáció egy ártéri/folyóvízi, sziliciklasztos üledékekből 

felépülő összlet, mely uralkodóan konglomerátumból, homokkőből, változatos 

megjelenésű aleurolitból és agyagból épül fel, helyenként vékony szenes rétegek 

közbetelepülésével (Jocha-Edelényi, 1988). A Csehbányai Formáció rétegei két jól 

elkülönülő (egymástól egy kiemeltebb hegyháttal elválasztott) ÉK-DNy-i csapású 

részmedencében tanulmányozhatók (Hass et al., 1992; Tari, 1994; Fig.2A). A déli 

részmedence keleti részében a Csehbányai Formáció vastagsága megközelítőleg 100-

150 m (Fig.2B), mely eróziós felszín mentén települ a pre-santoni karbonátos 

képződményekre, illetve azok karsztosodott üregeiben felhalmozódott bauxitra (Haas et 

al., 1992). Az említett részmedence déli részén konglomerátumok és szürke homokkő 

rétegek a jellemzőek, melyek nyugati irányba egyre finomabb szemcsés (aleurolit, 

agyag, márga) üledékes sorozatokba mennek át. A déli részmedence délnyugati 

részében a Csehbányai Formáció a szintén santoni korú Ajkai Kőszén Formációra 

települ (Haas et al., 1992).  

Az északi részmedence geológiai felépítése kevésbé ismert, mert a területen 

nyersanyagkutatás céljából lényegesen kevesebb fúrást mélyítettek. A korlátozott fúrási 

adatok azt mutatják, hogy a déli részmedencével ellentétben itt a kavicsos, durva 

homokköves rétegek dominálnak (100-150 m) és a pélites üledékek csak alárendelten 

vannak jelen (Jocha-Edelényi, 1988).  

A Csehbányai Formáció kora a palinológiai vizsgálatok alapján a felső-santonira 

tehető, mert a legújabb, több rétegtani szintből végzett palinológiai elemzések 

rámutattak arra (Bodor és Baranyi, 2012), hogy a formáció képződése az Oculopollis 

zaklinskaiae–Tetracolporopollenites (Brecolpites) globosus Zónába tartozik, mely 

megerősítette a korábbi vizsgálatok alapján már felvetett santoni kort (pl. Góczán, 1964; 

Siegl-Farkas, 1993).  
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Fig.2: A) Üledékképződési környezetek a késő-kréta üledékciklus elején (Tari, 1994 nyomán 

módosítva) és B) Csehbányai Formáció vastagságtérképe (Haas et al., 1992 nyomán) 

 



14 
 

III. AZ IHARKÚTI KÉSŐ-KRÉTA GERINCES LELŐHELY 

SZEDIMENTOLÓGIAI VIZSGÁLATA 

 A gerinces fosszíliák nagy többsége folyóvízi/ártéri üledékekből kerül felszínre 

(Behrensmeyer, 2007), mely egyrészről köszönhető az említett területek nagy fajeltartó 

képességének (pl. élelem és vízutánpótlás), valamint annak, hogy az ártéri területekre 

jellemző magas szedimentációs ráta kedvez a csontok gyors eltemetődésének 

(Behrensmeyer, 1982, 1988; Badgley, 1986a,b; Eberth and Miall, 1991). Behrensmeyer 

(2007) kimutatta, hogy a csonttartalmú rétegek több, mint 50%-a folyóvízi 

képződményekből ismert, mely jól jelzi annak fontosságát, hogy az ipari szempontból 

hasznosítható vizsgálatok mellett (pl. kőolaj, ércfelhalmozódások; Miall, 1996), 

őslénytani szempontból is minél behatóbban tanulmányozzuk a folyóvízi rendszerek 

szállító és üledékfelhalmozódási viszonyait (Dodson, 1971; Behensmeyer, 1982; Eberth 

and Miall, 1991; Aslan and Behrensmeyer, 1996; Roberts, 2007). A különböző 

folyóvízi rendszerek szedimentációs viszonyainak megismerésével olyan 

tudásanyaghoz jutunk, ami felhasználható az új potenciális gerinces lelőhelyek 

felkutatásában, valamint segít megismerni azon tényezőket (pl. alak/méret szerinti 

osztályozódás), melyek közrejátszanak a szegényes vagy éppen a kivételesen gazdag 

csonttartalmú rétegek kialakulásában (Behrensmeyer, 1988; Badgley, 1986a,b).    

Az iharkúti bauxitfejtésben végzett szedimentológiai vizsgálatok célja az volt, 

hogy az egykori folyóvízi rendszer paleokörnyezeti képéről minél behatóbb ismereteket 

szerezzek, valamint meghatározzam a jelenlévő üledékfelhalmozódási folyamatokat, 

melyek hozzájárultak a területről ismert páratlanul gazdag csontfeldúsulások 

kialakulásához. A továbbiakban bemutatásra kerülő szedimentológiai vizsgálatok és az 

azokból levonható következtetések többsége már korábban közlésre került (Botfalvai et 

al., 2016), mely munkára történő hivatkozást csak olyan esetekben tettem meg, mikor a 

leírt szöveget a már publikált kézirat egyéb, itt nem részletezett adataival egészítem ki.  

 

3.1 Anyag és módszer 

 Az iharkúti külszíni fejtésben végzett szedimentológiai vizsgálatok során 12 db 

(megközelítőleg 15-20 m hosszúságú) vertikális szelvényt vettem fel, melyek helyzetét, 

illetve szedimentológiai paramétereit rögzítettem (ld. lentebb és az Elektronikus 

melléklet I). A szelvények kiválasztása során figyelembe kellett venni a területre 
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jellemző rossz feltártsági viszonyokat, mely az esőzések roncsoló hatása mellett annak 

is köszönhető, hogy a területen befejeződött bányászati tevékenységet követő 

rekultiváció során az egykori bányafal több részét is jelentős mennyiségű meddő 

kőzettel fedték el, így bizonyos részek tanulmányozása nem volt lehetséges. A 

szelvényeket (lehetőségekhez mérten) igyekeztem a homokkő betelepülések 

réteglapjára merőlegesen felvenni, hogy minél pontosabb rétegvastagsági értékekkel 

dolgozhassak. 

A terepi munka során, a területre jellemző rétegekből mintát gyűjtöttem 

laboratóriumi elemzések céljára (pollen és egyéb növényi részek vizsgálata, röntgen-

pordiffrakciós vizsgálatok, csiszolatkészítés stb.) és a mintavételi helyeket a rájuk 

jellemző EOV koordináták alapján rögzítettem. A szemcseméret meghatározására a 

Wentworth-skálát, míg a paleotalajok színének meghatározására a Munsell-színskálát 

használtam. A külszíni fejtésben feltárt Csehbányai Formáció részletes szedimentológiai 

vizsgálata során külön figyelmet szenteltem azon rétegek vizsgálatának (Sz-1, Sz-6 és 

Sz-7-8 lelőhelyek) melyekből jelentős csontmennyiség került felszínre az elmúlt évek 

ásatásai során (Fig.3). Az üledékföldtani vizsgálatokból származó paleokörnyezeti 

következtetéseket összevetettem az adott rétegre jellemző paleoflóra adatokkal, hogy 

minél behatóbb képet kapjunk a vizsgált rétegtani egységek felhalmozódási 

viszonyairól. A fejezetben tárgyalt növényi fosszíliák meghatározásában és azok 

paleoökológiai értelmezésében Dr. Bodor Emese volt segítségemre mely munka főbb 

eredményeit Botfalvai et al. (2016) tartalmazza. 

  

3.2 Az iharkúti külszíni fejtésben feltárt képződmények  

 Az egykori Iharkút település határában mélyített külszíni fejtésben feltárt 

legidősebb képződmény a felső-triász korú dolomit (Fődolomit Formáció), melynek 

mélytöbrös, karsztos üregeiben halmozódott fel a Nagytárkányi Bauxit kiindulási 

anyaga, ahol aztán kitűnő minőségű bauxittá alakult (Fig.3A). A karsztos üregek egyes 

esetekben elérik a triász felszíntől számított 60-80 m mélységet, így a területre az igen 

vastag, azonban laterális kiterjedésüket tekintve keskeny bauxit telepek jellemzőek 

(Mindszenty et al., 1984). Az iharkúti-németbányai területen felkutatott bauxit a felső-

triász–felső-kréta közötti bauxitszintbe, kronosztratigráfiailag a felső-kréta időszakba, 

feltehetőleg az alsó-szenonba tartozik (Mindszenty et al., 1984).  A bauxitra és a felső-

triász dolomitra eróziós felszín mentén települ a folyóvízi/ártéri üledékeket tartalmazó 
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felső-kréta (santoni) Csehbányai Formáció, melyből a dolgozat témáját adó, 

világviszonylatban is jelentős gerinces leletanyag került felszínre (Ősi et al., 2012a; 

Fig.3). A területen végzett geokémiai vizsgálatok alapján a Csehbányai Formáció 

Iharkúton feltárt rétegei édesvízi képződményeknek tekinthetőek (Kocsis et al., 2009), 

melyek felhalmozódása a palinológiai elemzések alapján az Oculopollis zaklinskaiae - 

Brecolpites globosus palynozóna és az Oculopollis-Triatriopollenites szubzónára 

datálható (CC16 Nannoplankton zóna) és így a feltárásban tanulmányozható rétegek 

kora teljes egészében a késő-santonira tehető (Siegl-Farkas and Wagreich, 1996; Bodor 

and Baranyi, 2012). A Csehbányai Formációra középső-eocén konglomerátum és 

mészkő, valamint foltokban jelenlévő pleisztocén lösz rétegek települnek. 

 

 

Fig.3: Az iharkúti bauxitbánya földtani felépítése (A) és légi felvétele a jelentősebb 

csonttartalmú lelőhelyek feltüntetésével (B) 

 

A fejezet további részében, az iharkúti külszíni fejtésben feltárt Csehbányai 

Formáció üledékföldtani jellegeit és sajátosságait mutatom be. A feltárt képződmények 

részletes leírását követően ismertetem azon következtetéseket, melyek segítettek, hogy 

minél pontosabban meghatározhassam az egyes képződmények felhalmozódási 

körülményeit.  Szemcseméret, rétegvastagság, őslénytani adatok és szedimentológiai 

szerkezetek alapján 12 litofácies volt elkülöníthető, melyek rövidítéseit és részletes 

leírásait a Táblázat 1 tartalmazza. A litofáciesek elkülönítése során Miall (1985) és 
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Roberts (2007) munkájára támaszkodtam. Az elkülönített litofácieseket négy litofácies 

együttesbe csoportosítottam (mederkitöltések, hordaléklebenyek, sekély tavi üledékek 

és paleotalajok; Táblázat 2), melyek részletes bemutatását a következő részfejezetekben 

külön-külön tárgyalom.  

Fácies 

kód
Litofácies Üledékszerkezetek Leírás

Fácies 

kód
Litofácies Üledékszerkezetek Leírás

Gm

Mészkő kavicsok 

és agyagklasztok 

(intraklasztok)

Masszív vagy gyengén 

rétegzett; szemcsevázú

Mátrix: halványzöld színű, apró- 

és középszemcsés, gyengén 

osztályozott homok.  Klasztok: 

darakavics - aprókavics 

mérettartományba tartozó 

intraklasztok, ritkábban dolomit 

kavicsok. Növényi törmelékek, 

valamint csont- és 

fogmaradványok

 Fl
Lemezes aleurit és 

agyag

Lemezesség, 

üledékes 

deformációk

Szürkésbarna színű, növényi 

törmelékeket, ritkábban jó 

megtartású levél-, fog- és 

csontmaradványokat tartalmaz 

Gcm
Szemcsevázú 

konglomerátum
Keresztrétegzett

Mátrix: halványbarna, 

vörösesbarna színű közép- és 

durvaszemcsés, gyengén 

osztályozott homok. Klasztok: jól 

lekerekített, gyengén osztályozott 

darakavics- aprószemű kavics 

mérettartományba tartozó  fekete 

vagy fehér extraklasztok, 

ritkábban intraformációs 

agyagklasztok 

Fc
Szerkezetmentes 

aleurit és agyag
Masszív

Zöldesszürke színű, enyhén 

meszes, ritkán növényi 

törmelékeket tartalmaz

Se

Eróziós felszín 

mentén települő 

homokkövek

Masszív, ritkábban 

keresztrétegzett 

Világosszürke, apró- és 

köszépszemcsés homok, 

darakavics mérettartományba 

tartozó inraklasztok

Fcf
Szerkezetmentes 

aleurit és agyag
 Masszív

Szürkésbarna színű, édesvízi 

molluszka héjakat és 

szenesedett növényi 

maradványokat tartalmaz

Sl
Aprószemcsés 

homokkő 

Masszív, alacsony 

szögű 

keresztrétegzettség

Halványszürke, finom- és 

aprószemcsés homok. Nem 

eróziós felszín mentén telepűlő 

homokkőtestek

Fr Aleurit és agyag Gyökérnyomok

Zöld, világosszürke vagy 

barnásszürke színű, vertikális 

gyökérnyomokat tartalmaz

St

Vályús 

keresztrétegzett 

homokkő 

Keresztrétegzett

Halványszürke, apró- és 

középszemcsés homok, ritkábban 

durvaszemcsés homok

C
Szén, szenes aleurit 

és agyag

Masszív vagy 

lemezes

Fekete és sötétszürke színű, 

szenesedett növényi 

maradványokat, édesvízi 

molluszka töredékeket, fog- és   

csontmaradványokat tartalmaz

Sh
Síklemezes 

homokkő 
Síklemezes 

Halványszürke, apró- és 

középszemcsés homok
P

Aleurit és agyag, 

alárendelten 

finomszemcsés 

homok

Talajszerkezetek: 

glej foltok, 

gyökérnyomok, 

vertikális 

ásásnyomok

Halványsárga (10YR-2,5YR) 

vagy vörös (2,5YR-5YR) színű. 

Ritkán fog- és 

csonttöredékeket tartalmaz

Durvaszemcsés litofáciesek Finomszemcsés litofáciesek

Az iharkúti külszíni fejtésben elkülöníthető litofáciesek (Csehbányai Formáció) 

 

Táblázat 1: Az elkülönített litofáciesek és azok jellemzése az iharkúton előforduló Csehbányai 

Formációban (Miall, 1985 és Roberts, 2007 munkája alapján) 

 

3.2.1 Fácies együttes I: Folyómeder 

 Az iharkúti külszíni fejtésben megjelenő mederkitöltések a finomszemcsés 

(gyakran talajosodás jeleit mutató aleurolit/agyag) ártéri üledékekbe ágyazódó lencse 

alakú testként jelennek meg (Fig.4). A rájuk jellemző litofácies és fosszília tartalom 

alapján három alkategóriába sorolhatóak. 
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 3.2.1.1 Lencse alakú homokkőtestek (Gm, Se, St, Fr litofáciesekkel ld.Táblázat 

1) 

 Leírás: Az uralkodóan apró–középszemcsés homokból felépülő, eróziós felszín 

mentén települő lencse alakú homokkövek (Fácies Se; Fig.5) gyakoriak az Iharkúton 

tanulmányozható rétegsorokban (a tanulmányozott mederkitöltések több, mint 90%-a; 

Fig.4). 

Fácies együttes Altípusok Fáciesek Fosszília tartalom Felhalmozódási környezet

Lencse alakú 

homokkőtestek
Gm, Se, St, Fr

Makro- és 

mikrogerincesek, növényi 

törmelékek

Szövedékes fólyórendszer mederkitöltései 

(szalagszerű homokkőtestek)

Konglomerátum 

betelepülésekkel 

rendelkező 

homokkőtestek 

Gcm, St, Se Nincs Durvaszemcsés mederkitöltés

Heterogén 

mederkitöltés 
Gm, Se, Sl, St, Fl, C 

Izolált, asszociált és 

artikulált gerincesanyag, 

növényi törmelékek, 

szenesedett fatörzsek, 

tojáshéj töredékek, 

koprolitok, édesvízi 

molluszka héjak (Botfalvai 

et al., 2015)

Rövidéletű, nagysűrűségű villámárvíz 

üledéke 

Ártéri hordaléklebeny
Táblás 

homokkőtestek
Sl, St, Sh

Ritkán előforduló növényi 

törmelékek
Ártéri hordaléklebeny

Magas szerves 

anyagtartalommal 

rendelkező, 

sötétszürke színű 

aleurit

Fl, Fc, Fcf, Fr, C

Gazdag mikrogerinces 

anyag, tojáshéj töredékek, 

édesvízi molluszka héjak, 

szenesedet növényi 

törmelékek (Botfalvai et 

al., 2015)

Kisméretű állóvíz nagy szerves 

anyagtartalommal jellemezhető üledéke 

Szürkészöld agyag Fl, Fc, Fr Levéllenyomatok Kisméretű tó, illetve pocsolya üledéke

Vörös színű aleurit Fr, P
Ritkán mikrogerinces fogak 

és csonttöredékek 
Jó vízelvezetésű talaj

Halványsárga színű 

aleurit élénkszínű 

foltokkal

Fr, P
Ritka és rosszmegtartású 

gerincesmaradványok

Közepes vagy rossz vízelvezetésű területen 

képződő hidromorf paleotalaj 

Folyómeder

Sekély állóvizek

Paleotalajok

Az elkülöníthető fácies együttesek az iharkúti feltárásban (Csehbánya Formáció)

 

Táblázat 2: Az elkülönített fácies együttesek és azok jellemzése az iharkúton előforduló 

Csehbányai Formációban  

 

A 2-4 m vastag és 30-60 m laterális kiterjedésű homokkő testekre jellemző, hogy a 

bázisukon gyakran agyagkasztok, csonttörmelékek, jól lekerekített, 1-3 cm-es dolomit 

kavicsok (Fácies Gm) és nagyobb méretű (5-10 cm) növénytörmelékek találhatóak, míg 

a felső részükön gyakran aleurolit jelenik meg, sok esetben gyengén tanulmányozható 

vertikális gyökérnyomokkal (Fácies Fr). A kitöltés alján elhelyezkedő durvatörmelék, 

valamint a fedőben megjelenő aleurolit rétegek vastagsága (10-20 cm) 
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elhanyagolhatónak tekinthető a csatorna fő tömegét alkotó apró-középszemcsés homok 

mennyiségéhez képest. A tanulmányozott lencse alakú homokkőtesteken mért 

szélesség/vastagság arány minden esetben kisebb volt, mint 15. Az övzátony-

szerkezetek teljesen hiányoznak, továbbá a homokkőtestek alsóbb régiójában csak nagy 

ritkán jelennek meg a keresztrétegzésre utaló szedimentológiai struktúrák (St). Az 

iharkúti külszíni fejtésben tanulmányozott lencse alakú testek izolált, egymással nem 

érintkező homokkő betelepülésekként jelennek meg (Fig.5B), melyeket minden oldalról 

finomszemcsés talajosodott üledékek vesznek körül (Fig.4B és 5C). A csont- és 

növénymaradványok a képződmények bázisáról kerülnek elő, azonban ezek ritkák és 

többnyire rossz megtartásúak (pl. Sz-1 lelőhely; Botfalvai et al., 2015).  
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Fig. 4: Az iharkúti külszíni fejtés északnyugati falának két szelvénye és a vizsgált 

képződmények értelmezése. A) Szelvények felvételi helye. B) Az itt bemutatott két szelvény jól 

szemlélteti a bauxitbányában feltárt Csehbányai Formáció képződményeit, ahol a lencse alakú 

homokkőtestek a finomszemcsés ártéri üledékekbe ékelődve jelennek meg. 
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Fig.5: Lencse alakú homokkőtestek. A) A homokkövek eróziós felszín mentén települnek az 

ártéri finomszemcsés üledékekre. B) A mederkitöltések izolált, egymással nem érintkező 

homokkő betelepülésekként jelennek meg. C) Eróziós felszín mentén települő lencse alakú 

homokkő betelepülés. (Mindszenty A. felvételei alapján módosítva) 

 

Értelmezés: A fentebb leírt homokkőtesteken mért alacsony szélesség/vastagság 

arányok (<15), a lencse alakú geometria, az övzátony struktúrák teljes hiánya (LA, IHS 

ld. Miall, 1996) és a ritkán megjelenő keresztrétegzés arra utal, hogy az egykor aktív 

meder laterális eróziója nem volt jelentős (kis kanyargósság) és a feltöltődés során a 

vertikális aggradáció játszhatott fontosabb szerepet (pl. Gibling and Rust, 1990; Eberth 

and Miall, 1991; Kirschbaum and McCabe, 1992; Nadon, 1994; Roberts, 2007). A 

tanulmányozott mederkitöltések minden esetben vastag ártéri üledékekbe ágyazódva, 

egymástól elkülönülve helyezkednek el (Fig.4B), mely felveti annak lehetőségét, hogy 

egy időben, egymáshoz viszonylag közel, több aktív meder is létezhetett, mely a 

szövedékes folyóvízi rendszerek (anastomosing fluvial system) egyik diagnosztikus 

tulajdonsága (Nadon, 1994; Makaske, 2001; Horiuchi et al., 2012). A mederkitöltések 
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szemcseméret eloszlásából arra következtethetünk, hogy a bevágódást követően a 

meder bázisképződményében lerakódó durvább törmelék (lag deposit: mederpáncél) 

felhalmozódását követően a mederben áramló víz sebessége nem változott jelentős 

mértékben, hiszen a mederkitöltés nagy tömegét monoton szemcseméretű 

apró/középszemcsés homok tölti ki.  A mederben áramló víz szállítódási energiájában 

akkor lépett fel újra változás, amikor a meder felhagyódását követően (vagy az azt 

megelőző rövid időszakban) aleurolit tudott leülepedni a nagyrészt feltöltődött meder 

tetején kialakuló pangóbb víztömegből (pl. González-Bonorino et al., 2010). Az itt 

bemutatott, vastag ártéri üledékekbe bevágódó, izolált, többnyire szerkezetmentes, 

alacsony szélesség/vastagság arányokkal rendelkező, lencse alakú homokkőtesteket a 

szakirodalom „szalagszerű” homokkőtesteknek (ribbon sandstone bodies) nevezi 

(Gibling and Rust, 1990; Eberth and Miall, 1991; Makaske 2001; González-Bonorino et 

al., 2010), mely a szövedékes folyóvízi rendszerek mederkitöltéseinek egyik jellegzetes 

megjelenési formája (Makaske, 2001; Miall 1996; Nadon, 1994). 

 Az iharkúti külszíni fejtés északi falában elhelyezkedő lencse alakú homokkőtest 

(Sz-1 lelőhely; Fig.3) bázisképződményéből néhány száz gerinces fosszília került elő a 

2000-2002 közötti időszakban (Botfalvai et al., 2015). Ez a homokkőréteg tekinthető az 

első területnek, ahol a szisztematikus ásatások megkezdődtek és felhívta a figyelmet 

arra, hogy az iharkúti terület egy potenciális gerinces lelőhelynek tekinthető (Ősi, 

2004). Az Sz-1 lelőhelyről előkerült csontok (a teljes leletanyag megközelítőleg 1%-a) a 

pélites üledékekre egy eróziós felszín mentén települő, mederpáncélként megjelenő, 

agyagklasztokat tartalmazó sárgásbarna színű homokkőrétegből és a felette 

elhelyezkedő középszemcsés homokkőből kerültek elő (Botfalvai et al., 2015). Az 

ismert csontok megtartási állapota azonban igen rossz, mert a megkutatott réteg a 

jelenlegi talajvízszint közelében helyezkedik el és így a folyamatos vízzel telített 

környezet jelentősen roncsolta a már fosszilizálódott csontok állapotát. Az Sz-1 lelőhely 

litológiai felépítése és a mederkitöltés alakja alapján ezt a képződményt a területről 

ismert lencse alakú homokkőtestekkel rokonítottam (Botfalvai et al., 2015).  

 

  3.2.1.2 Konglomerátum betelepülésekkel rendelkező homokkőtestek (Gcm, St, 

Se litofáciesekkel) 

 Leírás: Az iharkúti bányafalak felszínhez közeli részében (a Csehbányai 

Formációra települő harmad- és negyedidőszaki képződmények alatt néhány méterrel) 
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két rosszmegtartású, konglomerátum és homokkő rétegeket tartalmazó mederkitöltés 

volt tanulmányozható (Fig.6). Az itt bemutatott képződmény jelentős része a bánya 

rekultiválása során teljesen megsemmisült, így mára csak kisebb foltokban 

tanulmányozható (Fig.6B). Világos- és vörösesbarna, rosszul osztályozott, közép- és 

durvaszemcsés homokkő és a kerekített kavicsokból álló konglomerátum rétegek 

váltakozásából felépülő képződmény (Fácies Gcm), eróziós felszín mentén települ a 

paleotalajosodott ártéri üledékekre. A homokkő rétegekre (~30 cm vastag) települő 

konglomerátum rétegek megközelítőleg 15 cm vastagok és változatos 

kavicsösszetétellel (dolomit, kvarc, ritkábban lidit) rendelkeznek, míg agyagklasztok 

csak alárendelten vannak jelen (Fig. 6C). A képződmény markáns szedimentológiai 

szerkezete a keresztrétegzés (St), ahol a keresztrétegek kötegvastagsága ~10-30 cm 

közé tehető. A csont- és a növénymaradványok teljes mértékben hiányoznak az itt leírt 

rétegekből. A képződmény (szokatlan litológiai felépítése ellenére) a Csehbányai 

Formációba sorolható, mert fedőjükben az iharkúti külszíni fejtés kréta rétegsorára 

jellemző üledéktípusok (hidromorf paleotalaj rétegek) voltak jelen (Mindszenty A. 

szóbeli közlés).  

Értelmezés: A mederkitöltés rossz feltártsága (Fig.6B), illetve megtartása miatt, 

a képződmény pontos felhalmozódási környezete nem meghatározható, mivel sem a 

vertikális sem pedig a laterális kiterjedése, és ebből adódóan a mederkitöltés alakja sem 

tanulmányozható. Azonban a markáns keresztrétegzettség jelenléte és a feltárásban 

megjelenő más mederkitöltéseknél durvább szemcseméret egyértelműen jelzi, hogy ez 

esetben az üledékszállítódási körülmények jelentősen különböztek a fentebb említett 

medertípusoknál detektáltaktól. A külszíni fejtés tekintetében, a konglomerátumokkal 

rendelkező mederkitöltések minden esetben a feltárásban megjelenő Csehbányai 

Formáció legfelső szintjében vannak jelen (a homokos mederkitöltések és a 

hordaléklebenyek feletti szintekben), így felvetődik annak a lehetősége, hogy a 

rétegsorban felfelé haladva a szedimentációs jelleg jelentősen megváltozhatott és a 

homokos mederkitöltéseket, a feltárás legfelső részében konglomerátumokat tartalmazó 

mederkitöltések válthatták fel. A szedimetációs viszonyokban idővel bekövetkező 

lehetséges változások, mindazonáltal csak feltételezhetőek, mert konkrét bizonyítékok 

lefektetése a feltárás kis mérete, illetve a Csehbányai Formáció felszíni kibúvásainak 

korlátozott elterjedése miatt nem lehetséges.  
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Fig.6: Az Iharkúton feltárt Csehbányai Formáció kavicsos mederkitöltései. A) A 

konglomerátum és homokkő váltakozásából felépülő képződmény eróziós felszín mentén 

települ az ártéri képződményekre (Mindszenty A. felvétele 2004-ből). B) A bánya rekultivációja 

folytán a képződmény már csak foltokban tanulmányozható. C) A konglomerátum rétegekben 

megfigyelhető nagyobb méretű kavicsok és agyagklasztok. 

 

  3.2.1.3 Heterogén mederkitöltés (Gm, Se, Sl, St, Fl, C litofáciesekkel) 

Leírás: A jelen alfejezetben bemutatott mederkitöltés terjedelmesebb 

szedimentológiai ismertetését (a jelentősen különböző litológiai felépítése mellett) az 

indokolja, hogy ez a rétegtani horizont tekinthető a leggazdagabb gerinces lelőhelynek 

(Sz-6 lelőhely; Fig.3), amelyből az ismert leletanyag több, mint 80%-a került elő (Ősi et 

al., 2012a; Botfalvai et al., 2015). A részletes szedimentológiai leírás és az eredmények 

értelmezése elsődleges fontosságú a területen végzett őslénytani kutatások 

szempontjából.  
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Fig.7: A leggazdagabb csonttartalmú lelőhely (Sz-6) mederkitöltésként ékelődik az 

ártéri üledékekbe 

 

Ez a változatos litológiai felépítést mutató mederkitöltés egy aszimmetrikus 

lencse alakú testként ékelődik az ártéri üledékes összletbe. A képződmény egy eróziós 

felszín mentén (Se) vágódik be az alatta lévő szerkezetmentes zöldeskék színű 

agyagrétegbe (Fácies együttes III; Fig.7). A feltárásban 2-3 m vastagságú mederkitöltés, 

90-100 m szélességben tanulmányozható, azonban ez a szokatlanul nagy laterális érték 

abból adódik, hogy a bányafalban látható metszet nem merőleges az egykori meder 

hosszanti tengelyére, így a képződmény valós oldalirányú kiterjedése jelenleg nem 

meghatározható (Botfalvai et al., 2016). Az egykori medret kitöltő, felfelé finomodó 

rétegsor uralkodóan agyagklasztokat és durvaszemcsés kavicsokat tartalmazó 

homokból, valamint nagy szervesanyag-tartalommal jellemezhető aleurolitból és 

agyagból épül fel. A markánsan elkülönülő litológiai jellegek alapján a medret kitöltő 

üledékek három jól elkülöníthető részegységre bontható (Unit1-3; Fig.8). 
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Fig.8: Az Sz-6 jelzésű gerinces lelőhely vertikális szelvénye, a főbb litofáciesek 

feltüntetésével (A). A leggazdagabb csonttartalmú réteg fényképe, mely mutatja a 

nagyenergiájú és a nyugodt periódusok során felhalmozód üledékek váltakozását (B). Az 

iharkúti bauxitbánya légi felvétele, a lelőhely és a szelvény felvételi helyének feltüntetésével 

(C). 

 

A mederkitöltés alja (Unit1; Fig.8-9) gerinces leletekben a legproduktívabb 

horizontnak tekinthető (Botfalvai et al., 2015). A változatos litológiai felépítéssel 

jellemezhető képződmény zöldesszürke színű agyagklasztokat, vörös 

paleotalajdarabokat, dolomit kavicsokat tartalmazó (Gm és Se) és lemezes nagy 

szervesanyag-tartalmat mutató finomszemcsés aleurolit „rétegek” ismétlődő 

váltakozásából épül fel (Fl) (Fig.8B és Fig.9). Közvetlenül az eróziós felszínre, egy 15-
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20 cm vastag agyagklasztokat, dolomit kavicsokat, továbbá növénymaradványokat és 

gerinces fosszíliákat tartalmazó réteg települ (Fig.9A), melyet egy lemezes aleurolit 

réteg fed le. Az egymásra települő durva és a finomszemcsés horizontok a Unit1 

egységen belül többször megismétlődnek és egy felfelé finomodó szekvenciákból 

felépülő sorozatot eredményeznek. Ritkább esetben az agyagklasztos rétegekre nem 

lemezes aleurolit, hanem apró növényi törmelékekből felépülő néhány milliméter vastag 

szén csík települ (Fig. 9C).  

 

 

Fig.9: Az Sz-6 lelőhely leggazdagabb csonttartalmú egysége (Unit1). A zöldeskék 

agyagra, eróziós felszín mentén települő képződmény (A), agyagklasztokat és kavicsokat 

tartalmazó durvatörmelékes szakaszokra, lemezes szerkezetű, nagy szervesanyag-tartalommal 

jellemezhető aleurolit vagy növénytörmelékeket tartalmazó horizontok települnek (B-D). A 

képeken feltüntetett rövidítések (C, Gm, Fl) jelmagyarázatát a Táblázat 1 tartalmazza. 
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 A szedimentológiai szerkezetek a durvatörmelékes egységben csak ritkán 

kimutatható és alig észlelhető keresztrétegzettségre korlátozódnak (Sl, St). A 

mederpáncélként megjelenő agyagklasztos homokkőben az intraklasztok mérete 0,3-2 

cm között váltakoznak. 

A rétegből előkerült fosszíliák részletes tafonómiai értékelését a IV. fejezetben 

tárgyalom, azonban az egykori felhalmozódási környezet pontosabb rekonstruálásához 

szükségszerű kitérni néhány fontosabb csontfelhalmozódási jelleg bemutatására. A 

rendkívülien magas csontkoncentrációval rendelkező (23 csont és csonttöredék/m2) 

Unit1 alegységben a csontok mérete 0,3-64 cm között változik (ld. lentebb). A 

szenesedett növénymaradványok szintén gyakorinak mondhatóak ebben az egységben, 

melyek közül mag és gyümölcs leleteket (0,5-3 mm), nagyobb méretű ágdarabokat (5-

20 cm) és ritkábban több méter hosszú komplett fatörzseket (pl. több, mint 8 m hosszú 

Araucariaceae? fatörzs) is találhatunk, míg a levélmaradványok teljesen hiányoznak. A 

legtöbb csont, illetve növénymaradvány hosszanti tengelye közel párhuzamos az 

egykori meder folyásának irányával, azonban gyakran megfigyelhető, hogy egyes 

csontelemek a réteglapokra közel vertikális orientációban őrződtek meg (ld. 4.5.4 

alfejezet). A Unit1 egységből előkerült maradványok többsége izolált csontelemnek 

tekinthető, azonban ritkább esetben asszociált, illetve artikulált részleges csontvázak is 

felszínre kerültek az elmúlt évek ásatásai során (Botfalvai et al., 2015; Botfalvai and 

Ősi., 2017). Ezek mellett borostyán darabok, és tojáshéj fragmentumok (Prondvai et al., 

2017) szintén ismertek ezekből a horizontokból. 

 A mederkitöltés alján megjelenő Unit1-re helyenként erőteljesen cementált 

szürke színű, 30-50 cm vastagságú homokkő réteg települ (Unit2; Fig.8). A réteg 

folyamatosan fejlődik ki az alatta lévő durvább törmelékeket tartalmazó rétegből és 

uralkodóan apró–középszemcsés homokból épül fel (Fig.10A), mely gyenge felfelé 

finomodást mutat. A vizsgált rétegben a szedimentológiai struktúrák nyomai (pl. 

keresztrétegzés) nem figyelhetőek meg. A Unit2 szintén tartalmaz gerinces fosszíliákat 

(Fig.10B), azonban jóval kisebb számban, mint az alatta lévő rétegek (Botfalvai et al., 

2015). Az innen előkerült néhány szórvány lelet mellett egy asszociált állapotban 

megőrződött részleges Hungarosaurus csontváz is előkerült (Ősi and Makádi, 2009). Jó 

megtartású növénymaradványok (főként levél maradványok) is ismertek, melyek 

jellemzően szenes lenyomatokként vannak jelen a szürkés árnyalatú erősen cementált 

homokkőben.   
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Fig.10: Az Sz-6 gerinces lelőhely bázisrétegeire (Unit1) települő homokkő (A-B) és aleurolit 

rétegek (C-D). Az ábrán bemutatott két rétegtípus (Unit2 és 3) jóval kevesebb, de jobb 

megtartású gerinces maradványt tartalmaz, mint a Unit1 (B és D) 

  

 A cementált homokkő réteg felfelé folyamatos átmenettel egy 50-150 m vastag 

(átlag 50 cm), ritkán gyenge lemezességet mutató, barna színű aleurolit rétegbe megy át 

(Unit3; Fig. 8). Az aleurolit réteg egyes részein lágy üledékes deformációra utaló 

szerkezetek figyelhetőek meg (Fig. 10C), ezen felül kevesebb növényi és állati 

maradványt tartalmaznak, mint az alatta elhelyezkedő horizontok. A szemcseméret 

tekintetében felfelé finomodást mutató horizont tetején agyag lemezek figyelhetők meg 

(Fácies Fl). A gerinces maradványok általában izolált, de jó megtartású csontelemek 
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(Fig.10D), valamint egy részleges Hungarosaurus csontváz is ismert ezen egységből 

(Ősi, 2005; Botfalvai et al., 2015). Az uralkodóan levél maradványok által képviselt 

növényi fosszíliák jó megtartásúak (Bodor és Baranyi, 2012). A talajosodás és a 

száradási repedések nyomai nem mutathatók ki a vizsgált rétegből. 

 Értelmezés: A lencse alakú morfológia, a kitöltés talpánál megfigyelhető 

markáns eróziós felszín (Fig. 7), valamint a felfelé finomodó tendencia (Unit1 és 3) azt 

jelzi, hogy a jelenleg vizsgált képződmény mederkitöltésként értelmezhető.  A 

mederkitöltés alsó részében jelenlévő kisebb-nagyobb agyagklasztok, a nagyméretű 

fatörzsek, valamint a dolomit kavicsok egy nagyenergiájú áradási eseményt indikálnak, 

mely során a medréből kilépő folyó az ártéri üledékeket erodálta és azok anyagát, mint 

mederpáncélt halmozta fel a meder alsóbb régiójába (pl. Retallack, 2005; Myers and 

Storrs, 2007). Agyagklasztokon végzett vizsgálatok alapján tudjuk (Retallack, 2005), 

hogy a rétegben nagy mennyiségben jelen lévő agyagkavicsok nem szállítódhattak 

jelentős távolságra, mivel ezek néhány száz méteres szállítódás során teljesen 

megsemmisülnek (Ryan et al., 2001). Valamint a felhalmozódásukat követően gyorsan 

eltemetődhettek, mert a fizikai behatásokra érzékeny és kémiailag reaktív agyagklasztok 

gyorsan lebomlanak, mikor hosszabb ideig ki vannak téve az áramló víztömeg roncsoló 

hatásának, illetve amikor a felszínen hevernek (Retallack, 2005). Ezek alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy a Unit1 alegységben jelenlévő agyagklasztokat ugyanaz 

az áradási esemény szaggatta fel az ártéri képződményekből, mely az  izolált csontok 

nagy részét szállította (ld. lentebb). Továbbá, mind a bioklasztok, mind pedig az 

agyagklasztok feltehetőleg az áradási eseményt követően gyorsan eltemetődhettek, mert 

az agyagból felépülő intraklasztok csak rövid ideig képesek ellenállni a víz, valamint a 

szállítódásból eredő destruktív hatásoknak és így az egy rétegben jelenlévő 

agyagklasztokat egyetlen esős időszak termékének kell tekintenünk (Retallack, 2005). 

Az áramlást jelző szedimentológiai struktúrák (úm. keresztrétegek) teljesen hiányoznak 

az agyagklasztokat tartalmazó homokrétegekből. Ezek elsődleges szedimentológiai 

bélyegnek tekinthetőek, hiszen a durvatörmelékes rétegek között elhelyezkedő lemezes 

(!) aleurolit betelepülések megőrizték az elsődleges szedimentológiai szerkezetüket 

(Fig. 8B) és így jól jelzik, hogy a felhalmozódást követő roncsoló hatások (bioturbáció, 

vízkiszökés stb.) nem lehettek felelősek a szedimentológiai jellegek eltűnéséért (pl. 

Rogers, 2005; Eberth et al., 2006; Lauters et al., 2008).  Az erőteljes áramlási energiát 

indikáló agyagklasztos rétegek között megjelenő lemezes aleurolit betelepülések, jól 

jelzik, hogy a Unit1 felhalmozódása során a szállítódási energia nem volt konstans, 
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hanem a nagyenergiájú időszakokat nyugodtabb periódusok követték, mely során 

finomszemcsés üledékek tudtak leülepedni a felhalmozódott durvatörmelékek felett 

kialakuló pangó vagy lassan mozgó víztömegből.  

Az agyagklasztokat, kavicsokat, több méteres fatörzseket és csontokat 

tartalmazó bázis breccsa rétegek felhalmozódását a nagyobb esőzések során kialakuló 

nagysűrűségű villámárvizek (high density flash flood) felhalmozott hordalékával 

rokonítottam az alábbi szedimentológiai és tafonómiai bélyegek alapján (ld. Tunbridge, 

1981; Behrensmeyer, 1988; Eberth and Miall, 1991; Rogers, 2005; Benvenuti and 

Martini, 2002; Malmon et al., 2004; Eberth et al., 2006; Bertini et al., 2006; Myers and 

Storrs, 2007; Lauters et al., 2008; Britt et al., 2009; de Araújo-Júnior et al., 2013; 

Domingo et al., 2017): 

 Az üledék rendkívül rosszul osztályozott, a homok frakciótól a 

kavicsokig, a néhány milliméteres tojáshéj fragmentumoktól a több tíz 

centiméteres csontokig és a több méteres fatörzsekig minden 

mérettartomány megtalálható az általam vizsgált egységben (Botfalvai et 

al., 2016; Prondvai et al., 2017; Segesdi et al., 2017) 

 Az áramlást jelző szedimentológiai szerkezetek teljesen hiányoznak, 

mely elsődleges szedimentológiai jellegnek tekinthető 

 A rétegben több csont és növénymaradvány volt megtalálható, oly 

módon, hogy azok hosszanti tengelyükkel a rétegre merőleges helyzetben 

őrződtek meg  

 A teljes Unit1 több, felfelé finomodó szekvenciából épül fel (Fig. 8), ahol 

a nagyenergiájú epizódokat rövid idejű nyugodtabb periódusok követték 

 A szedimentológiai vizsgálatok alapján az Unit1 egy olyan 

képződménynek tekinthető, ahol a szállítódási energia hirtelen, 

átmenetek nélkül jelentősen ingadozott (agyagklasztos homokra átmenet 

nélkül települő lemezes aleurolit), mely a villámárvizek során létrejövő 

képződmények sajátossága és nem jellemző a hosszabb életű folyók 

folyamatosan feltöltődő mederkitöltéseire   

 A IV. fejezetben tárgyalt tafonómiai eredmények (pl. a csontelemek 

gyenge alak szerinti osztályozottsága, a magas kompletencia értékek, a 

csontok jelentős fragmentációja, az asszociált csontvázak jelenléte, 

valamint a nagy csontkoncentráció) szintén azt indikálják, hogy az itt 
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vizsgált képződmény inkább tekinthető egy gyors és heves áradási 

események során felhalmozódó üledékes összletnek, mint egy hosszabb 

életű folyó lassan feltöltődő mederüledékének (Botfalvai et al., 2015).  

A lemezes aleurolit jelenléte egy viszonylagosan nyugodt, pangó vízi 

körülményt jelez a Unit1 egységen belül, mely a heves esőzéseket követően a 

durvaszemcsés rétegek felett alakulhatott ki.  Az ehhez hasonló állóvízi lencséket 

gyorsan kolonizálják az opportunista szervezetek és így viszonylag rövid időn belül 

(néhány hét/hónap) jelentős diverzitást mutató életnyomok keletkeznek a nyugodt 

vízben felhalmozódó, nagy szervesanyag-tartalommal jellemezhető üledékekben (ld. 

Buatois and Mángano, 2004). A Unit1-ben jelenlévő lemezes szerkezetű aleurolit 

betelepülések azonban nem mutatják a bioturbáció és a talajosodás jeleit, ezért azt 

feltételezhetjük, hogy a heves áradási események közötti nyugodt periódusok nem 

tarthattak hosszú ideig. 

A Unit1-re települő szürke homokkő (Fig. 10A-B) a szállítódási energiában 

bekövetkezett csökkenést mutatja, mely vagy az áradási esemény végét jelenti, vagy azt 

a stádiumot jelzi, amikor a meder feltöltődésének következtében az egykori meder 

folyamatosan egy másik térszínre helyeződött át. 

A mederkitöltés záró tagjaként megjelenő barna színű aleurolit (Unit3; Fig.10C-

D) egy nyugodt vízi környezetet reprezentál, mely az esős időszakot követően, vagy a 

meder teljes felhagyódása után alakult ki a már felhalmozott mederüledékeken (Unit1-

2).  

 

3.2.2 Fácies együttes II: Ártéri hordaléklebeny 

 

3.2.2.1 Táblás homokkőtestek  (Sl, St, Sh litofáciesekkel) 

 Leírás: A csekély vertikális (0,5-1,5 m vastag), azonban jelentős laterális (50-

100 m széles) kiterjedéssel rendelkező táblás homokkőrétegek (szélesség/vastagság 

arány >15), lebenyszerű testként, eróziós felszín nélkül települnek (Sl) az ártéri 

üledékekre (Fig.11). Az itt bemutatott képződmény szedimentológiai szerkezetei (St, 

Sh) csak nagyon gyengén és csak ritka esetben tanulmányozhatóak, az intraklasztok 

mennyisége elhanyagolható és az uralkodó szemcseméret valamivel finomabb 

(finomszemcsés homok), mint a korábban említett lencse alakú homokkőtesteké. A 
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szemcseméret tekintetében gyenge felfelé finomodást mutató homokkő tetején, nem 

ritkán vékony aleurolit rétegek vannak jelen, melyek gyakran a talajosodás jeleit 

mutatják (pl. gyengén felismerhető glej folok). A feltárásban tanulmányozott táblás 

homokkő testek kevésbé gyakoriak, mint a lencse alakú mederkitöltések 

(megközelítőleg 1:3) és leggyakrabban a hidromorf paleotalajokra vagy sötétszürke, 

nagy szervesanyag-tartalommal rendelkező pélites üledékekre települnek (Fácies 

együttes III és IV). A fosszília tartalmuk nagyon csekély, mindössze néhány 

meghatározhatatlan csontkavicsra és rossz megtartású növényi törmelékre korlátozódik.   

 

Fig.11: A táblás homokkőtestek eróziós felszín nélkül, lebenyszerű testként települnek az ártéri 

üledékekbe. 

 

 Értelmezés: Az iharkúti feltárásban megjelenő nagy szélesség/vastagság 

arányokkal rendelkező, eróziós felszín nélkül települő, finomszemcsés homokból 

felépülő táblás homokkőtesteket, ártéri hordaléklebenyként (splay deposit) értelmeztem 

(Nadon, 1994; Bristow et al., 1999; Makaske, 2001, Roberts; 2007; Wright et al., 2000). 

A tanulmányozott táblás homokkőtestekben a szedimentológiai szerkezetek hiánya 

feltehetőleg a bioturbáció eredménye, mert az ehhez hasonló vízzel telített 

finomszemcsés szubsztrátumokat a növények viszonylag gyorsan benépesítik és ennek 

következményeként az elsődleges szedimentológiai struktúrák gyakran teljesen 

megsemmisülnek (Smith et al., 1989; Nadon, 1994, 1993; Hembree and Blair, 2016). A 
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hordaléklebenyek ártéren történő felhalmozódása a nagyobb áradási eseményekhez 

köthetőek, amikor a nagyobb esőzések hatására a megáradt folyó vízszintje magasabbra 

emelkedik, mint az őt szegélyező természetes gát (Smith et al., 1989; van Gelder et al., 

1994; Nadon, 1994; Makaske, 2001). A medrét elhagyó folyó áramlási kapacitása ezt 

követően hirtelen lecsökken, melynek következtében nagy mennyiségű hordalék 

halmozódik fel az ártéri finomszemcsés üledékeken (Makaske, 2001). A szalagszerű 

homokkő kitöltésekkel együtt a hordaléklebenyként értelmezett táblás homokkő testek 

is gyakran jelennek meg a szövedékes folyóvízi rendszerekben (pl. Eberth and Miall, 

1991; Nadon, 1994, 1993; Miall, 1996; Makaske, 2001). Az említett két meghatározó 

fácies együttes jelenléte a talajosodott üledékekben azt jelzi, hogy az áradási események 

gyakoriak lehettek az egykori iharkúti paleokörnyezetben, mely jelentős mértékben 

befolyásolta a terület szedimentációs jellegét és így a gazdag csontfeldúsulások 

létrejöttében is kiemelt szerepet játszhattak (ld. lentebb).  

 

3.2.3 Fácies együttes III: Sekély állóvizek 

 

 Az ártéren kialakuló időszakos állóvizek aleurolitból és agyagból felépülő 

üledékeit a megfigyelhető szedimentológiai szerkezetek, szín és fosszília tartalom 

alapján két különálló kategóriába soroltam.  

 

3.2.3.1 Magas szervesanyag-tartalommal rendelkező, sötétszürke színű aleurolit 

(Fl, Fc, Fcf, C litofáciesekkel) 

  Leírás: Az iharkúti külszíni fejtésben csak alárendelt mennyiségben 

tanulmányozható (a feltárt képződmények megközelítőleg 5%-a), magas szervesanyag-

tartalommal jellemezhető sötétszürke aleurolit rétegek (Fig.12) vastagsága 0,3-1,5 m 

közé tehető, míg szélességük akár a tíz métert is elérheti (a külszíni fejtés rossz 

feltártsági viszonyainak köszönhetően a laterális elterjedése csak néhány esetben 

tanulmányozható). A szemcseméret tekintetében az itt bemutatott képződmények 

esetenként felfelé durvuló tendenciát mutatnak, ahol a fedőrétegek irányában az 

aprószemcsés homok szemcseméretébe tartozó üledékek mennyisége növekszik, míg a 

szervesanyag-tartalom azzal megegyező mértékben csökken. Az így megjelenő 

világosabb és sötétebb lemezek egymást követően többször megismétlődnek és 
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jellegzetes sávozottságot mutatnak (Fig.12C). A képződmény uralkodóan 

szerkezetmentes (Fc), alárendelten pedig lemezes szerkezetet (Fl) mutat (pl. Sz-7-8 

lelőhely; Fig.3 és 13). Leggyakrabban a táblás homokkőtestek (Fácies együttes II), 

illetve a mederkitöltések (Fácies együttes I) fedőképződményeként, vagy a paleotalaj 

rétegsorok (Fácies együttes IV) közé települve fordulnak elő.  

 

 

Fig.12: Magas szervesanyag-tartalommal rendelkező, sötétszürke színű szerkezetmentes (A-B) 

és lemezes szerkezetű (C) aleurolit rétegek az iharkúti bauxitbányában  
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A képződmény egyik jellegzetessége, hogy a pirit igen nagy mennyiségben van 

jelen, mely konkréció formájában, vagy a fosszíliákat körülvevő kéregként jelenik meg. 

Az uralkodóan akvatikus, illetve szemiakvatikus formákat tartalmazó nagy diverzitással 

jellemezhető mikrogerinces leletanyag a képződmény azon megjelenési formájához 

köthető, ahol a nagy szervesanyag-tartalom mellett a szemcseméret is durvább 

összetételt mutat (aprószemcsés homok/aleurolit; Sz-7-8 lelőhely). A gerinces leletek 

mellett növénymaradványok, borostyánok, molluszka héjak és hüllőtojások milliméteres 

darabjai is előkerültek (Bodor et al., 2012; Prondvai et al., 2017). 

Értelmezés: A fentebb bemutatott szedimentológiai és paleontológiai jellegek 

alapján a képződmény a talajvízszint alatt elhelyezkedő, állandó hidromorfiával 

jellemezhető alacsony ártéren kialakult állóvíz üledékeként értelmezhető (úm.. Davies-

Vollum and Wing, 1998; Kraus, 1999; Davies-Vollum and Kraus, 2001; Roberts, 2007; 

Hembree and Blair, 2016). A finom szemcseméret, az esetenként megőrződött lemezes 

szerkezet és a kiemelkedően magas pirit koncentráció arra utal, hogy az itt bemutatott 

üledékek az ártér topográfiai mélyedéseiben kialakuló, oxigénben szegény pangó víz 

üledékeként kezelhetőek (pl. Wright et al., 2000; Retallack 2008). A gyökérnyomok, a 

felhalmozódott nagymennyiségű növényi törmelék, valamint az előkerült növényi 

mikro- és mezofosszíliák diverzitása (Botfalvai et al., 2016) azt jelzi, hogy az iharkúti 

terület árterének itt bemutatott része (alacsony ártér) növényzettel gazdagon borított 

mocsaras környezet lehetett. Az iharkúti terület mikrogerinces lelőhelye (Sz-7-8 

lelőhely; Fig.3 és 13), a szedimentológiai vizsgálatok alapján (pl. nagy szervesanyag-

tartalmú finomszemcsés képződmény, magas pirit koncentráció), az itt bemutatott 

alegységbe sorolható (Botfalvai et al., 2015). Az Sz-7-8 lelőhelyen felhalmozódott 

gerinces leletanyag kizárólag izolált mikrogerinces csontelemeket tartalmaz, melyek 

mérete (egyetlen csont kivételével) nem haladja meg az 1 cm-t. A nagyobb méretű 

csontok hiánya és a bezáró kőzet uralkodó szemcsemérete azt jelzi, hogy a lelőhelyről 

előkerült leletanyag feltehetőleg a nagyobb esőzések során kialakult lepelszerű 

vízfolyások következtében halmozódhatott fel a topológiai mélyedésbe, ahol a 

vízfolyások energiája nem volt elegendő a nagyobb méretű csontok mozgatásához 

(Botfalvai et al., 2015). Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy a lelőhelyről kimutatott 

bizonyos élőlények (pl. kétéltűek) számára az ártéren kialakult (kisméretű) állóvíz 

élettérként is szolgálhatott és elpusztulásukat követően szállítódás nélkül temetődhettek 

el a szervesanyagdús üledékekbe (autochton felhalmozódás). A leletanyag nagy 
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diverzitása és a szárazföldi élőlények csontjainak megjelenése azonban inkább azt 

valószínűsíti, hogy a leletanyag bizonyos része egy rövidebb távú szállítódás után került 

a végleges felhalmozódási helyére.  

 

 

Fig.13: Az Sz-7-8 mikrogerinces lelőhely vertikális szelvénye a jellegzetes szedimentológiai 

szerkezetek feltüntetésével. 
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3.2.3.2 Szürkészöld agyag (Fl, Fc, Fr litofáciesekkel) 

Leírás: Az ide tartozó üledéktípus egy kis vastagságú (~1,5 m), de jelentős 

horizontális elterjedést mutató (5-10 m), táblaszerű, szerkezetmentes (alárendelten 

lemezes), halványszürke - kékeszöld agyagból felépülő összlet (Fig.14). A 

szerkezetmentes kifejlődése bioturbációra/talajosodásra utaló nyomokat hordoz (pl. 

élénkszínű liláspiros foltok), míg az eredeti lemezes szerkezetét megőrző részeiből jó 

megtartású levéllenyomatok ismertek.  A zöldes agyagrétegek bázisa fokozatosan 

fejlődik ki az alatta húzódó talajosodott kőzetekből, míg a felső részükre általában 

eróziós felszín mentén, egy bevágódó meder homokos kitöltése települ (ld. 3.2.1.3 

alfejezet; Fig.14A).   

 

Fig.14: Zöldesszürke agyag rétegek az iharkúti bauxitbányában. 

Értelmezés: A fentebb leírt alegység egy, az ártéren kialakuló kis 

kiterjedésű/sekély állóvíz üledékének tekinthető, mely a korábban felsorolt tavi 

üledékekkel ellentétben nem volt kitéve jelentős üledékbehordódásnak. A 

levéllenyomatok kiváló megőrződése és a helyenként nyomozható lemezes szerkezet 

egy nyugodt vízi környezetre utal, ahol a bioturbáció mértéke elhanyagolhatónak 

tekinthető. Azonban a masszív, szerkezetmentes kifejlődésű, szakaszokban 

megfigyelhető élénk színű foltok (glej foltok) az egykori növényi gyökerek 

visszaoldódott maradványaiként értelmezhetők, mely arra utal, hogy a tavi 

üledékképződést esetenként kiszáradás szakította meg, mely során a növények gyorsan 

kolonizálták a szárazra kerülő lágy szubsztrátumot (Retallack 2008; Ghazi and 

Mountney, 2009).  
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3.2.4 Fácies együttes IV: Paleotalajok 

 Az iharkúti külszíni fejtés területén a talajosodás jeleit mutató pélites üledékek a 

leggyakoribb képződmények (Fig.4), melyek szín, talajszerkezet és szemcseméret 

alapján két főbb alkategóriára bonthatók.   

3.2.4.1 Vörös színű aleurolit (Fr, P litofáciesekkel) 

Leírás: A ritkán előforduló, vörös színű (2,5YR-5YR), 30-100 cm vastag, 

gyengén vagy közepesen meszes finom homokkő/aleurolit rétegek, gyengén fejlett ped 

struktúrával, fakó foltokkal és halványan kivehető vertikális irányítottságú 

gyökérnyomokkal jellemezhetőek (Fig.15). A vörös színű aleurolit a bánya egész 

területén alárendelt szerepben van jelen a későbbiekben bemutatott paleotalajokkal 

szemben, de gyakoribbnak mondható a rétegsor alsóbb régióiban, míg a felsőbb 

részeken már csak elszórt foltokban fordulnak elő (Fig.3A). Gerinces maradványokat 

csak ritkán tartalmazó rétegekből (Szentesi, 2012) a növénymaradványok teljesen 

hiányoznak. 

 

 

Fig.15: Az ártér kiemeltebb térszínén képződött vörös színű paleotalajok eltemetődési 

glej foltokkal (A) és jelentősebb mésztartalommal (B) jellemezhetőek 



40 
 

 

Értelmezés: A képződményt vörös színe, alacsony szervesanyag-tartalma és a 

vertikálisan futó (fosszilis) gyökérnyom hálózata, a talajvízszint feletti, de ahhoz 

viszonylag közel eső térszínen bekövetkezett, oxidatív körülmények között lezajlódott 

talajosodási folyamatokra utal (pl. Kraus, 1997, 1999; Davies-Vollume and Kraus, 

2001; Therrien, 2005; Wright et al., 2000). Az eltemetődési glej foltok (Fig 15A) 

szórványos jelenléte azonban a talajképződési folyamatok során bekövetkezett 

talajvíztükör ingadozását jelzi (Bown and Kraus, 1987; Retallack, 2008; Kraus, 1999; 

Wright et al., 2000; Davies-Vollume and Kraus, 2001; Therrien, 2005). A fent 

ismertetett szedimentológiai jellegek alapján az ártér kiemeltebb térszínein 

képződhetett, feltehetőleg a már feltöltődött medrek közelében, ahol a talajvízszint 

mélyebben helyezkedett el (pl. Wright et al., 2000; Davies-Vollume and Kraus, 2001). 

 

3.2.4.2 Halványsárga színű aleurolit élénkszínű foltokkal (Fr, P litofáciesekkel) 

 Leírás: Az itt tárgyalt képződmény mátrixa halvány sárgától a szürkéig terjedő 

színárnyalatokkal jellemezhető (10YR-2,5YR), melyben élénk lila, zöld és helyenként 

vörös foltok vannak jelen (Fig.16). Főként aleurolitból, alárendelten finomszemcsés 

homokkőből áll, vastagsága 0,5-4 m között váltakozik, míg a laterális kiterjedése 

helyenként elérheti a 25 m-t, de ez a rossz feltártsági viszonyok miatt csak ritkán 

térképezhető. A vékony, szabálytalan lefutású gyökérnyomok mellett az élénkszínű 

foltok (zöld, lila, vörös) gyakoriaknak mondhatók, néhány esetben 5-20%-át is 

boríthatják az itt bemutatott üledékes összletnek. A tarkafoltos, sárga aleurolit rétegek 

az iharkúton feltárt rétegsor leggyakoribb képződményei, mely fejlettebb 

talajhorizontok elkülönülése nélkül, több méteren keresztül követhető a függőleges 

bányafalban. Mindössze néhány rossz megtartású csontmaradvány ismert ezen 

képződményből (2015-ben feltárt réteg az Sz-6 lelőhely feletti rétegsorban), míg a 

növényi maradványok teljes egészében hiányoznak. Az itt tárgyalt képződmény két 

némileg különböző kifejlődéstípusra bontható: 1) uralkodóan finomszemcsés 

(aleurolit/agyagkő) tarkafoltokkal rendelkező, gyenge pedstruktúrát mutató 

halványsárga pélites összlet (Fig. 16A-B) és 2) a mederkitöltések környezetében 

megjelenő, uralkodóan finomszemcsés homokból felépülő, vékony vertikális 

gyökérnyomok sűrű hálózatával rendelkező sárgásvörös színű képződmény (Fig.6C). 
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Értelmezés: Az itt bemutatott paleotalaj élénkszínű foltjai és a mátrixának 

sárgásszürke színe azt mutatja, hogy a felhalmozódott üledék talajosodása során (a 

talajvízszint jelentős fluktuációjának köszönhetően) az oxidatív és a reduktív viszonyok 

gyakran váltakoztak (pl. Leckie et al., 1989; Kraus, 1999, Wright et al., 2000; Therrien, 

2005; Retallack, 2008). A kőzet alapszínétől élénken elkülönülő vörös, zöld és lila 

foltokat, glej foltokként interpretáltam (Retallack, 2008 alapján), mely arra utal, hogy az 

üledékekben lévő szerves anyag lebomlása, valamint a talajosodási folyamatok nagy 

része a vízzel telített környezetben zajlott le (Leckie et al., 1989; Bown and Kraus, 

1987; Kraus, 1999; Therrien et al., 2009). Az üledék talajosodása során jelen lévő 

hidromorfia arra utal, hogy az itt bemutatott képződmény az alacsony ártéren képződő 

hidromorf paleotalajokkal rokonítható, melyek a folyómedrek közötti alacsony 

topográfiai helyzetben lévő vizenyős területeken képződnek, ahol a talajvíztükör az év 

nagy részében felszín közeli helyzetben van (Kraus 1999; Retallack, 2008; Hembree 

and Blair, 2016). A mederkitöltésekhez kapcsolódó, durvább szemcseméretű, 

gyökérnyomokkal rendelkező, sárgásvörös hidromorf paleotalaj típus (Fig.16C) egy 

kedvezőbb vízelvezetéssel jellemezhető térszínen (pl. alluviális gerinc; Wright et al., 

2000) képződhetett.  A finomabb szemcsés, élénk foltokkal rendelkező, sárga paleotalaj 

(Fig. 16A-B), azonban az ártér azon részén képződött, ahol a felszín a talajvíztükörrel 

megegyező magasságban vagy az alatt helyezkedett el (Bown and Kraus, 1987; Kraus 

1997, 1999 nyomán). Az iharkúti feltárásban tapasztalható hidromorf paleotalajok 

gyakoriságából arra következtethetünk, hogy az ártér nagyobb részén a talajvízszint 

időszakosan vagy szezonálisan kissé ingadozhatott, azonban az év nagyobbik részében 

magasan, a talajfelszínhezközeli helyzetben lehetett (Wright et al., 2000; Hembree and 

Blair, 2016 alapján). Továbbá a jelentős vertikális vastagságot elérő (2-4 m), gyengén 

fejlett paleotalaj szelvények (cumulate paleosols; Retallack, 2008) egy kiegyensúlyozott 

(és általában magas) szedimentációs rátával jellemezhető képződési környezetre utalnak 

(Kraus, 1999; Wright et al., 2000; Retallack, 2008), ahol a fejlettebb talajszerkezetek 

(pl. pedstrukturák), illetve a talajhorizontok nem tudtak kialakulni (Entisol paleotalajok; 

Retallack 2008 nyomán).   

 



42 
 

 

Fig.16: A sárgaszínű hidromorf paleotalajok a leggyakoribb képződményeknek tekinthetők. A) 

Eróziós feszín mentén a hidromorf paleotalajra települö mederkitöltés. B) A talajtípusra 

jellemző élénkszínű glej foltok. C) A kiemeltebb térszínen képződött talajok esetében 

megjelenő vékony gyökérnyomok 

 

3.3 Az iharkúti külszíni feltárásban végzett szedimentológiai megfigyelések 

összefoglalása és értelmezése 

 Jelen alfejezetben foglalom össze a szedimentológiai vizsgálatok során tett 

megfigyeléseimet, melyek alapján megrajzolhatóvá vált az a folyóvízi/ártéri üledékes 

környezet, melyben a lelőhelyről ismert élőlények egykoron éltek és haláluk után a 

csontjaik eltemetődtek. 

3.3.1 Az Iharkúton tanulmányozható folyórendszer meghatározása 

 A mederalak alapján négy különböző csoportba lehet sorolni a folyóvízi 

rendszereket, melyeket egyenes, fonatos, meanderező vagy szövedékes folyótípusoknak 

nevezünk (Allen, 1965; Miall, 1996). A folyótípusok között történő elkülönítés során 
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figyelembe vesszük a kanyargóság mértékét (a folyó két pontja közötti mederhossz és 

ugyanezen pontok közötti légvonaltáv hányadosa), a fonatossági indexet (a zátonyok 

és/vagy alluviális szigetek számának és a sodorvonal hullámhosszának a különbsége), a 

szállított üledék szemcseméretét, valamint a medrek geometriáját (pl. Allen, 1965; 

Miall, 1977, 1996; Makaske, 2001). A folyótípusok meghatározása nem csak 

nevezéktani/technikai kérdés a szedimentológiai és a tafonómiai vizsgálatok során, 

hiszen egy adott területen létező folyóvízi rendszer már önmagában is jelentős 

információt hordoz a terület topográfiájáról, klímaviszonyairól, valamint az azt 

benépesítő növényzetről és a tágabb környezetéről (Miall 1996). A területen folytatott 

vizsgálataim során arra törekedtem, hogy a megfigyelhető szedimentológiai karakterek 

alapján, a lehetőségekhez mérten meghatározzam azt a folyótípust, mely felhalmozta azt 

Iharkúton feltárt üledékes összletet. A folyótípus meghatározása jelen esetben a 

Csehbányai Formációnak az iharkúti külszíni fejtésben feltárt üledékeire korlátozódik és 

nem terjednek ki a formáció más területeken jelenlévő képződményeire (pl. Jocha-

Edelényi, 1988). A meghatározás során az uralkodó szemcseméretre, a mederkitöltések 

geometriájára és azok egymáshoz viszonyított helyzetére, valamint a teljes rendszer 

tekintetében megfigyelhető aleurolit/homokkő arányokra támaszkodtam. 

 A fonatos folyótípus valószínűtlen az általam megismert szedimentológiai 

karakterek alapján, hiszen az iharkúti területen tanulmányozható mederkitöltések 

vastagság/szélesség aránya (a legtöbb esetben <15) messze kisebb értékeket mutatott, 

mint azt a fonatos folyórendszer esetén elvárnánk (> 40 vagy 50; Miall, 1977; 

Krischbaum and McCabe, 1992), továbbá a vizsgált területen tapasztalható pélites 

üledékek dominanciája szintén ellentmond az (általánosságban) nagy áramlási 

energiával jellemezhető fonatos folyótípusoknak (Smith and Smith, 1980; Makaske, 

2001).  

Az övzátony sorozatok teljes hiánya, a mederkitöltések lencse alakú geometriája 

és a keresztrétegzettség alulreprezentáltsága arra utal, hogy az Iharkúton 

tanulmányozható folyótípus nem tekinthető egy meanderező folyó üledékének (Eberth 

and Miall, 1991; Nadon, 1994; Roberts, 2007; Makaske, 2001 Horiuchi et al., 2012 

alapján).   

A tanulmányozott üledékes rétegsor leginkább a szövedékes folyótípusok által 

felhalmozott összletekkel mutat hasonlóságot a lentebb felsorolt szedimentológiai 

tulajdonságok alapján (Fig.17):  
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 A tanulmányozható mederkitöltések lencse alakú geometriát mutatnak 

(Gibling and Rust, 1990; Eberth and Miall, 1991; Kirschbaum and McCabe, 

1992; Nadon, 1994, Makaske, 2001) 

 A mederkitöltések gyakran egy szintben, de egymástól elkülönülve, 

vastag ártéri üledékekbe ékelődnek (Fig.4), mely arra enged következtetni, hogy 

egy időben több meder is létezhetett (Nadon, 1993; Makaske, 2001) 

 A területen feltárt üledékes összletben a finomszemcsés ártéri üledékek 

dominálnak (Fig.4), melyekbe sekély mederkitöltések és táblás homokkő testek 

ékelődnek (Smith and Smith, 1980; Kirschbaum and McCabe, 1992; Nadon, 

1993, 1994; Makaske, 2001; Horiuchi et al., 2012) 

 A mederkitöltések főbb anyaga homok, melyek gyenge felfele 

finomodást mutatnak (Makaske, 2001) 

 Az övzátony szerkezetek nem voltak kimutathatóak a vizsgált 

mederkitöltésekben (Eberth and Miall, 1991; Kirschbaum and McCabe, 1992; 

Makaske, 2001) 

 A szövedékes folyórendszerek legfőbb tulajdonsága (a meanderező és a fonatos 

folyótípusokkal szemben), hogy ezeket két vagy több egymással összefüggő és 

egyidejűleg létező aktív mederöv alkotja (Smith and Smith, 1980; Makaske, 2001; Fig. 

17). Ezen folyótípus a helyi erózióbázis szintjében helyezkedik el és ezért viszonylag 

alacsony energetikai körülmények jellemzik (Makaske, 2001). A medrüket viszonylag 

nagyméretű, növényzettel gazdagon borított alluviális szigetek osztják fel, melyek 

(humid klímán) általában az év nagy részében vízzel borítottak.  
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Fig.17: Az iharkúton feltárt folyóvízi képződmények (Csehbányai Formáció) szedimentológiai 

vizsgálatán alapuló rekonstrukciós rajz az egykori folyóvíztípus meghatározásával és a 

jelentősebb alkörnyezetek feltüntetésével. 

A szövedékes folyórendszerek egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy a medrek laterális 

eróziója elhanyagolható mértékű (ld. lentebb), mely a rendszerre jellemző csekély 

áramlási energiával, illetve a növényzettel benépesített ártér erózióval szembeni nagy 

ellenálló képességével magyarázható (Smith, 1976; Makaske, 2001; Gradziński et al., 

2003).   A medrek nagy laterális stabilitásának köszönhetően a szövedékes folyótípusok 

mederkitöltései viszonylag keskenyek, azonban nagy vastagságúak (lencse alakú 

homokkő testek; Fácies együttes I) és az övzátony szerkezetek szinte teljesen 

hiányoznak az uralkodóan homokkal feltöltődött mederképződményekből (Nadon, 

1994; Makaske, 2001). A rendszerre jellemző, hogy az ártéri finomszemcsés üledékek 

dominálnak (50-90%; Makaske, 2001), melyekbe a feltöltődött medrek lencse alakú 

kitöltései, valamint az áradási eseményekhez kapcsolódó táblás homokkőtestek 
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ékelődnek (Eberth and Miall, 1991; Kirschbaum and McCabe, 1992; Nadon, 1994). A 

humid klímán kialakuló szövedékes folyórendszerekhez kiterjedt ártér tartozik, mely az 

alacsony topográfiai helyzetéből fakadóan az év nagyobbik részében a talajvíztükör 

szintjéhez közel helyezkedik el és növényzettel gazdagon borított vizenyős területként 

(wetlands) jellemezhető (Nadon, 1993; Gradziński et al., 2003). A helyi erózióbázis 

szintjében kialakuló szövedékes folyótípust a medrek folyamatos avulziója tartja fent, 

melynek elsődleges hajtóereje a meder aggradációja és az emiatt bekövetkező 

mederkapacitás csökkenése (Smith et al., 1989). Az itt felsorolt, a szövedékes 

folyótípusokra jellemző karakterek többsége az iharkúti bauxitbányában feltárt 

képződményekben is kimutatható, melyeket lentebb részletes tárgyalok. 

 

3.3.1.1 Mederkitöltések és homoklebenyek 

 Az Iharkúton feltárt rétegsorban a durvább törmelékes anyagok a lencselakú 

mederkitöltésekhez (Fácies együttes I; Fig.5) és az eróziós felszínnel nem rendelkező 

táblás homokkőtestekhez (Fácies együttes II; Fig.11) kötődnek, melyek alárendelt 

szerepben vannak a pélites ártéri képződményekhez képest. A leggyakoribb 

homokkőtestek a szalagszerű mederkitöltések, melyek eróziós felszín mentén települnek 

a gyakran paleotalajosodott ártéri képződményekre. Az általában homogén struktúrával 

jellemezhető, uralkodóan közép-aprószemcsés homokkőtestekből az övzátony 

szerkezetek teljesen hiányoznak (oldalirányban stabil medrek), mely a szövedékes 

folyótípusok egyik karakterisztikus jegyét mutatja (Smith 1976; Smith and Smith, 1980; 

Eberth and Miall, 1991; Kirschbaum and McCabe, 1992; Makaske, 2001; Horiuchi et 

al., 2012). A medrek laterális stabilitása az áramlási energiával, a parti üledékek 

összetételével, valamint az árteret borító növényzettel mutatnak összefüggéseket (Smith 

and Smith, 1980; Gibling and Rust, 1990; Makaske, 2001; Gradziński et al., 2003). Az 

iharkúton végzett plaeoflóra vizsgálatok alapján a medrek között elhelyezkedő lapos, 

vizenyős területeket, nagy diverzitású zárvatermőkből és páfrányokból álló növényzet 

borította (Bodor and Baranyi, 2012; Botfalvai et al., 2016), melyek gyökérzete 

jelentősen megnövelhette a partfal erózióval szembeni ellenállását. Az iharkúti terület 

egy alacsony topográfiai helyzetben lévő kisesésű terület lehetett, ahol a folyó 

sebessége jelentősen lecsökkent, mely a dús parti vegetációval együtt eredményezhette 

a szövedékes folyótípusokra jellemző laterálisan stabil medrek kialakulását. Másrészről 

a természetes gátak szintén nagy szerepet játszhattak a medrek oldalirányba történő 
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eróziójában (Nadon, 1994; Adams et al., 2004). Az iharkúti területen a természetes 

gátakra jellemző üledékek (pl. durvább szemcseméretű, vertikális gyökérnyomokkal 

rendelkező sárgásvörös hidromorf paleotalaj típus; ld. 3.2.4.2 fejezet) csak alárendelten 

vannak jelen, mely tovább hangsúlyozza a növényzet szerepét a medrek laterális 

stabilitásában. A mederkitöltésként értelmezett képződmény alacsony 

szélesség/vastagság aránya és a lencse alakú geometriája arra utal, hogy a medrek 

laterális eróziója elhanyagolható, de vertikális aggradációja jelentős lehetet, mely az 

üledékkel feltöltődő, nagy szedimentációs rátával jellemezhető területek egyik 

jellegzetessége (pl. Roberts, 2007).  

 A másik, viszonylag gyakori képződmény az ártéri üledékekre települő, jelentős 

laterális kiterjedéssel jellemezhető homoklebenyek, melyek az áradási események 

során, az ártéren felhalmozódó homoktestekként értelmezhetők. A homoklebenyek és a 

szalagszerű homokkőtestek jellegzetes elemei a szövedékes folyótípusoknak (Smith and 

Smith, 1980; Roberts, 2007; Nadon, 1993, 1994; Makaske, 2001), ahol a gyakori 

áradási események jelentős mennyiségű hordalékot halmoznak fel az ártéri 

képződményekre, ezzel elősegítve az ártér gyors vertikális aggradációját. 

 

3.3.1.2 Ártéri üledékek 

 Az ártéren jelen lévő mocsaras/tavi képződmények, valamint a hidromorf 

paleotalajok túlsúlya azt jelzi, hogy a medrek között elhelyezkedő területek az év 

nagyobbik részében a talajvízszint közelében, vagy az alatt helyezkedhetett el és 

részben vagy teljesen vízzel borított vizenyős területek (wetland) lehettek.  A 

kiemeltebb, jobb vízelvezetésű területek (pl. vörös paleotalajok) csak a medreket 

szegélyező partok környékén, a természetes gátak közelében fordulhattak elő.  Az 

iharkúti területen nem mutatható ki jelentősebb (!) topográfiai változatosság, azonban a 

talajvízszint szezonális ingadozása és az áradási események gyakorisága bizonyos 

szinten felerősítik a jelentéktelennek tűnő topográfiai különbségeket és különböző 

képződmények egymáshoz kapcsolódó láncolatát eredményezhetik (Kraus, 1999; 

Wright et al., 2000; Davies-Vollum and Kraus, 2001). A szürkészöld agyag (Fácies 

együttes III; Fig.14) az ártéren elhelyezkedő nagyobb mélyedésben kialakuló kis 

kiterjedésű/sekély állóvíz üledékének tekinthető. A képződmény egyes szintjeiben 

megfigyelhető glej foltok arra utalnak, hogy a vízborítottság bizonyos időszakokban 

megszűnt és a növényzet gyorsan kolonizálta a nedves szubsztrátumot, azonban ezek a 
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szárazulati események csak rövidebb periódusokat tükröznek az üledék felhalmozódása 

során. A nagy szervesanyag-tartalommal rendelkező, sötétszürke színű aleurolit szintén 

egy állandó hidromorfiával jellemezhető alacsony ártéren kialakult, de oxigénben 

szegény pangó víz üledékeként kezelhető (Fig.12). Az említett két üledéktípus (Fácies 

együttes III) az ártér legmélyebb részén képződhetett (Wright et al., 2000). A kissé 

kiemeltebb területeken a talajvízszint enyhébb fluktuációja is jelentősen megváltoztatta 

az oxidatív és reduktív viszonyokat az üledékekben csapdázódott szerves anyagok 

bomlása során és a területen jellegzetes glej foltokkal (ground water gleying; Wright et 

al., 2000) sűrűn mintázott, gyengén fejlett, rossz vízlevezetést tükröző paleotalajok 

képződtek (Fácies együttes IV; Fig. 16). A nagy vastagságú (2-4 m) paleotalajokban 

nem, vagy csak gyengén különülnek el (az érettebb talajokra jellemző) talajhorizontok 

(ld. Retallack, 2008) és a talajosodásra jellemző egyéb modifikációk is csak korlátozott 

mértékben vannak jelen (pl. gyökérnyomok, glej foltok), mely tulajdonságok szintén 

arra utalnak, hogy a gyakori áradási események következtében jelentős üledék 

halmozódott fel az ártéri területeken (gyorsan aggradáló ártér) és az áradások közötti 

időszakok túl rövidek voltak ahhoz, hogy a fejlettebb talajszerkezetek, illetve a 

talajhorizontok ki tudjanak alakulni. A szenes képződmények alárendelt mennyisége az 

iharkúti összletben ugyancsak jól illeszkedik a magas szedimentációs rátával 

jellemezhető, gyorsan aggradáló ártéri területekhez (Wright et al., 2000). Az alluviális 

gerinc kiemeltebb területeihez kapcsolódó, jobb vízelvezetéssel jellemezhető 

területeken vörös színű paleotalajok képződtek (Fig. 15), melyek korlátozott 

megjelenése az iharkúti területen szintén azt jelzi, hogy az egykori ártérnek csak kis 

hányada helyezkedett el a talajvízszint felett.    

 Az iharkúti külszíni fejtés rekultivációját megelőzően, a jobb feltártsági 

viszonyoknak köszönhetően megállapítható volt, hogy a feltárt Csehbányai Formáció 

alsóbb rétegeiben (~felszjntől mintegy 30 m mélységig; ld Fig.3A) a viszonylag fejlett, 

jobb vízelvezetésű területekre jellemző, vörös paleotalajok még gyakoribbak voltak, 

míg felfelé haladva számuk egyre csökkent és a gyengébb fejlettséget mutató 

sárgásszürke hidromorf paleotalajok kerültek túlsúlyba (Mindszenty A. szóbeli közlése 

és a 2004-2006 terepi észlelések alapján). A külfejtés vertikális szelvényében 

kimutatható, a talajok érettségében tapasztalható változások azt sugallják, hogy az 

üledékfelhalmozódási ráta az idő előrehaladtával jelentősen megemelkedhetett, mivel az 

irodalmi adatok alapján úgy véljük, hogy fordított arányosság mutatható ki a talajok 

érettsége és a növekvő üledékfelhalmozódási ráta között (Bown and Kraus, 1987; 
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Kraus, 1999).  Ez alapján elmondható, hogy az Iharkúton tanulmányozható rétegsor 

alsóbb szakaszában az üledékfelhalmozódási ráta alacsonyabb volt és viszonylag jól 

fejlett paleotalajok alakultak ki. Ezt követően a szediment akkumulációs ráta jelentősen 

megemelkedhetett (ezzel felgyorsítva a terület vertikális aggradációját) és így gyengén 

fejlett paleotalajok képződtek, melyek a bányagödör felsőbb szakaszában 

tanulmányozhatók. Az Iharkúton is kimutatott szövedékes folyótípusok jellemzően a 

gyorsan aggradáló alluviális medencék alsóbb régióiban alakulnak ki (Smith and Smith, 

1980; Makaske, 2001), ahol a gyors vertikális gyarapodás gyakran összefüggést mutat a 

tengerszint emelkedésével (Smith and Smith, 1980; Makaske, 2001).  Az iharkúti 

területen feltárt szelvény egy vertikális irányba gyorsan épülő üledékes rendszer képét 

mutatja, mely több szempontból is (pl. a heterotipikus fáciesként megjelenő Ajkai 

Kőszén Formációban kimutatott transzgresszió; Czabalay, 1988; Haas et al., 1992; Ősi 

et al., 2016) jelentős összefüggést mutat a folyórendszer erózióbázisánál kimutatható 

kezdődő transzgresszióval (részletesen ld. Botfalvai et al., 2016; Ősi et al., 2016).  

 

 

3.3.1.3 A legfontosabb csonttartalmú lelőhely (Sz-6) szedimentológiai 

értelmezése 

 Az Sz-6 gerinces lelőhelyként ismert képződmény egy mederkitöltésként 

kezelhető, azonban a szedimentológiai vizsgálatokból levonható következtetéseimet 

szükségesnek láttam külön fejezetben tárgyalni, hiszen a területről ismert csontanyag 

~80 %-a innen került felszínre és így a tafonómiai vizsgálatok szempontjából ez a 

terület kiemelt fontossággal bír. 

 Az Sz-6 gerinces lelőhely a lencse alakú geometriája, markáns eróziós felszíne 

és a felfelé finomodó szemcseméret eloszlása (Unit1–Unit3; Fig.8A) alapján egy 

mederkitöltésnek tekinthető, ahol a jelentős csontkoncentráció a maradványfelszínre 

(lag surface) települő, agyagklasztokat, kavicsokat és nagyobb méretű fatörzseket is 

tartalmazó bázisbreccsa rétegekben (lag deposit) van jelen (Unit1; Fig. 9). A 

szedimentológiai (pl. oszályozatlan üledék, gyakori agyagklasztok, áramlást jelző 

szedimentológiai struktúrák teljes hiánya) és a tafonómiai vizsgálatok (pl. a csontok 

gyakori vertikális orientációja, osztályozatlan csontanyag, izolált és asszociált 

csontanyag együttes előfordulása; Botfalvai et al., 2015) alapján az Sz-6 gerinces 

lelőhely bázis rétegeit egy nagysűrűségű villámárvíz üledékeként azonosítottam. A 
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villámárvizek kialakulása leggyakrabban olyan eseményekhez kötődnek, mikor rövid 

idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullik egy viszonylag kicsi vízgyűjtő területre 

(Georgakakos, 1987; Malmon et al., 2004; Rogers, 2005; Bili, 2007; Lóczy et al., 2012). 

Az iharkúti területen valószínűsített szövedékes folyótípus gyakran alakul ki szezonális 

esőzésekhez kapcsolódó, intenzív áradásokkal jellemezhető területeken (Smith and 

Smith, 1980; Nadon, 1993, 1994; Makaske, 2001). Az Iharkúton végzett paleoflóra 

vizsgálatok alapján szubtrópikus ártéri erdős vegetációt feltételezünk, ahol a klíma 

uralkodóan humid volt, de erőteljes szezonalitást mutatott (Bodor et al., 2012). Az Sz-6 

lelőhely bázis képződményében előforduló nagy mennyiségű agyagklaszt szintén azt 

mutathatja, hogy a szárazabb időszakban felrepedezett agyagos képződményeket az esős 

időszak során kialakuló intenzív áradások következtében a felszínen végigsöprő 

víztömeg erodálhatta, hiszen a nedves és konszolidált agyag erózióval szembeni 

ellenállása igen magas. Tehát a fentebb leírt adatok (szövedékes folyótípus, paleoflóra, 

agyagklasztok) szintén alátámasztják, hogy a szárazabb időszakok után, a szezonális 

esőzésekhez kapcsolódóan kialakulhattak olyan nagyenergiájú vízfolyások, melyek 

üledékével az Sz-6 lelőhely bázisképződményét (Unit1) azonosítottam.   

 A tafonómiai vizsgálatokból levonható paleoökológiai értelmezésekhez 

elengedhetetlenül fontos volt, hogy minél pontosabban meghatározzam, hogy a 

legfontosabb csonttartalmú rétegekből (Sz-6 lelőhely Unit1 része) előkerült 

csontmaradványok mennyi időt reprezentálnak, melyhez a szedimentológiai vizsgálatok 

nyújtották a legmegbízhatóbb alapot. Az Sz-6 lelőhely Unit1 része agyagklasztokat, 

homokot és kavicsokat tartalmazó horizontokból és az erre települő lemezes szerkezetű, 

nagy szervesanyag-tartalommal rendelkező aleurit rétegek ismétlődő váltakozásából 

épül fel. A durva szemcseméretet mutató agyagklasztos rétegek a villámárvíz 

üledékének tekinthetők, így ezek extrém rövid felhalmozódási időt reprezentálhatnak, 

mert az ilyen típusú áradási események néhány óra leforgása alatt végbemennek 

(Gutiérrez et al., 1998; Malmon et al., 2007; Ortega and Heydt, 2009; Lóczy et al., 

2012). A talajosodás jelei (pl. glej foltok, gyökérnyomok, ped szerkezetek) nem láthatók 

sem itt, sem az erre települő lemezes aleurolit rétegekben, mely arra utal, hogy a Unit1 

képződése során nem mutatható ki rövidebb szárazulati esemény, így feltételezhető, 

hogy a terület végig vízzel borított lehetett. Ezen felül a gyakori agyagklasztok jelenléte 

szintén arra utal, hogy a durvatörmelék felhalmozódása során nem állhatott be hosszabb 

nyugalmi időszak, mert az agyagból felépülő intraklasztok a talajosodási folyamatok 

megindulása után néhány hónap leforgása alatt teljesen megsemmisülnek (Retallack, 
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2005). A durvatörmelékes rétegekre települő lemezes aleurolit jelenléte (Fig.8B) egy 

viszonylag nyugodt, pangó vízi körülményt jelez a Unit1 egységen belül, mely a heves 

esőzéseket követően a durvaszemcsés rétegek felett alakulhatott ki. Buatois and 

Mángano (2004) tanulmánya szerint az ehhez hasonló állóvizeket (méretüktől 

függetlenül) gyorsan benépesítik az opportunista szervezetek, így relatíve rövid időn 

belül (néhány hét/hónap) jelentős diverzitást mutató életnyomok keletkeznek a nyugodt 

vízben felhalmozódó, nagy szervesanyag-tartalommal jellemezhető üledékekbe. A 

bioturbáció teljes hiánya, a durvatörmelékes horizontok között elhelyezkedő lemezes 

aleurolit rétegekben szintén azt jelzi, hogy a nagyenergiájú időszakok közötti nyugodt 

periódusok szintén egy szűk időintervallumot reprezentálnak. A felsorolt bizonyítékok 

alapján elmondható, hogy az iharkúti gerinces anyag többsége (~80%-a) geológiai 

szempontból igen rövid idő alatt (pl. egyetlen esős évszak) halmozódott fel, így a 

lelőhelyről kimutatható élőlények feltehetőleg egy időben élhettek és ennek 

köszönhetően a leletanyagból levonható paleoökológiai következtetések jó 

megközelítéssel alkalmazhatók az egykori paleobiocönózis megismerésére.  

 

3.4 Megjegyzések a fejezetben említett eredmények munkamegosztásáról 

A III. fejezetben bemutatott eredmények többségét társszerzőimmel a 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology folyóiratban publikáltuk 

(Botfalvai et al., 2016). Az említett kéziratban szereplő társszerzők, az alábbi 

részvizsgálatokban voltak segítségemre: 

 Dr. Haas János a terület általános földtanának és tektonikai hátterének 

bemutatásában  

 Dr. Bodor Emese Réka a területről ismert növényi fosszíliák meghatározásában 

és az azokból levonható, a terület klímaviszonyaira utaló eredmények és 

következtetések bemutatásában 

 Konzulensem, Dr. Mindszenty Andrea és témavezetőm, Dr. Ősi Attila a 

vizsgálataimból levonható következtetések megvitatásában voltak 

segítségemre 

Az iharkúti területre vonatkozó főbb szedimentológiai vizsgálatok elvégzése, 

illetve az azokból levonható következtetések a jelen disszertáció szerzőjének munkáját 

tükrözik. 
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IV. AZ IHARKÚTI GERINCES LELŐHELY TAFONÓMIAI 

VIZSGÁLATA 

A tafonómia egy viszonylag új diszciplina a paleontológiai kutatások területén. 

A megnevezés és a tudomány terület céljainak lefektetése egy orosz paleontológus I.A. 

Efremov nevéhez kötődik, aki 1940-ben megjelent munkájában használta először a 

tafonómia kifejezést (görög eredetű szavak összetételéből: taphos, mint eltemetődés és 

nomos, mint törvény). Efremov (1940) szerint a tafonómia egy adott élőlény 

testrészének a bioszférából a litoszférába történő áthelyeződésének folyamatait 

vizsgálja. Az Efremov által definiált tafonómiai vizsgátok három főbb szakaszra 

bonthatók: 1) az élőlény elpusztulásától a tetemben végbemenő bomlási folyamatok 

megismeréséig terjedő vizsgálatok (nekrolízis), 2) a tetem végső eltemetődését és az azt 

megelőző folyamatok vizsgálata (biosztratinómia), valamint 3) azon kémiai folyamatok 

feltárása, melyek az eltemetődést követően a fosszilizáció során mennek végbe 

(diagenezis). Az 1970-es évektől kezdődően a gerincestafonómiai vizsgálatok a bomlási 

és az azt követő felhalmozódási folyamatok megismerésére fókuszáltak (pl. Voorhies, 

1969; Dodson, 1973; Behrensmeyer, 1975, 1982, 1988; Behrensmeyer et al., 1986; 

Badgley, 1986a,b). A felgyülemlett nagymennyiségű tudásanyag részben, vagy teljes 

egészében kiszorította a csontok diagenezisére irányuló vizsgálatokat a tafonómiai 

munkák jelentős részéből és napjainkra már egy külön ágát reprezentálja az őslénytani 

kutatásoknak (Lyman, 2010). A kísérleti munkák gyarapodásával és a maradványokat 

felhalmozó folyamatok pontosabb megismerésével egyre szembetűnőbb lett az a hézag, 

mely a feltételezett életközösségek és a megőrződött fosszilis rekord között tátongott 

(pl. Behrensmeyer et al., 1979; Behrensmeyer, 1982; Kidwell and Flessa, 1996; 

Kidwell, 2001). Ennek következményeként a tafonómiai munkák egyre inkább a 

paleoökológiai következtetések levonásához szükséges nélkülözhetetlen ismeretek 

feltárásában játszottak úttörő szerepet, mivel tágkörben ismertté vált az a nézet, hogy a 

fosszilis rekordból kiolvasható paleoökológiai következtetések csak akkor lehetnek 

megalapozottak, ha a maradványok felhalmozódásában és megőrződésében szerepet 

játszó fizikai, biológiai és kémiai folyamtok mindegyikét feltártuk és megismertük 

(Dodd and Stanton 1990; Martin, 1999; Behrensmeyer et al., 1979; Behrensmeyer et al., 

2000; Kidwell et al., 1986; Rogers and Kidwell, 2007).  
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Az elmúlt több, mint fél évszázad gerinces maradványokra irányuló tafonómiai 

kutatásai rávilágítottak arra, hogy milyen csonteloszlási, illetve morfológiai 

tulajdonságokat kell megvizsgálnunk annak érdekében, hogy egy tanulmányozott 

leletanyagból helyes következtetéseket tudjunk levonni az egykoron létezett 

paleocönózis összetételére vonatkozólag. A paleoökológiai következtetések hátterében 

megbúvó tafonómiai vizsgálatokhoz kapcsolódó főbb kérdésköröket röviden itt 

ismertetem, annak érdekében, hogy a fejezet további részében tárgyalt vizsgálatok 

hátterét és céljait kellőképpen bemutassam: 

 Egy tanulmányozott leletanyagban olyan elemek is előfordulhatnak, 

melyek a felhalmozódási környezettől távol elhelyezkedő és attól 

jelentősen különböző térrészről fizikai (pl. folyóvíz vagy szél általi 

szállítódás) vagy biológiai (pl. ragadozók) hatások következtében 

kerültek arra a helyre, ahol egy merőben más összetételű életközösség 

elemeivel összekeveredve végleg eltemetődtek (allochton, parautochton, 

autochton leletanyagok; pl. Kidwell et al., 1986). A paleoökológiai 

következtetések levonása érdekében szükséges megvizsgálni, hogy a 

tanulmányozott leletanyag hány féle halálközösséget (tafocönózis) foglal 

magába, hiszen egy kevert összetételű leletanyag téves következtetések 

levonását eredményezheti (ld, Kidwell and Flessa, 1996). 

 A folyómedrek laterális eróziója révén vagy más fizikai folyamatok 

hatására (pl. hullámzás, szélerózió) olyan csontok keveredhetnek össze 

egy adott leletanyagban, mely állatok elpusztulása között akár tízezer 

évet is meghaladó különbségek lehetnek (ld. Aslan and Behrensmeyer, 

1996). A csontok felületén megfigyelhető elváltozások vizsgálatával, 

illetve a csontokat felhalmozó szedimentációs környezet megismerésével 

meghatározható az az időintervallum (duration of time averaging), 

melyben az általunk vizsgált fajok élhettek (pl. Behrensmeyer, 1982; 

Rogers, 1993). Továbbá elkülöníthetjük azon fosszíliákat, melyek egy 

korábbi felhalmozódásból származtathatók és nem tekinthetők 

egyidősnek a leletanyag más részével (pl. Fernández-Jalvo and Andrews, 

2003). Megalapozott paleoökológiai következtetéseket csak akkor tudunk 

levonni, ha a leletanyagból kimutatott élőlényekről bizonyítani tudjuk, 

hogy azok megközelítőleg egy időben éltek és a külső környezeti 
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faktorok a vizsgált szervezetek mindegyikére hatással lehettek (Dodd and 

Stanton 1990; Behrensmeyer, 1991; Westerm and Behrensmeyer, 2009). 

 A fajok közötti kapcsolatok feltárása érdekében szükséges tudnunk, hogy 

mely fajok voltak nagyobb vagy kisebb egyedszámmal reprezentálva az 

egykori életközösségben (maximum és minimum egyedszám becslések; 

Lyman, 2008). Továbbá a csontokon megfigyelhető harapásnyomokból 

(pl. Hone and Rauhut, 2010; Botfalvai et al., 2014), a koprolitok 

felhalmozódásából (Chin et al., 1998; Segesdi et al., 2017) vagy a 

kivételes esetekben megőrződött gyomortartalmak vizsgálatából (pl. Hu 

et al., 2005) következtethetünk az egykori tápláléklánc egyes szakaszaira, 

mely kapcsolatok megismerése a paleoökológiai vizsgálatoknak egy 

kiemelten fontos részét képezik (Farlow and Holtz, 2002; Barrett and 

Rayfield; 2006).  

 A laboratóriumi és a természetben tett megfigyelések alapján tudjuk, 

hogy a víz általi szállítódásnak kitett csontanyagok 1-2 éven belül alak, 

méret, illetve sűrűség szerint osztályozottá válnak (Voorhies, 1969; 

Behrensmeyer, 1975; Aslan and Behrensmeyer, 1996), így az 

eltemetődött és ezáltal vizsgálhatóvá vált leletanyag már egy torzított 

eloszlást fog mutatni, ahol bizonyos csontok felülreprezentáltak, míg más 

csontok alulreprezentáltak lesznek az eredeti összetételhez képest. 

Különböző tafonómiai módszerek állnak rendelkezésre (pl. 

Behrensmeyer et al., 1979; Andrews and Evans, 1983; Evans et al., 

2013), melyek segítségével meghatározhatjuk, hogy egy faj kiugró 

gyakorisága egy adott leletanyagban annak köszönhető, hogy a faj nagy 

egyedszámban volt jelen az egykori környezetben, vagy csak annak az 

eredménye, hogy a csontvázát felépítő elemek jobban ellenálltak a 

szállítódásnak és így a csontjaik nagyobb arányban tudtak megőrződni a 

tanulmányozott rétegben. 

 

 Követve a fentebb leírt kérdéseket és összefüggéseket, az egykori 

felhalmozódási környezet megismerése után (III. fejezet) az előkerült csontelemek 

felhalmozódási körülményeit vettem górcső alá annak érdekében, hogy minél behatóbb 

képet kapjak az Iharkút térségében egykoron létezett paleocönózis összetételéről és 

meghatározzam azon limitáló tényezőket, melyekkel mindenképpen számolni kell, ha az 
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iharkúti leletanyag alapján paleoökológiai következtetéseket kívánunk levonni. A 

továbbiakban bemutatásra kerülő tafonómiai vizsgálatok és az azokból levonható 

eredmények többsége már korábban közlésre került (Botfalvai et al., 2015), mely 

munkára történő hivatkozást csak olyan esetekben tettem meg, amikor a leírt szöveget a 

már publikált kézirat egyéb, itt nem részletezett adataival egészítem ki.  

 

4.1 Anyag és módszer 

 A fejezetben tárgyalt tafonómiai vizsgálatokat a 2000-2012 közötti időszakban 

begyűjtött fosszíliákra végeztem el, melyek a Magyar Természettudományi Múzeum 

Őslénytani és Földtani Tárának gerinces gyűjteményében találhatók. Az iharkúti késő-

kréta kontinentális gerinces lelőhelyen megrendezett szisztematikus gyűjtő expedíciók a 

bánya ÉK-i falában elhelyezkedő Sz-1-es lelőhelyen kezdődtek meg (2000-2001), majd 

2001-től (a jobb megtartású csontok reményében) az Sz-6 nevű lelőhelyeken 

folytatódtak (Fig.3B). Az Sz-7-8 néven ismert lelőhely kizárólag mikrogerinces 

maradványokat tartalmaz, melyek a lelőhely szervesanyagdús rétegeinek átiszapolása 

során kerültek elő (Fig.3B és 13). 

 

4.1.1 Ásatások során alkalmazott módszerek 

 Az iharkúti gerinces lelőhely felfedezését követően az évente megrendezett (két-

, majd háromhetes) ásatások során alkalmazott módszerek az idő múlásával jelentős 

mértékben módosultak és modernizálódtak.  

A kezdeti időszakban (2000-2013) az ásatások módszertana a gyors és hatékony 

csont begyűjtésre fókuszált, mely rövid idő alatt több ezer csontmaradvány felfedezését 

tette lehetővé. Azonban a csontok pontos pozíciójának terepen történő dokumentálása 

ekkor még nem történt meg, így a csonteloszlásokra vonatkozó ismereteink csak a 

terepen tett megfigyelésekre korlátozódtak. Az Sz-6-os lelőhelyen az ásatás 

megkezdésekor letakarítottuk a csonttartalmú rétegek fedőképződményeit, majd 

csákányok és feszítő vasak leverésével nagyobb tömböket téptünk fel a potenciális 

rétegekből (Unit1- 3; Fig.8). A nagyobb blokkokat kisebb részekre törtük, melyeket a 

csapat tagjai átvizsgáltak és a maradványokat a lehetőségekhez mérten kipreparálva 

elcsomagolták. Ez az ásatási metódus lehetővé tette, hogy viszonylag rövid idő alatt (10 

év) egy nagyobb méretű terület (~400 m2) átvizsgálása történjen meg és ennek 
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következtében megismerjük a területről ismert taxonok döntő többségét és egy átfogó 

képet kapjunk a területet egykoron benépesítő életközösség diverzitásáról (Ősi et al., 

2012a). 

Az ásatások módszertana 2013-ban egy jelentős modernizáción esett át, miután a 

kutatócsoport úgy határozott, hogy a későbbiekben elkészíthető pontos csonttérkép 

megalkotásának reményében az előkerült leletek helyzetét egy elektronikus teodolit 

(RTK GPS) segítségével a pontos koordináták alapján rögzíti. Az ásatásokon bevezetett 

új módszer valamelyest csökkentette a feltárt üledékek mennyiségét (és ezáltal a 

megtalált csontok számát), azonban olyan információk kinyerését eredményezte, 

melyek nélkülözhetetlenek a terület csontfeldúsulásainak pontosabb meghatározásához 

(Albert et al., 2017). A 2013-2016 évek alatt lezajlódott ásatások során felvett adatok 

mennyisége azonban még nem elegendő ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket 

tudjunk levonni a területen felhalmozódott csontok térbeli elhelyezkedéséről és így a 

jelen dolgozatban csak érintőlegesen ismertetném a már most látható összefüggéseket.  

 A mikrogerinces leletek kinyerése érdekében az Sz-6 és az Sz-7-8 lelőhelyekről 

több tonna üledék átiszapolására került sor az elmúlt időszak során. A munkálatokra 

három különböző lyukátmérővel rendelkező (3 mm, 1mm és 0,5 mm) szitasort 

használtunk, melyek közül az 1 mm feletti frakció nyújtotta a leggazdagabb gerinces 

anyagot. Az iszapolás során alkalmazott módszereket Szentesi (2012) részletesen 

ismertette.  

 

4.1.2 A vizsgált anyag 

A tafonómiai vizsgálatok a 2000-2012 között begyűjtött fosszíliákra terjedtek ki, 

mely időszakokban az Sz-1, Sz-6 és Sz-7-8 lelőhelyeken folytattunk ásatásokat 

(Fig.3B). Az Sz-1 lelőhelyen felfedezett rossz megtartású gerinces anyagok mennyisége 

(~1%-a az ismert leletanyagnak) nem volt elegendő a lelőhelyre korlátozódó részletes 

tafonómiai vizsgálatok elvégzéséhez, így az innen előkerült csontanyagot csak bizonyos 

esetekben használtam (pl. egyedszám becslés). Az Sz-7-8 lelőhelyről ismert 

mikrogerinces leletanyag kiválogatása, valamint a taxonómiai feldolgozása jelenleg is 

zajlik. Ennek következtében az előkerült csontanyag tafonómiai vizsgálata még nem 

történhetett meg, azonban az iharkúti terület egészére vonatkozó egyedszám becslések 

során, az Sz-7-8 lelőhelyről meghatározott mikrogerinces taxonokhoz tartozó egyedek 

számát is figyelembe vettem (ld. 4.4 alfejezet).  
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 A 2013-2016 év ásatásai során begyűjtött gerinces anyagok tafonómiai 

szempontú feldolgozására nem volt lehetőségem, mert a fosszíliák többségének 

preparálása és taxonómiai besorolása jelenleg még nem tekinthető befejezetnek. A 

dolgozatom tárgyát képező csontanyag (2000-2012 ásatások anyaga) mind számában 

(~11.500 db), mind pedig feldolgozottságában elegendőnek tekinthető ahhoz, hogy 

leírjuk az iharkúti csontanyag felhalmozódása során létrejött tafonómiai körülményeket. 

  

4.1.3 Tafonómiai adatbázis  

A területről begyűjtött fosszíliák tafonómiai szempontból történő vizsgálata a 

Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárában történt meg, 

ahol az általam összeállított, 22 független tafonómiai karakter alapján minden egyes 

csontmaradványt megvizsgáltam. A tafonómiai vizsgálatok érdekében összeállított 

karakterlista tartalmazott minden szükséges információt, mely az adott csontelem 

méretére, anatómiájára, illetve taxonómiai helyzetére, valamint a felületén 

megfigyelhető modifikációk jellegére és mértékére utalt (ld. Melléklet II). Az 

adatfelvétel során alkalmazott karakterek összeállításában nagymértékben 

támaszkodtam Behrensmeyer (1991) és Pereda-Suberbiola et al., (2000) munkájára, 

azonban egyes részeket megváltoztattam és további karakterekkel bővítettem a 

tafonómiai vizsgálatokhoz szükséges karakterlistát. A tafonómiai vizsgálatok során 

létrehozott adatbázisban nem szerepelnek az Sz-1 lelőhelyről előkerült rosszmegtartású 

fogak és csontelemek.  
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Fig.18: Az iharkúti tafonómiai adatbázis felépítése, mely szemlélteti, hogy a tafonómiai 

vizsgálatok érdekében létrehozott adathalmaz (ld. Elektronikus melléklet II), az iharkúti 

gyűjtemény mely részét foglalja magába. A mikrogerinces leletanyagok, olyan élőlények 

maradványait tartalmazzák, melyek testtömege nem haladta meg az 1kg-ot (Behrensmeyer et 

al., 1979 nyomán)   

A mikrogerinces leletanyagoknak csak azok a karakterei lettek feltüntetve 

(taxonómiai és anatómiai helyzet, lelőhely stb.), melyek elengedhetetlenek voltak a 

minimális és a maximális egyedszám számítások elvégzéséhez (ld. lentebb). Az 

„iharkúti gerinces tafonómiai adatbázis” felépítését az Fig.18 ábra szemlélteti. Az 

adatokat egy Excel táblázatban gyűjtöttem össze, mely adathalmaz tartalmazza az 

összes megvizsgált fosszília tafonómiai szempontból lényeges karakterét (ld. 

Elektronikus melléklet II; „iharkúti gerinces tafonómiai adatbázis”).  

 

4.2 A lelőhelyről ismert fauna rövid ismertetése 

A 2000-2012 között eltelt időszak során az iharkúti gerinces lelőhelyről 

megközelítőleg 31 taxon csontmaradványa került felszínre, melyek között megtaláljuk a 

halak, kétéltűek, gyíkok, teknősök, krokodilok, pteroszauruszok, dinoszauruszok és 

madarak maradványait (Ősi et al., 2012a). A területről ismert élőlények részletes 

bemutatására (hely szűke miatt) a jelen dolgozatban nem tudok kitérni, azonban a főbb 
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taxonómiai eredményeket és a hozzájuk kapcsolódó lényegesebb hivatkozásokat egy 

táblázatban foglaltam össze (ld. Melléklet I).  

  

4.3  Az iharkúti gerinces leletanyag 

A dolgozat tárgyát adó iharkúti gerinces anyag 9222 csontot és csonttöredéket, 

valamint 2271 izolált fogmaradványt tartalmaz (ld. Elektronikus melléklet II), melyek 

közül 7474 elem (izolált mikro- és makrogerinces anyagok, valamint asszociált és 

artikulált csontvázrészek) volt taxonómiai és anatómiai szempontból meghatározható 

(Elektronikus melléklet III; Fig 19). A 2003-tól 2012-ig terjedő időszak során az Sz-6 

lelőhely megközelítőleg 400 m2-es területe lett feltárva, ahonnan 9099 csont és 

fogmaradvány került felszínre. Ez a csontkoncentráció (~23 fosszília/m2) más 

dinoszaurusz lelőhelyek csonttartalmú rétegeivel összehasonlítva kimagasló értéket 

képvisel (pl. Fiorillo, 1991a; Varricchio, 1995; Pereda-Suberbiola et al., 2000; Gates, 

2005; Britt et al., 2009; Fiorillo et al., 2010). 

 

4.3.1 Izolált csontok 

Az iharkúti bauxitbányából előkerült leletek túlnyomó többsége izoláltnak 

tekinthető, ha követjük Badgley (1986a) definícióját, miszerint minden gerinces leletet 

izolált elemnek kell tekinteni mindaddig, míg be nem bizonyítjuk az asszociáció 

lehetőségét az adott csont és a leletanyag más elemei között. A csontelemek nagyfokú 

diszartikulációja egyben azt is jelzi, hogy a csontfelhalmozódás során olyan folyamatok 

zajlódtak le, melyek megszüntették a csontvázelemek között fennálló kapcsolatokat és a 

szétvált elemeket szétszórva egy nagyobb területen halmozták fel.  Az iharkúti izolált 

csontelemeket tafonómiai tulajdonságaik alapján (a mikrogerinces csontokat nem 

idevéve) négy alkategóriára lehet bontani:  

1) meghatározhatatlan, koptatott csonttöredékek (csontkavicsok; Fig. 19A) 

2) jó megtartású taxonómiai és/vagy anatómiai szempontból meghatározható 

csontok, csonttöredékek (Fig.19B) 

3) komplex izolált csontok (Fig. 19C-D): ez a kategória olyan csontelemeket foglal 

magába, melyek több csontból állnak, azonban az elemek összecsontosodtak és 

a szutúrák mentén összeforrtak egymással. Ilyen csontnak tekintettem a 

lelőhelyről előkerült koponyákat, állkapcsokat és a dinoszauruszoktól származó 
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synsacrumokat. A komplex izolált elemek külön kategóriát alkotnak az izolált 

csontokon belül, hiszen tafonómiai szempontból jelentősen különböző 

hidrodinamikai (pl. Boaz and Behrensmeyer, 1976), illetve prezervációs 

tulajdonságokkal (pl. Dodson, 1971) rendelkeznek, ezért a korábban említett 

izolált csontoktól jelentősen eltérő felhalmozódási körülményeket indikálhatnak. 

A két alkategória között fennálló különbségeket jól szemlélteti, hogy a 

„komplex izolált csontok” a területről ismert taxonoknak csak egy szűk 

csoportját képviselik (Foxemys, Iharkutosuchus, Hungarosaurus, Mochlodon, 

Bakonydraco), míg a másik alkategóriából minden egyes taxon kimutatható. Az 

itt említett csontkategóriát néhány esetben artikulált csontvázelemként 

értelmezték (pl. Csiki et al., 2010), azonban ez a feltevés téves információn 

alapult (részletesen ld. Botfalvai et al., 2015)  

4) fogmaradványok: a fogak külön alkategóriába történő sorolását az indokolta, 

hogy a fogakat borító zománcréteg jelentősen megnöveli a fizikai behatásokkal 

szembeni ellenállóképességet, így megőrződésük jelentősen különbözik a 

csontmaradványokétól (pl. Argast et al., 1987). Laboratóriumi vizsgálatok 

rámutattak arra, hogy a fogmaradványok szállítódási potenciálja különbözik a 

csontoknál megfigyeltektől, ezért a csontfelhalmozódások körülményeinek 

meghatározása során ezekre külön figyelmet kell fordítani (Behrensmeyer, 1975; 

Fiorillo, 1991a).     
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Fig.19: Az iharkúti lelőhelyről ismert leletanyag különböző típusú csontmegőrződési 

formái. A) Csontkavicsok. B) Izolált Pannoniasaurus csigolya. C), Iharkutosuchus koponya. D) 

Bakonydraco alsó állkapcsa a bezáró kőzetben. E) Asszociált, hiányos Hungarosaurus csontváz 

(MTM V.152). F) Artikulált részleges Hungarosaurus csontváz (MTM PAL.2013.58.1). G) 

Vastag piritkéreggel bevont teknőspáncél töredék 
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4.3.2 Asszociált és artikulált csontvázak 

A diszartikulálódott, azonban asszociált helyzetben megőrződött csontvázrészek 

(6 db csontváz) sokkal ritkábbak, mint az izolált csontelemek és kizárólag egy 

lelőhelyre (Sz-6) és egyetlen csoportra (Nodosauridae páncélos dinoszauruszok) 

korlátozódnak (Fig. 19E). Az artikulált csontvázakat egyetlen egy példány képviseli 

(Fig. 19F), mely szintén a Nodosauridae családba sorolható élőlény sacralis régióját 

tartalmazza, ahol az összes csontelem az eredeti anatómiai pozíciójában őrződött meg. 

A lelet (MTM PAL.2013.58.1) az Sz-6 lelőhely bázisrétegéből (Unit1) került felszínre a 

2012 évi ásatás során.  

 

4.3.3 Mikrogerinces leletanyag 

A mikrogerinces leletanyag magába foglalja azokat a csontelemeket, melyek 

olyan élőlényektől származtathatóak, amiknek testtömege nem haladja meg az 1 kg-ot 

(Behrensmeyer et al., 1979 nyomán). Az Iharkútról ismert mikrogerinces leletanyag 

kizárólag izolált elemeket tartalmaz, azonban itt figyelembe kell venni azt a nem 

elhanyagolható tényezőt, hogy az idesorolt leletek mindegyikét iszapolás útján nyertük 

ki a bezáró kőzetekből (Sz-6 és Sz-7-8 lelőhelyek), mely már alapjaiban elveti annak 

lehetőségét, hogy az esetlegesen jelenlévő csontasszociációt felismerjük, illetve 

igazoljuk. A mikrogerinces csontelemek szállítódási és megőrződési körülményei 

nagyban különböznek a makroszkópikus (testtömeg > 1 kg) csontelemekétől (Dodson, 

1973, Andrews and Evans, 1983; Pazonyi et al., 2017), ezért ebbe a kategóriába sorolt 

leletek tafonómiai története jelentős mértékben eltérhet a fentebb ismertetett 

csoportokétól (pl. Botfalvai et al., 2017).    

 

4.3.4 Az adatok összefoglalása és értelmezése 

Az Sz-6 lelőhelyről ismert csontelemek megőrződési módjának diverzitása 

(izolált mikro- és makrogerinces anyagok, asszociált és artikulált csontvázrészek) arra 

utal, hogy jelentősen különböző tafonómiai folyamatok együttes jelenléte hozta létre az 

általunk vizsgált gazdag csontfelhalmozódást, mely folyamatok megismerése a 

paleoökológiai következtetések érdekében mindenképpen indokolt. Az izolált 

csontelemek nagy mennyisége az iharkúti leletanyagban arra utal, hogy az eltemetődést 
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megelőzően a tetemek többsége hosszabb ideig voltak kitéve a külső környezeti (pl. 

mállás) és biológiai (pl. ragadozók, dögevők) hatásoknak, melynek következtében a 

csontváz elemei elváltak egymástól és a nagyenergiájú szállítódás következtében 

nagyobb területen szóródhattak szét (pl. Hill and Behrensmeyer, 1984; Behrensmeyer, 

1991).  

Az iharkúti gerinces leletanyag több szempontból is alkalmas a paleökológiai 

vizsgálatok elvégzésére. Egyrészről az ismert izolált csontanyag (makro- és 

mikrogerinces kategória) egy multitaxic/multidominant leletanyagnak tekinthető (Eberth 

et al., 2007a), melyek a nagy diverzitásuk révén kiválóan alkalmazhatóak a tágabb 

terület egykori faunájának összetételére és az egykori életközösségekben élő fajok 

paleoökológiai kapcsolatainak megállapítására (ld. Behrensmeyer, 2007). Másrészről az 

asszociált és az artikulált csontvázak egy monotaxikus leletanyagot reprezentálnak (ld. 

lentebb), melyek általában egy „tömeges halálközösségekkel” hoznak kapcsolatba 

(Eberth et al., 2007a). A monotaxikus leletanyagok tanulmányozásával információkhoz 

juthatunk, hogy a rövid idő alatt elpusztuló (egy családba vagy akár fajba tartozó) 

élőlények, milyen életmódot folytathattak és haláluk milyen környezeti vagy biológiai 

okokra vezethető vissza (ld. lentebb). 

 

4.4 Egyedszám becslések 

A fajok relatív gyakoriságának meghatározása egy gyakran használt módszer a 

modern ökológiai kutatások területén (Behrensmeyer, 1991), mely számítások 

segítségével képet kaphatunk egy adott gerinces közösség összetételéről és az azt alkotó 

fajok között lévő dominancia viszonyokról (Kidwell et al., 2001; Lyman, 2008; 

Magurran, 2013). A mai gerinces közösségek tanulmányozása során azt tapasztaljuk, 

hogy egyes fajok egyedszámuk tekintetében kimagaslanak a többi faj közül, mely a 

legtöbb esetben az élettér által nyújtott kedvező ökológiai paraméterekkel van 

összefüggésben (pl. Western and Behrensmeyer, 2009). Amenyiben követjük azt a 

feltételezést, hogy egy faj nagyobb egyedszámmal van jelen egy területen, ha a 

környezeti adottságok jobban megfelelnek az élőlény ökológiai igényeinek, akkor már 

világossá válik a relatív gyakoriságok meghatározásának fontossága. Kiváltképpen igaz 

ez egy fosszilis anyag tanulmányozása során, ahol a környezeti faktorok nagy részét 

csak közvetve, a tanulmányozott fosszíliákból olvashatjuk ki (Lyman, 2008). A fosszilis 

leletanyagokban megőrződő egyedek száma azonban nagyban függ az egyedek 
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testfelépítéséből adódó prezervációs különbségektől (pl. a testet alkotó légyrészek és 

szilárdváz aránya). A tafonómiai szemléletből történő megközelítés az egyedszám 

becslések során fontos, ha pontos következtetéseket szeretnénk levonni az egykori 

életközösség összetételére vonatkozólag (Behrensmeyer et al., 1979; Grayson and Frey, 

2004; Kidwell et al., 2001; Behrensmeyer et al., 2005).   

 Számos módszert dolgoztak ki a tafonómiai vizsgálatok során (részletesen ld. 

Lyman, 2008), mely a leletanyagból kiolvasható egyedszámok becslésére szolgál, 

azonban minden egyes módszer számos hibát hordoz magában, melyekre kitüntetett 

figyelmet kell fordítani a kapott adatok értelmezése során (pl. Ringrose, 1993; Cannon, 

2012). Az általam alkalmazott módszerek hibáit és az azokból származó torzításokat az 

egyes számítási módszerek bemutatásánál külön ismertetem.     

  

Taxon NISP NISP% MNI MNI%
Fragmentációs 

ráta

Pycnodontiformes indet. 327 4.76 28 12.84 11.68

Atractosteus  sp. 199 2.90 1 0.46 199.00

Anura 194 2.82 10 4.59 19.40

Albanerpeton  sp. 92 1.34 29 13.30 3.17

Testudines 2 233 32.50 10 4.59 223.30

Allodaposuchus 392 5.71 5 2.29 78.40

Iharkutosuchus makadii 241 3.51 7 3.21 34.43

Doratodon sp. 176 2.56 1 0.46 176.00

 Krokodiloktól származó post-cranialis elemek* 181 2.63 10 4.59 18.10

Pannoniasaurus inexpectatus 532 7.74 4 1.83 133.00

Kisméretű gyíkok 71 1.03 24 11.01 2.96

Nodosauridae (izolált csontok) 1 764 25.67 9 4.13 196.00

Nodosauridae (csontvázrészek) - - 7 3.21 -

Mochlodon vorosi 138 2.01 5 2.29 27.60

Theropoda 198 2.88 3 1.38 66.00

Ajkaceratops kozmai 6 0.09 3 1.38 2.00

Pterosaurs 113 1.64 58 26.61 1.95

Aves 14 0.20 4 1.83 3.50

Összesen 6 871 100.00 218 100.00 1 196.49  

Táblázat 3: Az iharkúti gerinces leletanyagból kimutatható taxonok NISP és MNI értékei és az 

ezekből származtatható fragmentációs ráta (NISP/MNI; Cannon, 2012 alapján). *A 

krokodilokhoz tartozó post-cranialis elemek taxonómiai elkülönítése jelenleg nem volt 

lehetséges 

 

4.4.1 Maximum egyedszám (NISP) 

Anyag és módszer: A maximális egyedszám (NISP) meghatározása a 

legegyszerűbb és ebből kifolyólag a leggyakrabban használt módszer (Lyman, 2008). A 
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számítás módszertana abból a feltételezésből indul ki, hogy a leletanyagban 

megtalálható, anatómiailag és taxonómiailag (minimum rend szinten) meghatározható 

izolált csontelemek mindegyike külön egyedtől származik, így az azonosítható csontok 

száma egyben a maximálisan feltételezhető egyedek számát is mutatja (Lyman, 2008). 

Az iharkúti leletanyagon elvégzett maximális egyedszám kalkulációk (NISP) során nem 

vettem figyelembe az asszociált és artikulált csontvázakat (ld. 4.6.2 fejezet), melyekről 

bizonyítható volt, hogy a csontvázrészeket alkotó csontelemek nem származhatnak 

egynél több egyedtől. A maximális egyedszámok taxononkénti kalkulációját is 

elvégeztem, annak érdekében, hogy meghatározzam a területről ismert taxonok közötti 

gyakorisági különbségeket (Táblázat 3).  

Eredmények: Az iharkúti izolált csontanyagon (mikro- és makrogerinces 

anyagok) elvégzett maximális egyedszám kalkulációk során megállapítható volt, hogy 

maximálisan 6871 egyed maradványa került elő a 2000-2012-es ásatások során, ahol a 

teknősök és a dinoszauruszok a kimutatható egyedek több, mint 50%-át reprezentálják 

(Fig.20A). A krokodilok a harmadik leggyakoribb csoport (~14%), melyet a 

moszaszauruszok és a halak követnek (8%), míg a kétéltűek csoportja mindösszesen 

4%-át teszik ki a leletanyagnak. 

Megjegyzések: Az elvégzett maximális egyedszám számítások során kapott 

eloszlások azt mutatják, hogy az erőteljes páncélzattal rendelkező állatok (teknősök, 

illetve Nodosauridae dinoszauruszok) kiugró egyedszámot mutatnak, ami nem 

feltétlenül jelenti az említett csoportok dominanciáját az egykori életközösségben. Az 

említett probléma egy ismert jelenség a maximális egyedszám számítás területén, mely 

abból adódik, hogy a NISP értékek jelentősen váltakoznak a gerinces taxonok között, 

attól függően, hogy az adott élőlény csontvázát hány darab csont, illetve fog alkotja 

(White, 1953; Ringrose, 1993; Lyman, 2008; Botfalvai et al., 2017). A gerinces 

élőlények csontvázát felépítő csontelemek száma jelentősen változik, melynek torzító 

hatását az iharkúti leletanyagban is figyelembe kell venni. A páncélos dinoszauruszok 

testét borító páncélelemek minden bizonnyal jelentősen megemelték az adott csoport (a 

jelen számításból adódó) dominanciáját a tanulmányozott leletanyagban és ugyanez a 

jelenség szolgálhat magyarázatul a teknősök kiugró egyedszámára is. Továbbá a 

fragmentáció növekedésével az adott csoport NISP értéke is folyamatosan növekszik 

(Cannon, 2012), ami annak köszönhető, hogy egy csontelem eltörésével több csontelem 

keletkezik, mely a maximális egyedszám becslések során jelentősen módosítja az 

eredeti egyedszám eloszlásokat. A fragmentációs ráta (NISP/MNI; Cannon, 2012 
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alapján) és az NISP értékek váltakozása az iharkúti gerinces csoportok között jelentős 

összefüggéseket mutat, így a területre vonatkozó egyedszám eloszlások tanulmányozása 

során ezt a paramétert is figyelembe kell venni (Táblázat 3). 

 

 

 

 

Fig.20: A kimutatható gerinces csoportok relatív gyakorisága az iharkúti leletanyagban. A) 

NISP értékek kalkulációja az izolált csontelemek alapján. B) A kimutatható MNI értékek 

eloszlása 

 

     

4.4.2 Minimum egyedszám (MNI) 

Anyag és módszer: Az iharkúti leletanyag izolált csontanyagán végzett minimum 

egyedszám számítás során elsőként meghatároztam a minimum elemszámot (MNE; 

minimum number of elements) az összes taxon leggyakoribb csontelemére (pl. humerus, 
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femur, dentale stb.), majd ezt követően a taxonhoz tartozó legmagasabb MNE értéket 

használtam a taxon minimum egyedszámának (MNI) meghatározására (úm. White, 

1953; Badgley, 1986a; Lyman, 1994; Moor and Norman, 2009; Lyman, 2008; Botfalvai 

et al., 2017; Pazonyi et al., 2017). Az MNE érték egy meghatározott csontvázelem 

(baloldali humerus, jobboldali femur stb.) előfordulását jelenti egy adott taxonhoz 

tartozó izolált csontanyagban (Badgley, 1986a). Az olyan csontelemek, melyek pontos 

anatómiai pozícióját nem lehetett meghatározni (pl. bordák, csigolyák, csonttöredékek) 

az MNE számítások során nem vettem figyelembe. A módszer előnye, hogy 

minimalizálja annak lehetőségét, hogy ugyanazon csontelem kétszer is számításba 

legyen véve, mely az MNI és az MNE számítások egyik legfontosabb alapfeltétele 

(Ringrose, 1993). Mindezek mellett a módszer egyik jelentős hátránya, hogy a számítási 

folyamatok során nem vesszük figyelembe a csontok között esetlegesen fennálló 

méretbeli különbségeket, ami jelentős alulreprezentáltságot eredményezhet a minimum 

egyedszám tekintetében egy olyan taxon esetében ahol a juvenilis és az adult egyedek 

csontelemei egyaránt előfordulnak (Lyman, 2008). Az iharkúti leletanyag több ezer 

izolált csontjából történő minimum egyedszám kalkulációk csak a fentebb említett 

számítási metódus alkalmazásával volt elképzelhető, mert a vizsgált csoportok 

taxonómiai feldolgozottsága jelentős mértékben különbözött (a juvenilis és az adult 

egyedek elkülönítése sok esetben nem lett volna megalapozott), és ez nem tette lehetővé 

az MNI kalkulációk precízebb elvégzését. Az asszociált és artikulált csontvázakat hét 

különálló egyednek tekintettem az MNI értékeket tartalmazó táblázatban (Táblázat 3). 

Eredmények: Az iharkúti csontanyagon (mikro- és makrogerinces anyagok) 

elvégzett minimum egyedszám kalkulációk során megállapítható volt, hogy minimum 

218 egyed maradványa került elő a 2000-2012 es ásatások során, ahol a Pterosauriák, a 

kétéltűek és a halak tekinthetők a leggyakoribb elemeknek, míg a dinoszauruszok és a 

teknősök jóval kisebb egyedszám értékekkel rendelkeznek (Fig.20B). 

 Megjegyzések: Az MNI számítások alapján kapott taxon eloszlások jelentősen 

különböznek a maximális egyedszámokon alapuló kalkulációktól (Fig.20). Az elvégzett 

vizsgálatokból az derült ki, hogy a kisebb arányban előforduló taxonok csontjai az 

iharkúti leletanyagban viszonylag magas MNI értékekkel rendelkeznek, míg a gazdag 

csontanyaggal rendelkező taxonok rendre kisebb MNI értékeket mutatnak. Az MNI és a 

NISP értékek között fennálló eloszlásbeli különbségek részben a leletanyag 

fragmentációjával, részben pedig a különböző gerinces csoportok taxonómiai 

jellegzetességeivel magyarázhatóak. A fragmentáció jelentősen megemeli a taxonhoz 
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tartozó NISP értékeket, hiszen egy csont eltörésével több csont keletkezik, mely érték 

emelkedése addig tart, míg a képződő csonttöredékek anatómiai és taxonómiai 

szempontból meghatározhatóak maradnak (Cannon, 2012). Az MNI értékek azonban 

nem növekednek a fragmentáció mértékével, hiszen a számítás alapja, hogy minden 

egyes csontelem típus (pl. jobboldali femur) csak egy elemnek számítódik függetlenül 

attól, hogy hány darabja található meg a leletanyagban (Ringrose, 1993; Lyman, 2008). 

Az iharkúti leletanyagban a csontok számát tekintve a páncélos dinoszauruszok és a 

teknősök a két leggazdagabb csoport, melyekhez egy kiugró fragmentációs ráta is 

párosul (Táblázat 3), mely jól reprezentálja a töredezettség mértékének szerepét a 

taxoneloszlások értelmezése során. Az iharkúti leletanyag tartalmaz olyan 

csontelemeket, melyek taxonómiailag könnyen meghatározhatóak és mindegyikük egy 

különálló egyedet reprezentál. A Pterosauriák csontanyaga 58 db alsóállkapocs 

töredéket (a mandibula elülső szimfízis régiója) tartalmaz, melyek mindegyike egy 

különálló egyedet mutat, hiszen ilyen csontelem egy egyed csontvázában csak egyszer 

fordul elő (Prondvai et al., 2014). Az említett csontelem nagy száma egyértelműen 

megnövelte a pteroszauriák minimum egyedszámát az olyan csoportokhoz képest (pl. 

teknősök) melyek csontanyaga nem tartalmaz gyakori „egyed diagnosztikus” 

csontelemeket.   

 

4.4.3 Az adatok összefoglalása és értelmezése 

Az alfejezetben tárgyalt két jelentősen különböző szemléleten alapuló taxon 

eloszlási számítások azon felül, hogy megmutatják a két szélső lehetséges értéket 

(minimum és maximum) minden egyes taxonra (csoportra) nézve azt a célt is 

szolgálják, hogy körvonalazzuk az egykori életközösségben jelenlévő taxonok 

egymáshoz viszonyított gyakoriságát, hiszen ez alapvető fontosságú a terület 

paleoökológiai képének megismeréséhez. A maximális egyedszámon alapuló taxon 

eloszlásokat (NISP) olyan leletanyagokban tekintjük megalapozottnak, ahol a 

csontelemek az eltemetődésüket megelőzően jelentős mértékű szállítódáson mentek 

keresztül, mely során a fragmentáció és a csontelemek nagy területen történő 

szétszóródása jelentősen csökkentette annak a lehetőségét, hogy egy egyed több 

csonteleme is egymáshoz viszonylag közel halmozódjon fel a csonttartalmú rétegekben 

(Badgley 1986a). Az iharkúti gerincesanyag egy folyómeder bázisrétegéből előkerült, 

jelentős fragmentációs rátával jellemezhető, túlnyomórészt izolált csontokat tartalmazó 



69 
 

leletanyag, mely elemek között az asszociáció lehetősége nem bizonyítható és ezért 

nullának tekinthető (pl. Badgley 1986a). Ezek alapján felvetődhet annak a lehetősége, 

hogy a NISP értékek alapján körvonalazódó taxoneloszlások mutatják a 

megalapozottabb képet az egykori életközösség összetételére vonatkozólag. A 

maximális egyedszámok alapján megrajzolt taxoneloszlás az iharkúti leletanyagban 

(Fig.20A) azonban olyan összetételt mutat, ahol a nagytestű növényevők 

(dinoszauruszok) nagyobb egyedszámban vannak jelen, mint a kétéltűek és a halak, 

mely nagymértékben ellentmond a mai ökoszisztémák tanulmányozása során 

tapasztaltakkal (pl. Oindo et al., 2001). Továbbá, a szárazföldi taxonok (pl. 

dinoszauruszok) dominanciája a vízi, illetve szemiakvatikus formákkal (pl. kétéltűek, 

halak) szemben szintén nehezen elképzelhető, ha figyelembe vesszük, hogy Iharkút egy 

folyóvízi ártéri terület (Botfalvai et al., 2016), ahol a vízhez kötött élőlények túlsúlya 

lenne elvárható.  Mindazonáltal figyelembe kell venni azt a tafonómiai vizsgálatok által 

igazolt jelenséget, hogy a kisebb testmérettel rendelkező élőlények prezervációs esélye 

jóval kisebb, mint a nagytestű állatoké (pl. Behrensmeyer et al. 1979, Brown et al., 

2013; Evans et al., 2013), mely talán magyarázatul szolgál a kisméretű gyíkok, 

kétéltűek és halak csekélyebb (maximális)egyedszámára az iharkúti leletanyagban.   

Az MNI számítások alapján kapott taxoneloszlások jobban illeszkednek ahhoz a 

képhez, amit a mai ökoszisztémákban tapasztalunk, miszerint a kisebb testméretű 

élőlények gyakoribbak, mint a nagyobb testmérettel rendelkezők (Fig.20B). A 

minimum egyedszámok alapján meghatározott taxoneloszlások azon esetekben 

igazolhatóak, ahol a leletanyagot képező csontok nem estek át jelentősebb (!) 

szállítódáson, melynek során a csontvázat alkotó elemek nagy távolságra szóródhattak 

szét és ennek következtében elképzelhető, hogy a leletanyag izolált elemei néhány 

egyed szétesett maradványait tartalmazzák. 

Annak érdekében, hogy megállapítsam, hogy az iharkúti csontelemek milyen 

mérvű szállítódáson estek át az eltemetődésüket megelőző időszak során (és ezen 

folyamat milyen torzításokat okozott a tanulmányozott leletanyagban), további 

vizsgálatok elvégzésére volt szükség, melyeket a következő alfejezetekben részletesen 

ismertetek. 
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4.5 Az Sz-6 lelőhelyről ismert izolált csontanyag osztályozódása  

Egy faj dominanciája egy vizsgált leletanyagban két alapvető, azonban 

egymástól lényegesen különböző folyamatra vezethető vissza: 1) a faj egyedei nagyobb 

számban voltak jelen az adott paleobiocönózisban (pl. Behrensmeyer et al., 2005; Lyson 

et al., 2011) és így több egyed maradványa őrződhetett meg a tanulmányozott 

leletanyagban (biológiai okokra visszavezethető következtetések); 2) a faj csontvázát 

alkotó csontelemek fizikai tulajdonságai (mérete, sűrűsége, alakja stb.) jelentősen 

megemelték az adott csontelemek prezervációs rátáját (pl. Behrensmeyer et al., 1979; 

Brown et al., 2013) és ennek következtében a fajhoz tartozó egyedek csontvázainak 

nagyobb hányada tudott megőrződni a tudomány számára (fizikai okokra 

visszavezethető következtetések). Továbbá a fajok közötti dominanciai viszonyok leírása 

során azt is figyelembe kell venni, hogy a felhalmozódási helyhez közeli területeken élő 

fajok egyedeinek csontanyaga nagyobb eséllyel és nagyobb arányban fog megőrződni, 

mint azon fajoké, amelyek a felhalmozódási ponttól távolabbi területeken éltek (pl. 

Shotwell, 1955, Britt et al., 2009; Botfalvai et al., 2017). A távoli területekről 

szállítódott csontanyagok egy-két év leforgása alatt alak és méret szerint osztályozódni 

fognak (Aslan and Behrensmeyer, 1996), melynek eredményeként bizonyos csontok 

kirostálódnak a leletanyagból így csökkentve a végső helyén felhalmozódó leletanyag 

paleoökológiai szempontból történő értelmezésének lehetőségét (pl. Kidwell et al., 

1986; Britt et al., 2009).  A fent említett példák egyértelműen rámutattak arra, hogy egy 

fosszilis csontfeldúsulás paleoökológiai értelmezéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy 

megvizsgáljuk azon folyamatokat, melyek végbementek a leletanyag végső 

felhalmozódását megelőző időszakban és kimutassuk azon torzító hatásokat (pl. 

osztályozódás), melyek befolyásolhatták a leletanyagból kimutatható taxon eloszlásokat 

és ökológiai kapcsolatokat (pl. távoli vagy közeli területeken élő fajok megoszlása).   

 

4.5.1 Csontvázteljességi (skeletal completeness) vizsgálatok 

A Shotwell (1955) által kidolgozott „csontvázteljesség” vizsgálatok 

módszerének elméleti háttere azon alapul, hogy a felhalmozódási ponttól távolabbi 

területeken élő fajok elpusztult egyedeinek csontváza kisebb arányban fog megőrződni, 

mint a közelebbi területen élő fajok egyedeinek csontváza. Követve a mások által is 

alkalmazott számításokat megállapíthatjuk (pl. Grayson, 1978; Lyman, 1994; Britt et 
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al., 2009), hogy az iharkúti leletanyagból kimutatható taxonok közül melyek élhettek a 

közelebbi és melyek a távolabbi területeken, ezzel értelmezve a területet egykoron 

benépesítő élőlények közötti kapcsolatrendszereket. 

Anyag és módszer: A vizsgálatokat a leggazdagabb csonttartalmú lelőhely (Sz-6) 

izolált csontanyagából ismert nyolc csoportra (teknősök, moszaszauruszok, krokodilok, 

nodosaurid dinoszauruszok, rhabdodontid dinoszauruszok, theropoda dinoszauruszok, 

pteroszauruszok és madarak) végeztem el (Táblázat 4). A lelőhelyről ismert 

mikrogerinces anyag (kététűek, kisméretű gyíkok) vizsgálata ezesetben nem lehetséges, 

mert ezek megőrződése és szállítódása jelentősen különbözhet az általam vizsgált 

csoportokétól (pl. Dodson, 1973; Brown et al., 2013). A csontvázteljességi vizsgálatok a 

halak (Coelodus, Atractosteus) és az Ajkaceratops esetében szintén nem történhettek 

meg, mert ezek eredeti csontvázában lévő csontok száma (∑ Et; ld. lentebb) jelenleg 

nem ismert. A csontvázteljesség megállapítására a következő képleteket alkalmaztam 

(Shotwell, 1955; Lyman, 1994; Britt et al., 2009):  

 

 

%Ri= (Ai x 100) / (Ei x MNI) 

%TC= (∑ At x 100) / (∑ Et x MNI) 

ahol: 

 

%Ri: i csontelem relatív aránya a vizsgált gyűjteményben (%-ban kifejezve) egy MNI 

értékkel jellemezhető populációban  

Ai: i csontelem darabszáma a vizsgált gyűjteményben  

Ei: i csontelem száma egy egyed (teljes/eredeti) csontvázában  

MNI: minimum egyedszám 

∑ At: t taxon összes csontjának száma a vizsgált gyűjteménybe  

∑ Et: t taxon összes csontjának száma egy egyed (teljes/eredeti) csontvázában  

%TCt: t taxon „csontváz teljességi” értéke %-ban kifejezve   

 

Eredmények: A vizsgálatok tárgyát adó nyolc gerinces csoport csontvázteljességi 

értéke 0,47-30% között változott, ahol a nodosaurid (páncélos) dinoszauruszok (30%) 

és a theropoda dinoszauruszok (25%) mutatták a legnagyobb kompletencia értékeket, 
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míg a madarak (7%) és a pteroszauriák (0,47%) csontváza őrződött meg a legkisebb 

arányban (Táblázat 4).  

Megjegyzések: Az elvégzett csontvázteljességi vizsgálatokból leszűrhető, hogy 

az elpusztult egyedek csontvázainak viszonylag nagy hányada őrződött meg az iharkúti 

izolált csontanyagban, mert a kompletencia értékek a vizsgált csoportok többségénél 

magas értéket mutattak, ha azt összevetjük olyan dinoszaurusz lelőhelyekkel, ahol a 

felhalmozódási körülmények hasonlítottak az Sz-6 lelőhelyen megállapított energetikai 

körülményekkel (pl. Britt et al., 2009). A nodosaurid (páncélos) dinoszauruszok 

feltehetőleg a felhalmozódási helyhez nagyon közeli területeken élhettek (pl. 

folyómedrek környéke), mert ez a csoport mutatta a legmagasabb százalékos értékeket.   
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Táblázat 4: A vizsgált gerinces csoportok csontvázteljesség vizsgálatainak adatai (ld. 

előző oldal). Az MNI értékek az izolált csontanyagból lettek kiszámítva, a méret- és 

alakkategóriák részeletes ismertetését a 4.5.2 és a 4.5.3 alfejezetek tartalmazzák. 

%Ri: i csontelem relatív aránya a vizsgált gyűjteményben (%-ban kifejezve) egy MNI értékkel 

jellemezhető populációban; Ai: i csontelem darabszáma a vizsgált gyűjteményben; Ei: i 

csontelem száma egy egyed (teljes/eredeti) csontvázában; MNI: minimum egyedszám; ∑ At: t 

taxon összes csontjának száma a vizsgált gyűjteménybe; ∑ Et: t taxon összes csontjának száma 

egy egyed (teljes/eredeti) csontvázában; %TCt: t taxon „csontváz teljességi” értéke %-ban 

kifejezve;  * teknőspáncél töredékek; ** a krokodilok nyak, hát és farok csigolyái nem lettek 

elkülönítve, mert nincs elégséges információnk arra nézve, hogy a csigolyasoron belül a 

különböző egységek hány elemet tartalmaznak 

   

4.5.2 Csontok méret szerinti osztályozottsága 

A kisebb méretű csontok megőrződésének alulreprezentáltsága a fosszilis 

felhalmozódásokban egy régóta bizonyított jelenség (Behrensmeyer et al., 1979; Rogers 

et al., 2001; Britt et al., 2009; Evans et al., 2013), mely bizonyos esetekben jelentős 

mértékben torzíthatja a taxon eloszlásokból kiolvasható ökológiai következtetéseket 

(Brown et al., 2013). 

Anyag és módszer: A jelen vizsgálatok anyagát a Táblázat 4 tartalmazza, mely az 

iharkúti Sz-6 lelőhely izolált csontanyagából elkülönített nyolc csoport csontanyagát 

foglalja magába (ld. fentebb). A vizsgálatoknak nem képezik tárgyát az Sz-6 lelőhelyről 

előkerült mikrogerinces csontanyagok, fogmaradványok és az ismert részleges 

csontvázak, mely megőrződési kategóriák gyűjtési metódusa (pl. iszapolás) és 

tafonómiai története (pl. prezerváció) jelentősen különbözik az Sz-6 lelőhely 

makroszkopikus izolált csontanyagától (pl. Coard and Dennell, 1995; Blob and Fiorillo, 

1996; Szentesi, 2012).  

Az iharkúti csontanyagot három méretkategóriára bontottam szét (kicsi: <5 cm; 

közepes: 5-10 cm; nagy: 10-50 cm; Táblázat 4), melyek minden esetben a csont eredeti 

méretét tükrözik (az eltört csontok törés előtti méretét minden esetben külön 

megbecsültem). Ezt követően meghatároztam, hogy mely méretkategória volt 

gyakrabban alul-, illetve felülreprezentálva az elvárt értékekhez képest. A Táblázat 4-

ben feltüntetett csontok közül az a méretkategória tekinthető felülreprezentálnak, 

amelynél az %R érték meghaladja a %TC értéket (ld. Britt et al., 2009).  
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Eredmények: Az elvégzett számítások alapján elmondható, hogy a vizsgált 

csoportokba tartozó 5 cm-nél kisebb csontelemek többsége (90%) alulreprezentált volt 

az elvárt értékéhez képest (%R < %TC), míg a közepes és nagy méretkategóriába 

tartozó csontok esetében a felülreprezentáltság nagyobb arányban (40%) volt 

megfigyelhető (ld. Táblázat 4; Fig.21). 

Megjegyzések: A kisebb méretű csontok ellenállóképessége a fizikai, biológiai, 

illetve kémiai destruktív hatásokkal szemben jóval csekélyebb, mint a nagyobb méretű 

csontelemeké (Behrensmeyer et al., 1979; Rogers et al., 2001), így ennek köszönhetően 

a kisméretű csontok alulreprezentáltsága a leletanyagok többségénél megfigyelhető 

(Brown et al., 2013).  

 

Fig.21: Az iharkúti gerincesanyag méret szerinti osztályozottsága a Táblázat 4 adatai 

alapján. Magyarázat: kicsi: <5 cm; közepes: 5-10 cm; nagy: 10-50 cm, melyek 

mindenesetben a csontok eredeti (eltörésüket megelőző) méretét reprezentálják. 

 

A leírt összefüggésből adódik, hogy a fosszilis csontfelhalmozódásokban a 

kisebb méretű egyedek és fajok mennyisége uralkodóan kisebb értéket mutat, mint a 

nagyobb testméretettel rendelkező élőlényeké, mely jelentős mértékben torzítja a 

leletanyagokból kiolvasható taxon diverzitást az eredeti paleobiocönózis összetételéhez 

képest (Evans et al., 2013). A maximális egyedszám (NISP) számításokon alapuló 

ellentmondásos taxoneloszlás az iharkúti leletanyag esetében (ld. 4.4.1 fejezet) 

feltehetőleg a kisméretű taxonok alacsonyabb prezervációs rátájával mutathat 

összefüggéseket. Továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az 

iharkúti ásatásokon a térképezés előtt alkalmazott módszerek nem kedveztek a kisebb 

méretű csontelemek felfedezésének, mely felveti annak a lehetőségét, hogy a kisméretű 
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taxonok csontjainak alacsonyabb száma nem annyira tafonómiai, hanem inkább 

gyűjtéstechnológiai okokra vezethető vissza. 

 

4.5.3 Csontok alak szerinti osztályozottsága 

 Szállítódás során a csontok alakja (a mérete és sűrűsége mellett) egy jelentős 

tényező, mely befolyásolja, hogy az adott elem milyen módon és mekkora szállítódási 

energia mellett kezd el mozogni az áramló folyadékban (Behrensmeyer, 1975; Aslan 

and Behrensmeyer, 1996). A természetben, illetve a laboratóriumi megfigyelések 

alapján tudjuk, hogy a „gömbölyű” és a „megnyúlt” (rod-like) csontok már olyan 

energiájú közegben is szállítódnak, mikor a lapos vagy a „pengeszerűen” visszahajló 

(blade-shaped) csontok még egyhelyben maradnak (Frostic and Reid, 1983). A leírt 

jellegzetességek miatt a víz általi szállítódásnak kitett csontanyagok 1-2 éven belül alak 

és méret szerint szortírozottá válnak, mely jelentős mértéken torzítja az eredeti 

halálközösségekben még fellelhető csontok megoszlását (Aslan and Behrensmeyer, 

1996). 

Anyag és módszer: A vizsgálatok anyaga az Sz-6 lelőhely makroszkopikus 

izolált csontanyaga, mely a leggyakoribb csontelemeket foglalja magába és amelyek a 

legjobban használhatók a leletanyag alak szerinti osztályozódásának megállapítására 

(ld. Aslan and Behrensmeyer 1996; Britt et al., 2009). A mikrogerinces csontanyag nem 

képezte tárgyát ezeknek a vizsgálatoknak, mert az említett csoport csontanyagának alak 

és méret szerinti osztályozódása jelentős mértékben különbözik a lelőhelyről ismert 

csontok többségétől. A vizsgálatok során egyrészről megállapítottam, hogy mely 

alakkategóriába tartozó csontok fordulnak elő gyakrabban a teljes makroszkópikus 

izolált csontanyagban, majd ezt követően megvizsgáltam, hogy az alak szerinti eloszlás 

miként változik, ha az adott alakkategóriákat összevetem az elvárt értékekkel (%TC; 

Táblázat 4). A csontelemek alakkategóriákba történő csoportosítása érdekében minden 

csontelemet a három tengely irányába mértem le (D1=hosszúság, D2=szélesség, 

D3=vastagság, (ld. Elektronikus melléklet II), majd követve Frostic and Reid (1983) 

munkáját (a mért tengelyek egymáshoz viszonyított aránya alapján D2/D3; D3/D2) a 

vizsgált csontokat négy kategóriára bontottam szét (gömbölyű, megnyúlt, lapos és 

visszahajló). Az így kapott eloszlás azonban nem tükrözi a valós méret szerinti 

osztályozódást egy adott leletanyagban, hiszen nem mutatja meg, hogy egy bizonyos 

csontalak azért gyakori, mert ilyen csontok építik fel a csontvázak nagyobbik részét, 
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vagy éppen a szállítódásból eredő osztályozódás következtében halmozódhatott fel 

nagyobb arányban. Annak érdekében, hogy megállapítsam mely csontalak tekinthető 

alul- vagy felülreprezentáltnak az elvárt értékekhez képest, a méret szerinti eloszláshoz 

hasonlóan a Táblázat 4 adatait és számításait használtam, csak ezesetben nem a méret, 

hanem az alak szerinti kategóriákat vettem figyelembe (ld. 4.5.2 fejezet és Táblázat. 4). 

 

 

Fig.22: Az iharkúti gerincesanyag alak szerinti osztályozottsága Frostic and Reid 

(1983) munkája alapján. 

 

Eredmények: A nehezebben szállítódó (lapos és pengeszerűen visszahajló) 

alakkategóriák messze gyakoribbak a vizsgált csontanyagban (~80%), mint a 

mobilabbnak mondható megnyúlt és gömbölyű csontok (Fig.22). Az alakkategóriák 

elvárt értékekhez viszonyított kalkulációja azonban azt az eredményt hozta, hogy a 

nehezebben és a könnyebben szállítódó csontok random eloszlást mutatnak és egyik 

kategória se rendelkezik kiugró dominanciával a másik csoporthoz képest (Táblázat 5). 

Megjegyzések: A vizsgálatok alapján elmondható, hogy az iharkúti leletanyagból 

nem mutatható ki az alak szerinti osztályozódás, hiszen a különböző alakú csontok 

random eloszlást mutattak, mikor összevetettük a hozzájuk tartozó elvárt értékekkel 

(Táblázat 5). A kiolvasható eredmény a következő lehetőségeket veti fel: 1) az iharkúti 

gerinces leletanyag nem volt kitéve hosszabb folyóvízi szállítódásnak (1-2 év), mely 

során a leletanyag alak szerint osztályozódhatott volna (pl. Aslan and Behrensmeyer, 

1996); 2) a leletanyag nagysűrűségű (és nagyenergiájú) közeg által szállítódott, így a 

csontelemek csak gyenge osztályozottságot mutatnak (Rogers, 2005; Britt et al., 2009; 
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Domingo et al., 2017); 3) az iharkúti leletanyagnak több csontforrása létezett (multiple 

sources of bone input), így a különböző helyen és időben belépő csontanyagok eltérő 

módon osztályozódhattak (Aslan and Behrensmeyer, 1996). A vizsgált leletanyag 

túlnyomó többsége az Sz-6 lelőhely bázisképződményéből (Unit1) került felszínre 

(Fig.9), mely a szedimentológiai vizsgálatok alapján egy nagysűrűségű villámárvíz 

üledéke (Botfalvai et al., 2016). A szedimentológiai megfigyelések tehát 

alátámaszthatják azt az elképzelést, hogy a leletanyag (alak szerinti) osztályozatlansága 

nem a víz általi szállítódás mértékével, hanem a szállító közeg minőségével mutathat 

összefüggéseket.      

 

Taxon
Szállítódási 

potenciál

A gyűjteményben 

fellelhető elem 

száma

Az adott elem elvárt 

értéke

A gyűjteményben 

fellelhető elem száma 

százalékban kifejezve

Az adott elem elvárt 

értéke százalékban 

kifejezve

Felül/ 

alulreprezentáltság

könnyen szállítódó 20 122 16 100 alul

nehezen szállítódó 176 76 232 100 felül

könnyen szállítódó 135 508 27 100 alul

nehezen szállítódó 33 180 18 100 alul

könnyen szállítódó 312 276 113 100 felül

nehezen szállítódó 7 35 20 100 alul

könnyen szállítódó 804 643 125 100 felül

nehezen szállítódó 743 923 80 100 alul

könnyen szállítódó 106 86 123 100 felül

nehezen szállítódó 3 8 38 100 alul

könnyen szállítódó 32 19 168 100 felül

nehezen szállítódó 134 60 223 100 felül
Theropodák

Teknősök

Krokodilok

Moszaszauruszok

Páncélos 

dinoszauruszok

Rhabdodontidok

 

Táblázat 5: Az iharkúti leletanyagból elkülönített hat hüllőcsoport leletanyagának alak szerinti 

osztályozottsága az elvárt értékekhez viszonyítva. Az alakkategóriák elvárt értékeit a Táblázat 4 

tartalmazza. 

4.5.4 Csontok orientációja és eloszlása a csonttartalmú rétegben  

 A csontok orientációja és a rétegben megfigyelhető eloszlása nélkülözhetetlen 

információkat hordoz a leletanyag felhalmozódási körülményeinek megismeréséhez 

(Morris et al., 1996; Eberth et al., 2007b). A 2000-2012 közötti időszakban végzett 

ásatási módszerek nem tették lehetővé a pontos térinformatikai módszerekkel történő 

térképezést, így ezekből az időszakokból bizonyító értékű adatok nem állnak 

rendelkezésemre, csak a terepi munkálatok során tett személyes észleléseimet tudom 

rögzíteni. 2013-tól kezdődően minden fosszília pontos helyzetét egy elektronikus 

teodolit segítségével rögzítettük (Albert et al., 2017), azonban az elmúlt három évben 

felvett adatmennyiség a dolgozat írásakor még nem volt elégséges a csonteloszlások 

teljeskörű kiértékeléshez. Mindezek mellett a dolgozat tafonómiai fejezete nem lenne 

teljes, ha nem mutatnám be a már meglévő mérési eredményekből származó egyes 
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részeredményeket, melyek már most információkat hordoznak a leletanyag 

felhalmozódási körülményeiről. A jelen alfejezetben bemutatott csonttérképek és 

diagrammok Albert et al. (in prep.) munkája alapján készültek, mely tartalmazza a 

terepen végzett mérési folyamatok leírását és a 2013-2016 során felvett teljes adatbázist. 

 A hossztengelyük irányába megnyúlt csontelemek többsége a rétegződéssel 

párhuzamos orientációt mutatott, azonban nem ritkán olyan csontelemek is felszínre 

kerültek, melyek hossztengelye a rétegződésre közel merőleges. A Fig.23 ábrán 

bemutatott teknős páncélelem jól mutatja azt a jellegzetes csontfelhalmozódási módot, 

amikor egy csontelem a hosszanti tengelyével merőleges helyzetben az 

aleurolit/agyagklasztos rétegek határát részben átmetszve őrződött meg az Sz-6 lelőhely 

bázisképződményében (Unit1).  

 

 

Fig.23: Az Sz-6 lelőhely Unit1 egységében megfigyelhető teknőspáncél töredék, mely a 

rétegződésre közel merőleges helyzetben őrződött meg (A-B). A teknőspáncél rétegben 

megfigyelhető helyzete (A) és az erről készült rajz (B). A teknőspáncél elem szállítódásának és 

felhalmozódásának folyamatábrája (C) megmutatja, hogy a turbulens áramlatokkal szállítódó 

teknőspáncél (1) szállítódási energiájában egy hirtelen csökkenés állt be (2), mely lehetővé tette 

a csontelem vertikális helyzetben történő megőrződését, oly módon, hogy az a korábban 

leülepedett szenes aleurolit réteget átmetszve, a durva törmelékkel (agyagklasztos homok) 

eltemetve őrződjön meg (3) 
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A 23. ábrán látható felhalmozódási típus (részletesen ld. Botfalvai et 

al.,2016:666-667) arra utal, hogy az Sz-6 lelőhely felhalmozódási területe egy 

csapdázódási helyként értelmezhető, ahol a szállítódási energia hirtelen lecsökkent, 

lehetővé téve az osztályozatlan üledék felhalmozódását és bizonyos csontelemek 

vertikális helyzetben történő eltemetődését (ld. Bertini et al., 2006). A vertikális 

helyzetű csontorientáció gyakran jelenik meg a nagyenergiájú (nagysűrűségű) 

szállítódási környezetet jelző üledékes összletekben (pl. Morris et al., 1996, Bertini et 

al., 2006; Eberth et al., 2006), mely tovább erősíti azt a szedimentológiai vizsgálatokkal 

már támogatott elképzelést, hogy az Sz-6 lelőhely nem egy lassan feltöltődő meder 

üledékeként kezelendő, hanem egy rövid idő alatt lezajlódó, nagyenergiájú esemény 

eredményeként jött létre (Botfalvai et al., 2016).  

 A gerinces fosszíliák (csontok, fogak, koprolitok) mennyiségi eloszlása és az Sz-

6 lelőhely csonttartalmú rétegeinek szemcsemérete között egyenes arányosság 

mutatható ki, miszerint a nagyobb szemcseméretű, agyagklasztokat és kavicsokat 

tartalmazó horizontokban (Unit1) a csontkoncentráció jóval magasabb, mint a rétegsort 

záró finomszemcsés homokkő (Unit2) és aleurolit (Unit3) rétegekben (Fig.8A). A 

nagyrészt személyes megfigyeléseken alapuló megállapítás értelmében a 

csontkoncentráció jelentős összefüggést mutat az üledékszállítódási energia 

változásával és jól jelzi, hogy a jelentősebb fosszília felhalmozódások a nagyobb 

energiájú időszakokkal esnek egybe. A 24. ábrán látható csonttérkép a különböző 

fosszíliák (csontok, fogak, koprolitok) horizontális eloszlását mutatja a 2013-2016 során 

feltárt csonttartalmú rétegben (Sz-6 lelőhely Unit1; Albert et al., 2017).  
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Fig.24: Az Sz-6 lelőhely Unit1 egységéből előkerült fosszíliák horizontális eloszlása és sűrűség 

térképe (Albert et al., 2017 alapján módosítva). A térkép és a rajta szereplő diagrammok 

megalkotásának gyakorlati hátterét Albert et al. (in prep) tartalmazza. Az ábrán feltüntetett 

adatok a 2013-2016 között végzett ásatások során lettek felvéve. 

 

A kezdeti vizsgálatok alapján elmondható, hogy a csontelemek mennyisége (a 

megkutatott területek többségében) felülmúlja a fogak és a koprolitok számát, valamint 

a gerinces leletek gyakorisága és a réteg vastagsága között egyenes arányosság 

mutatható ki (Fig.24). Az Sz-6 lelőhely Unit1 részéből előkerült gerinces leletek 

vertikális eloszlását úgy határoztuk meg, hogy leletsűrűségeket a rétegvastagság 

változásával korrigáltuk (Albert et al., in prep.). Az így kapott eloszlás azt mutatta 

(Fig.25), hogy a rétegen belül több dúsulási csúcs is kimutatható, melyek feltehetőleg a 

nagyobb energiájú szakaszokkal (agyagklasztos rétegek) hozhatók összefüggésbe. A 

nagyenergiájú törmelékfolyásokra jellemző, hogy a jelentős csontdúsulások egymás 

felett elhelyezkedő horizontokban jelennek meg a csonttartalmú rétegen belül, melyeket 

csontszegény vagy csontokat nem tartalmazó köztes régiók választanak el egymástól 

(pl. Domingo et al., 2017). 
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Fig.25: Az Sz-6 lelőhely Unit1 egységéből előkerült fosszíliák vertikális eloszlása a 

rétegvastagsággal korrigálva. A rétegvastagsággal történő korrekció elméleti és gyakorlati 

hátterét Albert et al., (in prep.) tartalmazza. Méretkategóriák: size 1: <1.5 cm; size 2: 1,5-5 cm; 

size 3: 5-8 cm; size 4: 8-16 cm; size 5: >16 cm 

 

Az iharkúti csonttartalmú rétegben (Unit1) megjelenő vertikális csontdúsulások 

hasonlóságot mutatnak a nagyenergiájú törmelékfolyások csont felhalmozódásaival, 

mely tovább erősíti azt az elképzelést, hogy az iharkúti gerinces leletanyag egy 

rövididejű, nagyenergiájú és feltehetőleg nagysűrűségű szállítódási esemény 

következtében halmozódhatott fel.  

A feltérképezett csontleletekből származó adatok térinformatikai szempontból 

történő statisztikai kiértékelése jelenleg is zajlik, mely eredmények megismerése több 

hasznos információval fog szolgálni a csonttartalmú rétegek felhalmozódási 

viszonyainak meghatározásához.   
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4.5.5 Az adatok összefoglalása és értelmezése 

 A  szedimentológiai vizsgálatok alapján az Sz-6 lelőhely leggazdagabb 

csonttartalmú horizontja (Unit1) egy rosszul osztályozott, agyagklasztokat és kavicsokat 

tartalmazó összlet, mely a nagyobb esőzések során kialakuló nagyenergiájú áradási 

események következtében jött létre (Botfalvai et al., 2016). Az alfejezetben tárgyalt 

vizsgálatok részben megerősítették a szedimentológiai észleléseken alapuló 

következtetéseket, részben további információkat adtak a csontelemek felhalmozódási 

körülményeiről, melyek felhasználásával pontosíthatjuk a paleoökológiai 

következtetésekre felhasználható eddigi adatokat és ismereteket.     

Az iharkúti Sz-6 lelőhelyhez hasonló, nagyenergiájú eseményekhez kötődő 

csontfelhalmozódásokra jellemző, hogy alak és méret szerint csak kis mértékben, vagy 

egyáltalán nem osztályozódtak (Britt et al., 2009). A vizsgált leletanyag, azonban egy 

gyenge méret szerinti osztályozottságot mutatott (Fig.21), ahol a kisebb méretű csontok 

(<5cm) kisebb arányban fordulnak elő, mint a nagyobb méretű (>5 cm) csontelemek. 

Az 5 cm-nél kisebb csontok gyakori alulreprezentáltsága azonban nem feltétlenül a 

szállítódásból eredő osztályozódás következménye, hiszen a kisméretű csontok 

megőrződésének és megtalálásának esélye jóval kisebb, mint nagyobb elemeké 

(Behrensmeyer et al., 1979; Brown et al., 2013). Ez utóbbi felvetést támasztja alá, hogy 

a leletanyag alak szerinti osztályozottságára nem találtam bizonyítékokat (Táblázat 5), 

mely erősíti annak a valószínűségét, hogy a kisméretű csontok alulreprezentáltsága a 

leletanyagban nem a víz általi szállítódásból eredő osztályozódásra, hanem más 

tafonómiai behatásra (mállás, ragadozók stb.) vezethető vissza. Az alak szerinti 

osztályozódás hiánya a vizsgált leletanyagban két jelentős következtetés levonását teszi 

lehetővé a csontok felhalmozódási körülményeire vonatkozóan: 1) Az alak szerint 

osztályozatlan csontanyag tovább erősíti a szedimentológiai vizsgálatok alapján már 

valószínűsített felhalmozódási környezetet, miszerint a csontok egy rövid ideig tartó, 

nagyenergiájú áradási események során halmozódtak fel, mivel bizonyítékok alapján 

tudjuk, hogy egy folyóvízi szállítódásnak kitett leletanyag 1-2 év leforgása alatt alak 

szerint osztályozottá válik (ld. Aslan and Behrensmeyer, 1996). 2) A leletanyagból 

történő paleoökológiai következtetések levonása (az osztályozódás szempontjából) 

megalapozottnak mondható, hiszen az iharkúti leletanyag (a végső felhalmozódását 

megelőzően) nem esett át jelentős (!) víz általi szállítódáson, mely során a csontelemek 
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osztályozódása jelentős különbségeket eredményezett volna a halálközösség és a 

vizsgált leletanyag összetételében. 

Az izolált csontokon végzett csontvázteljességi vizsgálatok az iharkúti 

leletanyagból elkülönített nyolc csoport esetében egy igen nagy teljességi értéket 

mutattak (Táblázat 4), mely azt jelzi, hogy a nagy szállítódási energiát jelző üledékes 

környezet ellenére az elpusztult állatok csontvázainak viszonylag nagy hányada 

halmozódhatott fel csonttartalmú rétegekben. A magas kompletencia értékek egyúttal 

azt is sugallják, hogy a vártnál magasabb a valószínűsége annak, hogy egy egyed 

csontvázának több csonteleme egymáshoz közel halmozódhatott fel, így az iharkúti 

leletanyag esetében a minimum egyedszám kalkulációkból adódó taxon eloszlások 

jobban használhatók az egykori életközösség összetételének meghatározására (Badgley, 

1986a alapján).  

A magas csontkoncentráció (23 db/m2), az egyes csontok vertikális orientációja 

(Fig.23), valamint a szokatlanul magas csontvázteljességi adatok (Táblázat 4) arra 

utalnak, hogy az Sz-6 lelőhely egy olyan csapdázódási helyként (trapping place) 

kezelhető, ahol az üledék és a vele szállítódó csontanyag szállítódási energiája hirtelen 

lecsökkent, lehetővé téve a gerinces fosszíliákban gazadag rétegek kialakulását. Az 

említett rétegekből több asszociált páncélos (Nodosauridae) dinoszaurusz csontváz is 

felszínre került (ld. 4.6.2 alfejezet), mely tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a 

lágyszövetekkel még összetartott csontvázak szállítódása az általunk tanulmányozott 

pontban hirtelen megszűnt és az ezt követően szétesett csontvázelemek tovább 

sodródása már nem történt meg (ld. lentebb). 

A tafonómiai vizsgálatok továbbá arra utalnak, hogy az Sz-6 lelőhely 

csontanyaga nem egyeztethető össze egy lassan feltöltődő, hosszú időn át létező 

mederkitöltés csontanyagával (pl. Behrensmeyer, 1982), hanem egy energetikai 

szempontból drasztikusan ingadozó felhalmozódási környezet terméke, ahol különböző 

méretű, alakú és tafonómiai szempontból eltérő megtartású csontok ugyanazon rétegben 

tudtak felhalmozódni. Két csapdázódási mechanizmus létezik, mely jelentős 

csontdúsulást eredményez a mederkitöltésekben (Rogers and Kidwell, 2007): 1) a 

mederben lévő akadály (pl. bedőlt fák), melyen a szállítódó tetemek, illetve csontok 

fennakadhatnak (pl. Fiorillo, 1991a), 2) a víztömeg áramlási energiájának hirtelen 

csökkenése egy meandert megelőző szakaszon (övzátony felhalmozódás), vagy a folyó 

esésének hirtelen csökkenése által (pl. Aslan and Behrensmeyer, 1996). Az iharkúti Sz-

6 lelőhelyről ismert szenesedett fatörzsek mennyisége és sűrűsége nem elegendő ahhoz, 
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hogy bizonyítsuk ezek szerepét a gazdag csontdúsulás kialakulásában (ld. Fiorillo, 

1991a). Inkább valószínűsíthető, hogy a lelőhelyről kimutatott jelentős csontdúsulás az 

áramlási energia hirtelen lecsökkenése révén jött létre, mikor a csontokat szállító 

víztömeg az ártér egy lokális topográfiai mélyedésének határát elérte (Eberth et al., 

2006; Britt et al., 2009). 

 A következő fejezetben választ kívánok adni arra a kérdésre, hogy milyen 

destruktív folyamtok játszódtak le az iharkúti csontanyag felhalmozódását megelőzően, 

és hogy a különböző halálközösségek elemei milyen mértékben keveredhettek össze az 

általunk vizsgált leletanyagban.   

 

4.6 Az Sz-6 lelőhelyről ismert fosszíliák modifikációinak vizsgálata   

A csontok felületén megfigyelhető elváltozásokat összefoglaló néven 

modifikációknak nevezzük, melyek vizsgálata a tafonómiai munkák elengedhetetlen 

részét képezi (pl. Behrensmeyer 1991; Pereda-Suberbiola et al., 2000; Britt et al., 2009; 

Gangloff and Fiorillo, 2010; Eberth, 2015). A csontokat ért különböző fizikai, kémiai és 

biológiai roncsoló hatások eltérő modifikációkat eredményeznek a csontok felületén (pl. 

Behrensmeyer, 1978; Fernández-Jalvo and Andrews, 2003; Holden et al., 2013; 

Botfalvai et al., 2014), melyek jól alkalmazhatóak arra, hogy meghatározzuk a 

leletanyag felhalmozódását megelőző destruktív folyamatokat (pl. szállítódás, mállás, 

ragadozók hatása). A modifikációk vizsgálata továbbá arra is szolgál, hogy elkülönítsük 

az eltérő halálközösségekből (csontforrásokból) származó leletegyütteseket, melyek 

között jelentős időbeli (a folyók laterális eróziója révén összekeveredett csontanyagok; 

Behrensmeyer, 1982) és térbeli (allochton vagy autochton leletanyagok; Kidwell et al., 

1986) különbségek lehetnek.  

A fejezetet két részre bontottam, hiszen az izolált csontok tafonómiai története 

jelentősen különbözik az összetartozó részleges csontvázakétól (Coard and Dennell, 

1995; Nasti, 2005), így a modifikációk vizsgálata is eltérő szemléletmódot igényel. 

 

4.6.1 Az Sz-6 lelőhely izolált csontanyagán megfigyelhető elváltozások 

 Az izolált csontok az iharkúti lelőhely legnagyobb hányadát képviselik, melyek 

a szállítódást megelőzően, vagy a szállítódás során különváltak a csontvázat alkotó 

többi csonttól és külön elemként szállítódtak, majd halmozódtak fel a csonttartalmú 
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rétegekben. A gerinces leletanyagokban a csontokon megfigyelhető elváltozások jellege 

és mértéke jelentősen különbözhet egymástól, mely gyakran arra utal, hogy a 

leletanyagban különböző tafonómiai történettel rendelkező csontanyagok 

(halálközösségek) keveredtek össze (pl. Botfalvai et al., 2017). A modifikációk 

vizsgálatával elkülöníthetjük a különböző halálközösségek anyagait és 

meghatározhatjuk, hogy a leletanyag mely része tekinthető (a vizsgált időszak 

szempontjából) relevánsnak a paleoökológiai következtetések levonására és mely 

anyagok tekinthetőek egy korábbi időszakból áthalmozódott vagy egy távolabbi 

térrészről szállítódott fauna elemeinek (pl. Csiki et al., 2010; Bertog et al., 2014).     

 

4.6.1.1 Abrázió 

Az abrázió nyomai a csont és a szállítódó üledékszemcsék interakciója révén 

alakulnak ki a csontok felületén, ezért indirekt módon alkalmazható a víz általi 

szállítódás meghatározására (pl. Alan and Behrensmeyer, 1996; Fernández-Jalvo and 

Andrews, 2003). A koptatottság mértéke azonban nem minden esetben tükrözi a 

szállítódás hosszát, hiszen egy csontelem koptatottá válhat abban az esetben is, ha a 

szemcséket a szállító közeg a helyben maradt csonttal ütközteti (Behrensmeyer, 1982). 

A csontfelületen kialakuló abrázió (koptatottság) mértéke függ a csont állapotától, a 

szállítódó üledék szemcseméretétől és a szállítódás hosszától, így egy leletanyagban a 

csontok koptatottsága eltérő lehet annak függvényében, hogy az adott elem mikor és 

milyen állapotba került bele a szállító közegbe (Fernández-Jalvo and Andrews, 2003).  

Anyag és módszer: A vizsgálatoknak nem képezte tárgyát az izolált 

mikrogerinces csontanyag és a meghatározhatatlan csontkavicsok, mert ezek 

szállítódása jelentősen eltér a leletanyag többségét adó izolált csontoktól 

(Behrensmeyer, 1975). A fogak koptatottsága szinte minden közegben elhanyagolható 

és a szállítódási potenciáljuk is jelentősen különbözik a csontelemektől (Argast et al., 

1987; Peterson et al., 2014), így ezek vizsgálata nem releváns a leletanyag szállítódási 

körülményeinek meghatározása során. Az iharkúti makrogerinces izolált csontanyag 

2603 eleme volt az abrázió megléte szempontjából vizsgálható, mert a többi elem 

felületét vagy vastag piritkéreg borította vagy a megtartási állapota nem tette lehetővé a 

modifikáció jelenlétének/hiányának meghatározását (Fig.26A). A vizsgálatok során a 

csontelemek éleinek és felületének polírozottságát, illetve érdességét vizsgáltam 
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Fernández-Jalvo and Andrews (2003) munkája alapján és a vizsgált leletanyagot 

koptatott és nem koptatott kategóriákra osztottam szét.  

Eredmény: A vizsgált leletanyag 60%-a mutatta az abrázió jellegzetes 

elváltozásait. A szárazföldi életmódot folytató élőlények csontmaradványai nagyobb 

arányban voltak koptatottak, mint a vízi és a szemiakvatikus élőlényeké (Fig.26B). Az 

abráziónak a kisebb méretű csontok (<16 cm3) nagyobb arányban voltak kitéve, mint a 

nagyobb (>16 cm3) méretűek (Fig.26C). A páncélos (nodosaurid) dinoszauruszok 

csontmaradványainak közel 80%-a volt koptatott és így az abráziónak legjobban kitett 

csoportot reprezentálják (Fig.26D) 

 

 

Fig.26: Az Sz-6 gerinces lelőhelyről ismert izolált csontanyag koptatottsága, a 

csontkavicsok és a mikrogerinces leletanyag elhagyásával. A) Koptatott csontok eloszlása a 

vizsgált leletanyagban. B) A szemiakvatikus és a szárazföldi élőlények koptatott csontjainak 

eloszlása. C) A különböző méretű csontok koptatottsága (nagyon kicsi: <1cm3; kicsi: 1-16 cm3; 

közepes: 16-126 cm3; nagy 126-1000 cm3). D) Az abrázió eloszlása a különböző gerinces 

csoportok között 

 

Megjegyzések: A koptatott csontok nagy aránya a vizsgált leletanyagban azt 

jelzi, hogy az Sz-6 lelőhelyről ismert csontok többsége ki volt téve a szállítódásból 

eredő roncsoló hatásoknak. A koptatott csontok nagy száma azonban nem jelenti azt, 

hogy az ismertetett leletanyag egy jelentős távú szállítódáson ment volna keresztül, 

hiszen laboratóriumi kísérletek igazolták, hogy a csontok több kilométeren keresztül 
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szállítódhatnak az abrázió bármilyen mértékű megjelenése nélkül (Behrensmeyer, 1982, 

1991; Aslan and Behrensmeyer, 1996). A koptatott csontok nagy aránya vélhetőleg 

azzal van összefüggésben, hogy a csontokat szállító nagyenergiájú és nagysűrűségű 

közegben a csontelemek jelentős sérüléseket szenvedtek mikor összeütköztek a velük 

együtt szállítódó durva törmelékkel, így a csontelemek felülete viszonylag rövid időn 

belül jelentős mértékben koptatódott. A koptatott csontok teljes felületén megjelentek az 

abráziós nyomok, melyek víz általi szállítódásból eredő koptatottságra utalnak, hiszen a 

szél által szállított szemcsék csak lokális részeket, a széleróziónak kitett felületeket 

képesek roncsolni (Britt et al., 2009). A taposásból eredő felületi elváltozások sok 

esetben összetéveszthetők a szállítódó szemcsék által okozott modifikációkkal 

(Behrensmeyer et al., 1986). Az iharkúti leletanyagban kimutathatók olyan 

töréskategóriák, melyek az állati taposással hozhatók összefüggésbe (in-situ 

töréskategória ld. lentebb), azonban a bezáró üledék szemcsemérete, valamint a 

koptatott csontok nagy száma részben ellentmond annak, hogy az abrázió jelentős részét 

az említett biológiai behatásra vezessük vissza (pl. Fiorillo et al., 2000). Az abrázió az 

iharkúti taxonokhoz tartozó csontanyagok mindegyikénél jelentős mértéket mutat 

(Fig.26D), így különböző halálközösségek elkülönítése az itt ismertetett modifikáció 

alapján nem lehetséges. A páncélos (nodosaurid) dinoszauruszok csontanyaga nagyobb 

mértékben volt koptatott, mint a többi dinoszauruszé, mely talán az eltérő élőhelyükkel 

hozható összefüggésbe. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a páncélos 

dinoszauruszok a folyómedrek közvetlen közelében élhettek és így az elpusztult állatok 

csontjai nagyobb mértékben voltak kitéve a szállítódásból eredő abráziónak. Az említett 

dinoszaurusz csoportok eltérő életmódjára utaló tafonómiai adatokat a későbbiekben 

még részletesen ismertetem.    

 

4.6.1.2 Mállottság 

A csontok kollagén rostjaival párhuzamosan megjelenő száradási repedéseket és 

az ezek mentén létrejövő elválásokat (lepattogzásokat) csontmállásnak (weathering) 

nevezzük (Behrensmeyer, 1978), mely akkor alakul ki a csontok felületén, mikor az 

eltemetődésüket megelőzően hosszabb ideig ki vannak téve a külső környezeti 

hatásoknak (pl. csapadék, hőingadozás, napsütés). A csontok mállottsága indirekt 

módon alkalmazható arra, hogy megbecsüljük az állat elpusztulása és csontjainak 

eltemetődése között eltelt időszak hosszát, mely elengedhetetlen fontosságú a 
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csontvázak diszartikulációs folyamatainak megértéséhez és az ebből származtatható 

felhalmozódási idő megbecsüléséhez (Lyman and Fox 1989; Behrensmeyer, 1991; 

Csiki et al, 2010; Botfalvai et al., 2017).  

Anyag és módszer: A vizsgálatokat az iharkúti makrogerinces izolált csontanyag 

1049 elemén végeztem el, mert a leletanyag többi elemén a mállottságra utaló jellegek 

nem voltak tanulmányozhatók (Fig.27A). A vizsgálatoknak nem képezte tárgyát a 

mikrogerinces csontanyag, a fogmaradványok és az azonosíthatatlan csontkavicsok (ld. 

fentebb). A vizsgált leletanyagot Behrensmeyer (1978) munkája alapján két részre 

bontottam (mállott és nem mállott csontelemek). A mállottság mértékét leíró 

alkategóriákat (Stage 1 - Stage 4; Behrensmeyer, 1978) nem tudtam elkülöníteni az 

iharkúti gerinces anyagban, mert a csontok megtartási állapota ezt nem tette lehetővé, 

valamint az említett alkategóriák hüllő csontokra történő alkalmazhatósága 

bizonytalanságokra adhat okot (pl. Lyman and Fox 1989).  

Eredmények: A mállottságra utaló modifikációkat az iharkúti Sz-6 lelőhelyről 

ismert azonosítható izolált csontok 15%-án tudtam csak megvizsgálni, mert a többi 

esetben a csontok felületét borító piritkéreg vagy az abrázió mértéke nem tette lehetővé 

a csontelemek ilyen szempontból történő vizsgálatát. A vizsgált leletanyagnak 

mindösszesen 6%-a mutatott csontmállásra jellemző elváltozásokat, melyek között a 

teknősökhöz és a páncélos dinoszauruszokhoz tartozó leletanyagok domináltak 

(Fig.27B).  

Megjegyzések: A csontmállásra jellemző modifikációk vizsgálatából származó 

következtetések levonása csak korlátozott mértékben lehetséges, hiszen a csontok 

felületén lévő egyéb elváltozások (pl. abrázió, piritkéreg) ellehetetlenítették az ilyen 

irányú vizsgálatok jelentős részének elvégzését. A leírt korlátozó tényezők 

figyelembevétele mellett a vizsgálatokból kiolvasott eredmények arra utalnak, hogy a 

csontok döntő többsége az állat elpusztulását követően gyorsan eltemetődött és csak 

rövid ideig volt kitéve külső környezeti hatásoknak.  
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Fig.27: Az Sz-6 gerinces lelőhelyről ismert izolált csontanyag mállottsága, a 

csontkavicsok és a mikrogerinces leletanyag elhagyásával. A) Mállott csontok eloszlása a 

vizsgált leletanyagban. B) A mállott csontok eloszlása a vizsgált gerinces csoportok 

leletanyagában 

 

 

4.6.1.3 Törések 

 A különböző típusú töréskategóriák elkülönítésével lehetőség adódik annak 

meghatározására, hogy a törések az eltemetődést megelőző „pre-fosszilizációs” 

időszakban, vagy azt követően, a diagenezis megindulását után keletkeztek (pl. Haynes, 

1983, 2016; Todd and Rapson, 1988; Haynes and Klimowicz, 2015). Amennyiben egy 

leletanyagból az előbbi („pre-fosszilizáció”) kategóriájú töréstípusok mutathatók ki 

nagyobb arányban, akkor arra következtethetünk, hogy a vizsgált csontanyag a 

felhalmozódást megelőzően vagy annak folyamán jelentős fizikai (pl szállítódás) és 

biológiai (pl. rágásnyomok) roncsoló hatásoknak volt kitéve, mely során a leletanyag 

jelentősen fragmentálódott (pl. Pereda-Suberbiola et al., 2000; Ryan et al., 2001; Britt et 
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al., 2009).  Az ellenkező esetben pedig a leletanyag eltemetődését követő, tektonikai 

és/vagy szedimentológiai úton történő áthalmozódásra és így a leletanyag által 

meghatározott időintervallum meghatározására következtethetünk (pl. Eberth et al., 

2007b).       

Anyag és módszer: A törés kategóriák vizsgálata az Sz-6 lelőhelyről ismert 

makrogerinces izolált csontanyagon lett elvégezve (Fig.28), a csontkavicsok és a 

fogmaradványok a jelen vizsgálatoknak nem képezték tárgyát. A töréskategóriák 

elkülönítése során Pereda-Suberbiola et al. (2000) és Ryan et al. (2001) munkájára 

támaszkodtam, miszerint a csontokat hat kategóriába soroltam (Fig.28A):  

1) ép csontok: nem törött csontok 

2) ismeretlen törés típus: olyan törések, melyekről feltételezhető, hogy a csont 

megtalálása során tört el, illetve melyek nem sorolhatók egyik alkategóriába 

sem   

3) „ferde” törés típus: a törési felszín tompaszöget zár be a csont hosszanti 

tengelyével („pre-fosszilizációs” törések)   

4) longitudinális törés típus: a törési felszín párhuzamos a csont hosszanti 

tengelyével („pre-fosszilizációs” törések)   

5) transzverzális törés típus: a törési felszín merőleges a csont hosszanti 

tengelyére („poszt-fosszilizációs” törések) 

6) in-situ törés típus (Fig.29): olyan törések, ahol a csontok eltörtek ugyan, de a 

törések mentén az eltört részek jelentősen nem mozdultak el egymástól. Az 

ilyen jellegű töréseket olyan esetekkel hozzák összefüggésbe, mikor 

nagytestű állatok tapossák meg a felszínen heverő csontokat (pl. Gates, 

2005; Haynes, 2016). 

  Eredmények: A vizsgált leletanyag 88%-a volt törött, mely egy jelentős 

fragmentációra utal. A törések 64%-a nem volt meghatározható, a fosszilizációt 

megelőzően kialakuló töréstípusok 18%-ot reprezentálnak, míg és a töréseknek csupán 

3%-a alakulhatott ki a csontok fosszilizálódása után.  A fragmentáció szempontjából az 

iharkúti taxonokhoz tartozó csontanyagban jelentős különbségek mutatkoznak, 

miszerint a vízi, illetve a szemiakvatikus csoportok csontanyagában a törött csontok 

aránya nagyobb volt, mint a szárazföldi taxonok leletanyagában (Fig.28B).  

Megjegyzés: A „pre-fosszilizációs” törések nagyobb aránya az iharkúti 

leletanyagban arra utal, hogy a csontok többsége friss állapotban, a kollagén rostok 

jelenlétében az eltemetődést megelőző időszak során törtek el. A ragadozók/dögevők 
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hatása, a nagytestű állatok taposása, valamint a szállítódás a három fő tényező, mely a 

leletanyagok váltakozó méretékű fragmentációját okozhatja az eltemetődést megelőző 

időszakban (Haynes, 1983; 2016; Britt et al., 2009; Domínguez-Rodrigo et al., 2009; 

Noto et al., 2012). A ragadozó és a dögevő állatok által okozott törések a harmad- és 

negyedidőszaki csontfelhalmozódásokban viszonylag gyakorinak mondhatók, hiszen a 

ragadozó emlősök fogmorfológiája lehetővé teszi a csontok feltörését a tápanyag dús 

csontvelő kinyerése céljából (pl. Faith and Behrensmeyer, 2006; Faith et al., 2007). A 

ragadozó dinoszauruszok pengeszerű, oldalról lapított fogazata, azonban nem (pl. 

Fiorillo, 1991b; D’Amore and Blumenschine, 2012) vagy csak korlátozott mértékben 

(Chin et al., 1998; Hone and Rauhut, 2010) képes a csontok eltörésére és ennek 

következtében a ragadozók/dögevők által okozott fragmentáció a mezozoikumi 

leletanyagokban alárendeltnek mondható (Fiorillo, 1991b). Az iharkúti lelőhelyről 

ismert Allodaposuchus krokodil fogazata képes lehetett arra, hogy nagyobb 

csontdarabokat törjön szét (Noto et al., 2012; Botfalvai et al., 2014), azonban a 

krokodilok a táplálkozás során a tetemeket (jelentősebb rágás nélkül) egyben nyelik le, 

így nem okozhatják a leletanyagok kiugró fragmentációját (Njau and Blumenschine, 

2006).  A területről ismert másik nagytestű ragadozó, a Pannoniasaurus állkapcsában 

helyet foglaló vékony, hegyes, distalisan visszahajló fogak a zsákmány megragadására 

és nem a csontok összezúzására specializálódtak (Massare, 1987; Botfalvai et al., 2014), 

így ezen élőlények szintén nem játszhatták a főszerepet az iharkúti leletanyag jelentős 

fragmentációjában (Botfalvai et al., 2014). A nagytestű állatok taposása révén kialakuló 

fragmentáció szintén egy jelentős biológiai hatás, mely bizonyos leletanyagok 

nagyarányú fragmentációját okozhatja (Haynes, 1983; Villa and Courtin, 1983; Gates, 

2005; Domínguez-Rodrigo et al., 2009). 
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Fig.28: Különböző töréstípusok eloszlása az Sz-6 gerinces lelőhely izolált csontanyagában. A) 

megfigyelhető töréskategóriák eloszlása. B) A töréstípusok eloszlása a szárazföldi és a vízhez 

kötött életmódot folytató élőlények leletanyagában 

 

 Az in-situ töréskategóriát gyakran hozzák összefüggésbe a taposás hatására 

kialakuló törésekkel (Gates, 2005; Britt et al., 2009; Botfalvai et al., 2017), mely 

töréstípus jelenlétére van bizonyíték mind az izolált (Fig.29), mind pedig az asszociált 

csontvázakat tartalmazó leletanyagban (MTM V.152.1). A taposásra utaló egyéb, a 

csontok felületén megfigyelhető mikromodifikációk jelenlétére (pl. Fiorillo, 1989; 

Domínguez-Rodrigo et al., 2009) jelenleg nincs bizonyíték, így a taposás által okozott 

törések mennyisége az iharkúti gerinces leletanyagban nem meghatározható.  
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Fig.29: In-situ töréstípus. Teknős végtagcsont anterior nézetben (A) és mediális nézetben (B) 

 

 A leggazdagabb csonttartalmú réteg szedimentológiai vizsgálata alapján (Sz-6 

lelőhely Unit1 rétegei) az iharkúti gerinces lelőhelyről előkerült csontelemek döntő 

többsége egy nagyenergiájú (nagysűrűségű) áradási esemény következtében szállítódtak 

és halmozódtak fel a csonttartalmú rétegekben. A nagyenergiájú szállítódás során a 

csontelemek a szállítódó kavicsokkal, fatörzsekkel vagy a meder aljával ütközve 

jelentős mértékben fragmentálódhattak. Behrensmeyer (1975) más lelőhelyek anyagánál 

azonban felveti, hogy a víz általi szállítódás önmagában nem elegendő egy leletanyag 

jelentősebb fragmentálódásához, hiszen a csontok a szállítódás során inkább 

koptatódnak, míg a törések kialakulása csak alárendelt szerepben van. A nagyenergiájú 

és nagysűrűségű közegben szállítódó csontelemek fragmentációja azonban jelentős 

mértéket érhet el, hiszen a csontelemekre ható fizikai destruktív hatások intenzitása és 

gyakorisága az ilyen esetekben jóval magasabb (pl. Lancaster et al., 2003), mely 

jelentős fragmentációval jellemezhető csontfelhalmozódásokat eredményez (pl. Lauters 

et al., 2008; Britt et al., 2009. Domingo et al., 2017). Az Sz-6 lelőhely 

csontfelhalmozódási módja (nagyenergiájú áradási esemény), a felhalmozott üledékes 

összlet szemcsemérete (osztályozatlan üledék), valamint a gyakorinak mondható 

nagyobb fatörzsek és ágak jelenléte a csonttartalmú rétegekben arra enged 

következtetni, hogy az innen előkerült leletanyag magas fragmentációs rátája nagyrészt 

a szállítódás során bekövetkezet destruktív hatások következtében alakulhatott ki, míg a 
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korábban említett biológiai hatások (rágás, taposás) szerepe csak korlátozott mértékű 

lehetett.  

 A csontok fosszilizációja után kialakuló törések alacsony aránya (~3%) az 

iharkúti leletanyagban arra utal, hogy a folyómedrek eróziója révén áthalmozódó 

csontok mennyisége alárendeltnek mondható a tanulmányozott leletanyagban (pl. 

Behrensmeyer, 1982; Badgley, 1986b; Aslan and Behrensmeyer, 1996).   

 

4.6.1.4 Harapásnyomok 

 A csontok felületén megfigyelhető harapásnyomok (tooth marks) 

tanulmányozása a gerinces tafonómiai munkák egyik fontos szegmense, melyek az 

elmúlt évtizedek recens megfigyelésein alapulnak és egyre szerteágazóbb 

paleoökológiai következtetések levonását teszik lehetővé (pl. Njau and Blumenschine, 

2006; D’Amore and Blumenschine, 2009, 2012; Hone and Rauhut, 2010; Vasconcellos 

and Carvalho, 2010). A harapásnyomok tanulmányozása során képet kaphatunk az 

egykori életközösséget meghatározó élelemlánc egyes részleteiről (pl. Esteban-Nadal, 

2012; Botfalvai et al., 2014; Drumheller and Brochu, 2016), valamint a ragadozó állatok 

paleobiológiai tulajdonságairól (pl. Fiorillo, 1991b; Hone and Rauhut, 2010; Paik et al., 

2011). Az iharkúti leletanyagból kimutatott harapásnyomok morfológiai leírását és az 

azokból kiolvasható paleoökológiai következtetéseket Botfalvai et al. (2014) munkája 

részletekbe menően tartalmazza, így jelen dolgozatban csak a főbb eredményeket 

ismertetem. 

Anyag és módszer: A teljes iharkúti leletanyag átvizsgálása során mindössze két 

csontelemet találtam (MTM PAL 2013.93.1 és 2013.93.2), melyek felületén 

harapásnyomokra utaló elváltozásokat találtam (Fig.30). A fognyomok meghatározása 

során Njau and Blumenschine (2006) és Noto et al. (2012) munkájára támaszkodtam. A 

csontokból Dr. Prondvai Edina csontszövettani csiszolatokat készített, mely 

munkafolyamat részletes leírását Botfalvai et al. (2014) tartalmazza. 

Eredmények: A Foxemys trabanti teknős fajba sorolható carapax töredék (MTM 

PAL 2013.93.1) dorsalis és ventralis felületén több patológiás elváltozás található, 

melyek morfológiája (U alakú mélyedések, karcok), illetve mérete (átmérő: 1-13,5 mm; 

mélység: 1-7 mm) jelentős változatosságot mutat (Fig.30A). A keresztmetszetben U 

alakot mutató, sekély mélyedések (pit marks) változatos orientációban, de többnyire egy 

sorba rendeződnek a páncélelem marginális lemezsorán. Az itt található nyomok 
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némelyike jellegzetes „bisected” morfológiát mutat (ld. Njau and Blumenschine, 2006), 

míg két nyom teljesen perforálta a páncéltöredék szélét. A töredék proximális részén 

több karcolásra emlékeztető mélyedés található (score marks), melyek hosszúsága 13-

38 mm, míg szélességük 1-4 mm között változik. A patológiás elváltozások 

csontszövettani vizsgálata alapján elmondható, hogy mechanikai behatás következtében 

alakultak ki a teknőspáncél felszínén és nem mutatnak hasonlóságot a fertőzések vagy a 

rovarok által okozott modifikációkkal (Dr. Prondvai Edina eredménye, részletesen ld. 

Botfalvai et al., 2014). 

Az Iharkutosuchus makadii krokodil fajba sorolt koponyatető (MTM PAL 

2013.93.2) dorsalis felszínén 11 harapásnyomra utaló elváltozás figyelhető meg 

(Fig.30B). A tanulmányozható nyomok mindegyike U alakú sekély mélyedés, néhány 

esetben megfigyelhető bisected morfológiával. A legnagyobb patológiás nyom a 

koponyatető középpontjában található, mely teljes egészében átszeli az agyüreget fedő 

koponyacsontot és egy 9 mm átmérőjű lyukat formál a frontale és a parietale 

koponyaelemek határán. A hisztológiai vizsgálatok alapján a halálozást megelőző 

patológiás elváltozásokra nincsenek bizonyítékok, így feltételezhető, hogy a vizsgált 

nyomok (a korábban ismertetett teknőspáncélhoz hasonlóan) mechanikai behatás 

következtében alakultak ki.  

Megjegyzés: A vizsgált példányokon megfigyelhető patológiás elváltozásokat az 

alábbi morfológiai és csont hisztológiai bélyegek alapján harapásnyomként 

azonosítottam: 

 A tálalakú, U keresztmetszetű, bisected morfológiát mutató mélyedések 

nagy hasonlóságot mutatnak a krokodilok által okozott 

harapásnyomokkal, mely állatok kúp alakú, éles mesialis és distalis 

carinaval rendelkező foga az iharkúti példányokon megjelenő 

nyomokhoz hasonló elváltozásokat okoznak (ld. Njau and Blumenschine, 

2006, 2012; Noto et al., 2012; Boyd et al., 2013; Drumheller and Brochu, 

2016) 

 Az ép csontfelszín és a patológiás mélyedések hisztológiai vizsgálata 

alapján elmondható, hogy a csontfelszínen nem láthatók betegségre vagy 

fertőzésre utaló elváltozások (pl. Knotkova et al., 2005; Hernandez-

Divers et al., 2009) 

 A vizsgált csontelemeken megfigyelhető erőteljes deformációk és törési 

felszínek arra utalnak, hogy a csontokat jelentős mechanikai behatás érte 
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az eltemetődésüket megelőzően, mely szintén kapcsolható a ragadozó 

állatok által okozott roncsolódásokhoz (pl. Noto et al., 2012) 

 A rovarok által okozott rágásnyomok (pl. Kirkland and Bader, 2010; 

Saneyoshi et al., 2011), valamint betegségek vagy gombás fertőzések 

során kialakuló elváltozások (pl. Pereda-Suberbiola et al., 2000; 

Hutchinson and Frye, 2001; Slater et al., 2011) morfológiája, mérete és 

eloszlása jelentősen különbözik az iharkúti példányokon megfigyelhető 

elváltozásoktól  

Az iharkúti csontelemeken megfigyelhető harapásnyomok az U alakú 

keresztmetszet, a bisected morfológia, a nyomok nagy koncentrációja és a ziphodont 

fogra jellemző V keresztmetszetű párhuzamos nyomok teljes hiánya miatt leginkább a 

krokodilok által okozott harapásnyomokkal mutatnak hasonlóságot (Fiorillo, 1991b; 

Farlow and Holtz, 2002; D’Amore and Blumenschine, 2009; Noto et al., 2012; Boyd et 

al., 2013). Az iharkúti területről négy különböző krokodil (Mesoeucrocodylia) 

maradványai ismertek, melyek közül a Doratodon sp. és a Theriosuchus  ziphodont, 

illetve pseudoziphodont fogazata miatt kizárható, mint az ismertetett harapásnyomokat 

okozó ragadozó. A harmadik ismert krokodil faj az Iharkutosuchus makadii metsző- és 

őrlőfogazata szintén nem lehetett alkalmas a vastag csontok pontszerű áttörésére (Ősi et 

al., 2007; Ősi, 2008).  Az Iharkútról ismert leletanyag alapján az egyetlen szóba jöhető 

krokodil az éles mesialis és distalis carinaval jellemezhető erős, kúp alakú fogakkal 

rendelkező Allodapusuchus lehetett (Ősi et al., 2012a), mely fogmorfológia jól 

összeegyeztethető az általam vizsgált harapásnyomokkal.  

Az iharkúti leletanyagban fellelhető harapásnyomok tanulmányozása rávilágított 

arra, hogy a területen élt kistestű, őrlőfogú Iharkutosuchus krokodil feltehetőleg a 

zsákmányállat szerepét tölthette be az iharkúti életközösségben, hiszen első ízben 

mutattuk ki a két különböző krokodil között fennálló ragadozó-zsákmány interakciót. A 

különböző krokodil fajok között fennálló ragadozó-zsákmány kapcsolatokra utaló 

bizonyítékok igen ritkának mondatók, mind a fosszilis (Fiorelli, 2010), mind pedig a ma 

élő krokodilokat illetően (Delany and Abercrombie, 1986; Gabrey, 2010), így az 

iharkúti vizsgálatok fontos szerepet töltenek be a krokodil csoportok között meglévő 

kapcsolatok megismerésében (ld. Drumheller and Brochu, 2016).   
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Fig.30: A) Foxemys teknős carapax töredéke (MTM PAL 2013.93.1) a patológiás 

elváltozások feltüntetésével: (a) páncéltöredék helyzete, (b-c) az MTM PAL 2013.93.1 

csontelem fényképe és rajza dorsalis nézetben, (d) a páncélelem dorsalis felszínén lévő 

patológiás elváltozás közeli felvétele, (e-f) az MTM PAL 2013.93.1 csontelem fényképe és 

rajza ventralis nézetben, (g) a páncélelem ventralis felszínén lévő patológiás elváltozás közeli 

felvétele. B) Iharkutosuchus krokodil koponyatető (MTM PAL 2013.94.1) a patológiás 

elváltozások feltüntetésével: (a) a koponyatető dorsalis nézetben a patológiás nyomokat a fehér 

nyilak jelölik, (b) a koponytető rajza dorsalis nézetben, (c) a koponyatöredék helyzete. (Az 

ábrán megfigyelhető anatómiai rövidítéseket ld. Botfalvai et al. 2014: Fig.2-3) 
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4.6.2 Az asszociált és artikulált csontvázakon megfigyelhető tafonómiai 

elváltozások vizsgálata 

 A 2000-2012 között megrendezett ásatások során hat asszociált és egy artikulált 

páncélos dinoszaurusz (Nodosauridae) csontváz került felszínre, melyek az Sz-6 

lelőhely különböző rétegeiből (Táblázat 6), egymáshoz igen közel egy ~400 m2-es 

területen belül helyezkedtek el. A csontvázak taxonómiai szempontból történő 

feldolgozása jelenleg is zajlik, hiszen az elmúlt évek felfedezései rávilágítottak arra, 

hogy a területről a páncélos dinoszauruszok két nemzetsége is ismert (Hungarosaurus 

és cf Strutiosaurus sp.; Ősi and Prondvai, 2013), így a témában korábban már megjelent 

közleménnyel ellentétben (Botfalvai et al., 2015) a jelen dolgozatomban a csontvázakat 

nem Hungarosaurus-ként, hanem Nodosauridae indet-ként ismertetem. A 2012-es évet 

követően további 4 db asszociált csontváz került felszínre, melyek preparálása jelenleg 

is folyik, így ezeknek a csontvázaknak a részletes tafonómiai feldolgozására a dolgozat 

megírásakor még nem volt lehetőségem.  

A területről ismert páncélos dinoszaurusz csontvázakat megtartásuk szerint 

három kategóriába soroltam (Táblázat 6; Fig.32-33): 1) asszociált hiányos csontvázak, 

melyek az eredeti csontváznak legalább két különböző részét tartalmazzák (pl. medence 

régió és végtagok; Csiki et al., 2010), 2) Asszociált részleges csontvázak, melyek az 

eredeti csontváznak mindössze egy szegmensét (pl medence régió) tartalmazzák (pl. 

Heinrich, 1999; Csiki et al., 2010), 3) artikulált részleges csontvázak, melyek az eredeti 

csontváz egy részét tartalmazzák, de az azt alkotó csontok eredeti anatómiai 

pozíciójukban őrződtek meg (Badgley, 1986a). A soron következő alfejezetekben az 

iharkúti csontvázanyagok főbb tafonómiai jellegeit és az azokból levonható 

következtetéseket mutatom be, a részletes minden csontelemre kiterjedő tafonómiai 

leírást Botfalvai et al. (2015) elektronikus melléklete (Supplementary data 3) 

tartalmazza.   
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Sorszám Leltári szám Felfedezés éve Rétegtani helyzet Tafonómiai megőrződés Leletanyag Irodalom Megjegyzés

1 MTM V.152 2001 ismeretlen
asszociált hiányos 

csontváz

hátcsigolya, bordák, 

páncélelemek
Ősi, 2005

az itt bemutatott csontváz a 

meddőhányóról került elő, 

azonban a bezáró kőzet anyaga 

(agyagklasztos homokkő) 

nagyvalószínűséggel 

megfeleltethető az SZ-6 lelőhely 

bázisrétegével (Unit 1)

2 MTM 2007.26. 2001 Sz-6/Unit 3
asszociált hiányos 

csontváz

koponyaelemek, 

állkapocselemek, fogak, 

csigolyák, synsacrum, 

függesztőöv elemek, végtagok, 

páncélelemek 

Ősi, 2005
Hungarosaurus tormai 

holotípus példánya

3 MTM 2007.24 2001 Sz-6/Unit 3
asszociált hiányos 

csontváz

farokcsigolyák, végtagcsont 

töredékek, páncélelemek, 

bordák 

Ősi, 2005; Ősi and 

Makádi, 2009

4 MTM 2007.23 2003 Sz-6/Unit 1
asszociált részleges 

csontváz

synsacrum és a hozzá tartozó 

bordák, páncélelemek
Ősi, 2005

5 MTM 2007.25 2006 Sz-6/Unit 2
asszociált hiányos 

csontváz

állkapocs, csigolyák, 

synsacrum, függesztőövek, 

végtagcsontok, páncélelemek

Ősi and Makádi, 2009

6
MTM 

PAL.2013.58
2012 Sz-6/Unit 1

artikulált részleges 

csontváz

synsacrum és a hozzá tartozó 

bordák 
Botfalvai et al., 2016

A csontok az eredeti anatómiai 

helyzetükben őrződtek meg

7
MTM 

PAL.2013.57.1
2012 Sz-6/Unit 1

asszociált részleges 

csontváz

synsacrum és a hozzá tartozó 

bordák
Botfalvai et al., 2016

 

Táblázat 6: Az iharkúti lelőhelyről ismert páncélos (nodosaurid) dinoszauruszoktól 

származó csontvázanyag főbb adatainak összefoglalása 

 

4.6.2.1 Asszociált hiányos (incomplete) csontvázak 

1-es csontváz (MTM V152):   

Az iharkúti lelőhelyről ismert első páncélos dinoszaurusz csontváz a 

bauxitbányászat során létrehozott meddőhányóról került begyűjtésre (Fig.31), így a 

pontos rétegtani helyzete nem ismert. A csontokat bezáró kőzet (cementált 

agyagklasztos homokkő) anyaga és megjelenése, azonban nagymértékben hasonlít az 

Sz-6 lelőhely bázisrétegére (Unit1). A csontváz részletes tafonómiai vizsgálata nem 

lehetséges, mert az eredeti csontváznak mindössze néhány eleme ismert (Ősi, 2005) és 

nem zárható ki, hogy a felfedezett csontvázelemekhez további csontok is tartozhattak, 

melyek a bányászat során megsemmisültek. A rendelkezésre álló csontelemek 

tafonómiai vizsgálata alapján azonban annyi elmondható, hogy a csontok nem 

koptatottak, nem mállottak és a bordák ízesülési felszíne épségben őrződött meg. Az in-

situ töréskategóriák gyakorinak mondhatóak a tanulmányozott anyagban, mely az állati 
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taposás következtében kialakuló törések jellegzetes megjelenési formája (pl. Britt et al., 

2009).  

 

Fig.31: Az iharkúti területről elsőként felfedezett Hungarosaurus páncélos dinoszaurusz 

hiányos csontvázának fényképe (Ősi, 2005 nyomán módosítva) 

2-es csontváz (MTM 2007.26):   

 A területről ismert második csontváz (a Hungarosaurus tormai holotípus 

példánya; Ősi, 2005) az iharkúti területről ismert legteljesebb páncélos dinoszaurusz 

csontváznak tekinthető, mert a felfedezett elemek a teljes csontváz megközelítőleg 

45%-át teszik ki. Az előkerült elemek az egykori élőlény szinte minden testtájékát 

reprezentálják, megtalálhatók a koponyacsontok, a végtagok, a függesztőövek és a 

csigolyák, valamint fogak és páncélelemek is (Táblázat 6; Ősi, 2005). A 2001-ben 

felfedezet csontváz az Sz-6 lelőhely barnásszürke aleurolit rétegéből (Unit3; Fig.8), egy 

megközelítőleg 48 m2-es területről került felszínre. A feltárt területről egy pontos 

csonttérkép is készült, magába foglalva az előkerült csontelemek egymáshoz 

viszonyított helyzetét (Fig.32). Az abrázió mértéke elhanyagolható (~3%), a 

csontmállásra utaló nyomok nem voltak kimutathatóak, azonban az ismert csontelemek 

többsége törött (63%), melyek törések nagy része a fosszilizációt megelőző időszakban 
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keletkezhetett (ld. Elektronikus Melléklet II). A csonttérképből kiolvasható tafonómiai 

jellegzetesség, hogy a koponyát alkotó csontelemek és a medence régiót alkotó 

függesztőöv elemei széttörve, azonban egymáshoz igen közeli helyzetben őrződtek meg 

(Fig.32), mely arra utal, hogy a csontok az eltörésüket követően már nem szállítódtak 

tovább. Az eltört elemek egymáshoz viszonyított helyzetéből (ld. Fig.32), a 

töréskategóriák jellegéből („pre-fosszilizációs” törések), valamint a bezáró üledék 

minőségéből (lassú szedimentációs ráta, lágy üledékes deformációk; Fig.10C) arra 

következtethetünk, hogy a tetem a felhalmozódását követően még ki volt téve a külső 

biológiai hatásoknak (bomlás, ragadozók hatása, állatok taposása stb.), mely során a 

csontváz jelentős mértékben tagolódott és fragmentálódott, azonban a diszartikulációs 

folyamatot követően a csontelemek szállítódása már nem volt jelentős mértékű. A 

bezáró üledék szemcsemérete és a benne lévő levéltörmelékek kis szállítódási energiára 

utalnak, mely lehetővé tette a nagyméretű tetem felhalmozódását. A tetem a 

felhalmozódását követően a biológiai, illetve a mechanikai hatások következtében (pl. 

bomlás, taposás, dögevés) gyorsan diszartikulálódott. A taposás következtében 

kialakuló jelentős fragmentáció a felhagyódó mederkitöltésekben felhalmozódó tetemek 

esetében igen gyakorinak mondható (Behrensmeyer, 1988; Capaldo and Peters, 1995), 

így feltételezhető, hogy a koponya, illetve a hátsó függesztő öv elemek széttörésében is 

ez a tényező játszhatta a fő szerepet. A holotípus csontváz anyaga egyaránt tartalmaz 

olyan elemeket, melyek a diszartikulációs folyamat kezdeti szakaszában válnak el a test 

többi részétől (pl. nyakcsigolyák, bordák, páncélelemek) és olyanokat is (pl. végtagok, 

sacralis csigolyák) melyek diszartikulálódása csak több héttel, vagy hónappal később 

kezdődik meg (Brand et al., 2003; Cambra-Moo and Buscalioni, 2003). A korai és késő 

diszartikulációs csoportokba tartozó csontok együttes jelenléte a holotípus példány 

esetében azt jelzi, hogy a csontváz (jelentős) tagolódása a tetem végső felhalmozódását 

követően in-situ kezdődött meg és az elemek szétválást követően a csontok 

áthalmozódása és szállítódása nem volt jelentős mértékű.       

3-as csontváz (MTM 2007.24):   

A végtagcsontokból, csigolyákból, bordákból és páncélelemekből álló 3-as 

csontváz a fentebb bemutatott holotípus csontvázzal egy rétegből (Sz-6/Unit3), azonban 

attól ~20 cm-el magasabb pozícióból került felszínre (Ősi, 2005). Az idetartozó leletek 

korlátozott száma nem teszi lehetővé a részletes tafonómiai vizsgálatok elvégzését, mert 

a csontváz tagolódási folyamatok leírása a rendelkezésre álló adatok alapján nem 
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lehetséges (Fig 33A). A 3-as csontvázhoz tartozó csontelemek jórészt töröttek és 

koptatottak, mely arra utal, hogy az eltemetődést megelőzően a csontváz bizonyos része 

ki volt téve destruktív hatásoknak, mely közrejátszhatott abba, hogy a csontváznak csak 

kis hányada temetődhetett el a csonttartalmú rétegeben.  

 

 

Fig. 32: A Hungarosaurus tormai holotípus csontvázának (2-es csontváz; MTM 2007.26) 

csonttérképe. 

 

5-ös csontváz (MTM 2007.25): 

Az eredeti csontváz több, mint 14%-át megába foglaló 5-ös csontváz az iharkúti 

lelőhelyről ismert második legteljesebb páncélos dinoszaurusz csontváz (Fig.33C), 

melynek anyaga tartalmazza a teljes bal és a töredékes jobb mandibulát az alveolusokba 

ülő fogakkal, a hátsó függesztőöv több elemét, számos végtagcsontot, bordákat, 

csigolyákat és páncélelemet (Ősi and Makádi, 2009). A csontváz elemei az Sz-6 

lelőhely cementált homokkőrétegéből (Unit2) kerültek felszínre. A csontelemek nem 

koptatottak, nem mállottak és a bordákat, valamint a páncélelemeket leszámítva az 
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elemek többsége teljes épségben került felszínre. A végtagcsontok epifízisei nem 

koptatottak és nem töröttek, a manibulában a fogak in-situ őrződtek meg, mely 

jellegzetességek arra utalnak, hogy a tetem széthullott csontjai már nem estek át 

jelentősmértékű szállítódáson. A bezáró üledék (homokkő), a megtalált csontvázrészek 

összetétele (korai és késői diszartikulációs szekvenciák együttes jelenléte) és azok 

tafonómiai jellegei (nem koptatott csontok) arra utalnak, hogy az áramló vízzel 

szállítódó tetem csontvázát a felhalmozódást megelőzően még lágyszövet borította, 

mely nem tette lehetővé a különböző csontelemek diszartikulációját a tetem végső 

felhalmozódását megelőző időszakban (pl. Beardmore et al., 2012; Brand et al., 2003). 

A csontváz tagolódása a tetem felhalmozódását követően kezdőhetett meg, mikor a 

biológiai hatások következtében a testet borító lágyszövet és a csontokat összetartó inak 

lebomlottak. A diszartikulálódott vázelemeket a gyengébb áramlatok egy lehatárolt 

térrészen szórták szét, melynek következtében bizonyos elemek távolabb szállítódhattak 

a csontváz többi részétől. A koponya hiánya szintén a diszartikulációt követő 

szállítódásra utal, hiszen ez a testrész válik el a legkorábban a test többi részétől így sok 

esetben a felhalmozódott csontvázanyagoktól távolabbra sodródva, más térszínen 

temetődnek el (Dodson 1971; Capaldo and Peters, 1995). A jó megtartású állkapocs 

jelenléte az itt ismertetett csontvázanyagban látszólag ellentmond a fentebbi állításnak, 

azonban számos bizonyíték van arra, hogy az állkapcsok a koponyától történő elválást 

követően a postcranialis elemekhez közeli területen halmozódik fel, míg a koponyát az 

áramló víztömeg távolabbi térrészre szállítja (Tooth, 1965; Dodson, 1971; Weigelt, 

1989; Holz and Barberena, 1994; Capaldo and Peters, 1995).  

 

4.6.2.2 Asszociált részleges (partial) csontvázak 

4-es csontváz (MTM 2007.23): 

2003-ban felfedezett részleges csontváz az Sz-6 lelőhely bázisrétegéből (Unit1) 

került felszínre. A csontvázat alkotó összes csont (synsacrum, ischiumok, ilium és 

páncélelemek) a medence régió (hip region) széttagolt elemeit tartalmazza (Ősi, 2005), 

így ez a csontváz egy asszociált részleges csontváznak tekinthető (pl. Heinrich, 1999; 

Csiki et al., 2010). A 4-es csontvázat is alkotó sacralis régió az iharkúti páncélos 

dinoszaurusz anyagok leggyakoribb eleme (a hét csontvázból hatnál megtalálható), 

mely testtájék gyakori megőrződése feltehetőleg a medence régió elemeinek 
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összeforrásából származó csontsűrűség megnövekedésével hozható összefüggésbe. A 

pontos csontváz tagolódási folyamatok leírása ezesetben nem lehetséges, hiszen a 

csontváznak csupán egyetlen régiója őrződött meg, míg a többi testtájék állapotáról 

nincsenek bizonyítékaink (Fig.33B).  

 

Fig.33: Az Iharkútról ismert 3-as (A), 4-es (B) és 5-ös (C) asszociált csontvázak csonttérképei. 

A csontokra vonatkozó információkat ld. Elektronikus Melléklet II 

A megőrződött elemek felhalmozódásáról azonban annyi mindenképpen 

elmondható, hogy a 4-es csontvázat alkotó csontokat a felhalmozódás pillanatában még 

lágyszövetek tartották össze, hiszen annak esélye, hogy a diszartikulálódott csontelemek 

a szállítódást követően egymáshoz közel halmozódjanak fel, elhanyagolhatónak 
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tekinthető (Hill, 1979). A nagyenergiájú környezetet jelző, agyagklasztokat tartalmazó 

homokkő rétegben megőrződő diszartikulálódott, de asszociált csontvázelemek szintén 

alátámasztják a szedimentológiai és más tafonómiai vizsgálatok által már korábban 

felvetett elméletet, miszerint az Sz-6 Unit1 egységének felhalmozódása során az 

energetikai viszonyokban jelentős ingadozás mutatható ki. Az Sz-6 lelőhely 

mederkitöltésének bázisrétegében előforduló asszociált csontváz anyagok (4-es és 7-es 

csontvázak) egyértelműen jelzik, hogy a tetemek felhalmozódását követően a 

szállítódási energiában egy nyugodt periódus állhatott be, mely során a tagolódott 

csontvázelemek nem szállítódtak tovább, hanem egymáshoz közeli helyzetben 

őrződhettek meg.   

 

7-es csontváz (MTM PAL. 2013.57.1): 

A 2012-es ásatási idény során felfedezett 7. csontváz az Sz-6 lelőhely 

bázisrétegéből került felszínre, melynek töredékes csontanyaga a 4-es csontvázhoz 

hasonlóan a medence régió egyes elemeit foglalja magába. A leletanyagból kiolvasható 

információk a felhalmozódási körülményekre vonatkozólag megegyeznek a 4-es 

csontváznál leírtakkal.  

 

4.6.2.3 Artikulált csontváz 

6-os csontváz (MTM PAL. 2013.58.1): 

A 2012-ben felfedezett egyetlen artikulált megérződésű részleges csontváz 

szintén az Sz-6 lelőhely Unit1 egységéből került felszínre (Fig.34). A részleges 

csontváz egy páncélos dinoszaurusz teljes medence régióját tartalmazza, ahol a csontok 

az eredeti anatómiai pozíciójukban őrződtek meg. A 73 cm hosszú és 63 cm széles 

csontvázrész orientációja (DDNY-ÉÉK) megegyezik a 2-es csontváz elemein mért 

irányokkal (ld. Fig.32). A medence régió artikulált megőrződése tovább erősíti azt a 

feltételezést, hogy a páncélos dinoszauruszok medence régiója (az elcsontosodott 

inaknak köszönhetően) a bomlási folyamatoknak hosszabb ideig ellen tudott állni, mint 

a test többi része. Feltehetőleg a medence régiót alkotó csontok még akkor is artikulált 

pozícióban maradhattak, amikor a test többi részének diszartikulációja teljesen, vagy 

részben befejeződött, ami megmagyarázza a medence régiók kiemelkedő számát az 



107 
 

iharkúti csontvázanyagban (ld. fentebb). Továbbá az artikulált csontvázak szállítódási 

potenciálja jelentősen különbözik az izolált csontokétól (Coard and Dennell 1995, Nasti 

2005), ami feltehetőleg hozzájárult ahhoz, hogy a medence régiók felhalmozódása más 

térszínen történt meg, mint a különálló, diszartikulálódott testrészeké (ld. 4-es és 7-es 

csontvázak).  

 

Fig.34: A területről ismert egyetlen artikulált részleges páncélos dinoszaurusz csontváz 

fényképe a rétegből történő kiemelését megelőzően 

 

4.6.3 A lelőhelyről ismert egyéb fosszíliák tafonómiai szempontú vizsgálatainak 

főbb eredménye. 

 Az iharkúti lelőhelyet érintő tafonómiai vizsgálatok során az előkerült csont 

maradványokra támaszkodtam, azonban a felhalmozódási modellek felállítása és a 

paleoökológiai megfigyelések levonása nem lett volna teljes, ha nem veszem szemügyre 

a területről ismert egyéb fosszíliák (pl. növények, tojáshéjak, koprolitok) 

megőrződéséből és felhalmozódásából kiolvasható tafonómiai információkat.   

Az iharkúti növényvilágot képviselő mikro- és mezofoszíliák paleoökológiai 

jelentőségét és a terület szedimentációs viszonyaiban betöltött szerepét a dolgozat III. 
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fejezetében már részletesen tárgyaltam, így a jelen alfejezetben ezek ismertetésére már 

nem térek ki (részletesen ld. Botfalvai et al., 2016).   

Az iharkúti bauxit külfejtés területéről több, mint 2000 tojáshéj töredék ismert, 

melyek az Sz-6 és az Sz-7-8 lelőhelyekről gyűjtött üledékek átiszapolása után kerültek 

felszínre (Prondvai et al. 2017). A tojáshéj töredékek vizsgálatából származó tafonómiai 

eredményeim részletes bemutatását Prondvai et al. (2017) már részletekbe menően 

tartalmazza, így jelen dolgozatomban csak a főbb eredményeket és az azokból 

levonható következtetéseimet mutatom be. Az Sz-6 lelőhelyről ismert nagydiverzitású 

tojáshéj leletanyag jelenléte az agyagklasztokat, kavicsokat tartalmazó 

bázisképződményben (Unit1) tovább erősíti a szedimentológiai és a csont tafonómia 

vizsgálatok által már korábban felvetett elméletet, miszerint az Sz-6 Unit1 egységének 

felhalmozódása során az energetikai viszonyokban jelentős ingadozás mutatható ki, 

mely lehetővé tette a nagyobb csontelemek (pl. artikulált csontvázrészek) és a 

vékony/kis sűrűségű tojáshéj töredékek ugyanazon rétegben történő felhalmozódását. A 

héjtöredékek koncentrálódásának pontos helyzete a Unit1 egységen belül nem 

meghatározható, azonban a felhalmozódásuk feltehetőleg az agyagklasztos rétegeket 

megszakító, lemezes aleurolit leülepedéséhez kötődik (Fig.9), mikor a nagyenergiájú 

eseményeket egy nyugodtabb periódus követte, lehetővé téve a nagy szervesanyag-

tartalmú pélites üledékek és víztestben lebegtetve szállítódott tojáshéjak 

felhalmozódását. A tojáshéj fragmentumok felületének vizsgálata (kismértékű abrázió) 

és a töredékek kis mérete (< 3 mm) arra utalt, hogy az egykori fészkelő hely a 

felhalmozódási ponthoz viszonylag közeli területen lehetett, mert a laboratóriumi 

kísérletek azt mutatják, hogy a kisebb héjtöredékek szállítódásának mértéke jóval 

csekélyebb, mint a nagyobb töredékeké (Hayward et al., 2011). A meszes 

(kalcittartalmú) tojáshéj töredékek jelenléte az Sz-7-8 lelőhely magas szervesanyag-

tartalommal jellemezhető csonttartalmú rétegében egy szokatlan jelenségnek mondható, 

hiszen a növényi törmelékek anaerob bomlása során felszabaduló vegyületek általában 

savas kémhatású közeget eredményeznek, mely nem kedvez a meszes vázak, illetve a 

tojáshéjak megőrződésének (Retallack 1984; Hayward et al. 2011; Clayburn et al. 2004; 

Bailey et al. 2005). A jó megérződésű kalcitvázú tojáshéjak (nagy általánosságban) a jó 

vízelvezetésű területek, vörös színű, karbonát gazdag paleotalaj horizontjaiból ismertek 

(pl. Van Itterbeeck et al., 2004; Grigorescu et al., 2010; Paik et al., 2004; Liang et al., 

2009; Jackson et al., 2013; Venczel et al., 2015; Botfalvai et al., 2017) és csak 

szórványosan vannak jelen az Sz-7-8 lelőhelyhez hasonló, állandó hidromorfiával 
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jellemezhető képződményekben (López-Martinez et al., 2000; Hastings and Hellmund, 

2015). A jó megtartású tojáshéjak megőrződése az iharkúti szervesanyagdús rétegekben 

feltehetőleg a karbonátos ajzaton átszivárgó felszínalatti vizek puffer hatásának 

köszönhető, mely oldatok semlegesítették a növényi törmelékek bomlása során 

(lokálisan) kialakuló savas környezetet (pl Bailey et al., 2005). Az általam vizsgált 

iharkúti lelőhely (Csehbányai Formáció), mezozoós karbonátos képződmények által 

határolt területen helyezkedik el (Jocha-Edelényi, 1988; Tari, 1994; Mindszenty et al., 

2000), mely képződmények mállási terméke a külszíni fejtésben feltárt sziliciklasztos 

üledékes sorozatok anyagában is megtalálható (Botfalvai et al., 2016). Az üledékek 

felhalmozódása során jelenlévő lúgos, illetve savas kémhatást jelentős mértékben 

befolyásolja az ajzaton, valamint a felszíni törmeléktakarókon átszivárgó vizek karbonát 

ion tartalma (pl Bailey et al., 2005), mely ionkoncentráció az iharkúti területen magas 

értéket érhetett el, lehetővé téve a karbonát anyagú tojáshéjak megőrződését a 

szervesanyagdús rétegekben.  

Az iharkúti Sz-6 lelőhely Unit1 egységéből ismert több, mint 2600 gerincesektől 

származó koprolit maradvány előzetes tafonómiai vizsgálatát Segesdi et al. (2017) 

tartalmazza, mely munka főbb eredményeit röviden ismertetem.  A 

csontmaradványokban szegény, azonban magas foszfát tartalommal rendelkező 

koprolitok ragadozó/dögevő élőlényektől származnak, melyek ürüléke (a növényevő 

állatoktól eltérően) jelentős foszfáttartalmat mutat (Thulborn, 1991; Hollocher et al., 

2005; Northwood, 2005). A húsevő élőlényektől származó koprolitok mérete, illetve 

morfológiája jelentős változatosságot mutat (ld. Segesdi et al., 2017), azonban (egyetlen 

maradványtól eltekintve) a koprolitok túlnyomó többségén a száradási repedések nem 

voltak kimutathatóak, mely a maradványok gyors eltemetődésére utal. Az Sz-6 lelőhely 

Unit1 egységéből előkerülő nagyszámú koprolit (~6db/m2) felhalmozódása, szintén azt 

jelzi, hogy a nagyenergiájú eseményeket nyugodtabb periódusok követték, mely 

lehetővé tette a fizikai behatásokra érzékeny, így a hosszabb szállítódás során könnyen 

megsemmisülő ürülékek felhalmozódását és eltemetődését. Az kisebb méretű (1 cm), 

gömb alakú koprolitok szállítódása és felhalmozódása feltehetőleg az Sz-6 lelőhely 

Unit1 egységben nagy mennyiségben jelenlévő intraklasztokhoz (agyagklasztok) 

hasonlóan mehetett végbe, azonban a nagyobb méretű (2-9 cm), spirálisan felcsavarodó 

maradványok szállítódása nem lehetet jelentős, így feltehetőleg a nyugodtabb időszakok 

során halmozódhattak fel a csonttartalmú rétegben. A nyugodtabb időszakok során 

felhalmozódó magas foszfát koncentrációt mutató koprolitok jelenléte összefüggésbe 
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állhat az áradás során elpusztult élőlények felszínen heverő tetemével, mely egy jelentős 

tápanyagforrást jelenthetett a területen élő ragadozó/dögevő élőlények számára (pl. 

Subalusky et al., 2017).  A vázolt forgatókönyv szerint az áradás során összegyűjtött, 

illetve felhalmozott tetemek magukhoz vonzották a környéken előforduló húsevő 

élőlényeket (pl. halak, krokodilok), melyek a táplálkozás során az ürülékükkel szórták 

tele a csontvázak környékét. A csontmaradványokat nem tartalmazó, de magas foszfát 

tartalommal jellemezhető koprolitok jelenléte azzal állhat összefüggésben, hogy a 

nagymennyiségben jelenlévő hús és lágyszövetek fogyasztását a ragadózó élőlények 

jobban preferálták, mint a kevésbé emészthető csontokét (ld. Shipman, 1975; Haynes, 

1988). A területen felhalmozódott nagymennyiségű bomló szerves anyag oxigén 

szegény környezetet eredményezett, mely kedvező környezeti kondíciót jelent a 

koprolitok nagy számban történő megőrződéséhez. A felvázolt események sorozatát az 

alábbi megfigyelések támasztották alá: 1) a koprolitok kiemelkedően magas 

koncentrációja (6db/m2) a csontokat és részleges csontvázakat tartalmazó rétegekben; 2) 

az ásatások során több alkalommal volt megfigyelhető, hogy a koprolitok az 

agyagklasztos rétegek és az azt fedő lemezes aleurolit rétegek határáról kerültek elő; 3) 

a nagyméretű, felcsavarodott morfológiát mutató koprolitok in-situ eltemetődésre 

utalnak; 4) a vizsgált koprolitok mindegyike húsevő élőlényektől származott. 

Az iharkúti területről ismert tojáshéjtöredékek és koprolitok tafonómiai 

vizsgálata nagymértékben alátámasztotta a csontelemek vizsgálata során már felvetett 

koncepciót, hogy az Sz-6 lelőhely egy csapdázódási helyként értelmezhető, ahol az 

eltérő méretű, anyagú, sűrűségű fosszíliák ugyanazon rétegben tudtak felhalmozódni.   

 

4.7 A tafonómiai vizsgálatokból levonható eredmények összefoglalása és 

értelmezése 

 A mederkitöltésekből előkerült csontanyagok tafonómiai vizsgálata során két 

jelentősen eltérő csont felhalmozódási körülményt különítünk el. Az egyik a „lag 

deposit” mely olyan csontmaradványokat foglal magába, amik még az aktív mederben 

(folyamatos vízáramlás mellett) halmozódtak fel, míg a „fill deposit” a meder 

felhagyódását követően, a meder feltöltődésének időszakában jön létre, mikor az áramló 

víz energiájában folyamatos csökkenés figyelhető meg (Behrensmeyer, 1988; Rogers 

and Kidwell, 2007).  Az utóbbi felhalmozódási típus tafonómia és szedimentológiai 

jellegei jól összeegyeztethetőek az Sz-6 lelőhelynél tapasztaltakkal, ahol a különböző 
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méretű, sűrűségű és típusú fosszíliák együttes felhalmozódása csak akkor 

következhetett be, amikor a szállítódási energia hirtelen lecsökkenésével a 

maradványok gyors felhalmozódása (csapdázódása) megkezdődhetett. Az említett 

felhalmozódási mód meghatározását az alábbi szedimentológiai és tafonómiai 

megfigyelésekkel támasztottam alá (Behrensmeyer, 1988; Rogers, 1990; Rogers and 

Kidwell, 2007 alapján):  

 az Sz-6 lelőhely egy heterogén szemcseméret eloszlással jellemezhető 

mederkitöltés (Fig.8-9), mely a csontanyag felhalmozódása során váltakozó, de 

az idő előrehaladtával folyamatosan csökkenő energiaviszonyokat jelez 

   az izolált csontanyagon végzett tafonómiai vizsgálatok során nem volt 

kimutatható jelentős alak szerinti osztályozódás 

 a mikro és makrogerinces anyagok együttes jelenléte a csonttartalmú rétegben a 

szállítódó csontok és így az elpusztult élőlények testtömegének tág skáláját 

mutatják, melyek együttes felhalmozódása csak (hirtelen) csökkenő szállítódási 

viszonyok mellett lehetséges 

 a fosszíliák megőrződése jelentősen variálódik a csonttartalmú rétegen belül (pl. 

erőteljesen koptatott csontkavicsok és épségben megőrződött koponyák az 

alveolusokban ülő fogakkal) 

 asszociált csontvázanyagok és vékonyfalú törékeny csontok (Bakonydraco 

galaczi alsó állkapocs; Ősi et al., 2005) megőrződése a mederkitöltés 

bázisrétegében (mederpáncél), mely jelzi, hogy a mederkitöltés alsóbb részében 

felfedezett csontanyagok felhalmozódásakor az energiaviszonyok már nem 

voltak jelentős mértékűek 

 A vékony tojáshéjtöredékek és a fizikai behatásokra érzékeny koprolitok 

jelenléte az agyagklasztokat és nagyobb méretű csontokat tartalmazó 

mederpáncél üledékében. 

A felsorolt tafonómiai és szedimentológiai jellegek egyértelműen arra utalnak, hogy az 

Sz-6 lelőhelyen felhalmozódott leletanyag nem egy folyamatosan áramló, egyenletes 

energiaviszonyokkal jellemezhető rendszerben halmozódott fel, hanem egy olyan 

környezetben, ahol a szállítódási energia (feltehetőleg a topográfiai különbségek miatt) 

hirtelen lecsökkent.   

Az Sz-6 lelőhelyről ismert gerinces leletanyagot három, a felhalmozódásukat 

tekintve jelentősen különböző csoportra lehet bontani. 
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 Az első csoportba tartoznak a kisméretű, erősen koptatott taxonómiai, illetve 

anatómiai szempontból meghatározhatatlan csontkavicsok, melyek a háttérterültekről 

szállítódhattak a folyó mederhordalékával. A csontkavicsok gömb alakja és jelentős 

koptatottsága arra utal, hogy a végső felhalmozódásukat megelőzően a csontelemek 

feltehetőleg többször áthalmozódhattak és hosszabb ideig szállítódhattak a folyóvizek 

durvatörmelékével (pl. Behrensmeyer, 1991), mely folyamatok jelentős mértékben 

roncsolták a csontok felületét (pl. Behrensmeyer, 1988, Wood et al., 1988). 

 A második csoport a tafonómiai és paleoökológiai vizsgálatok szempontjából a 

legértékesebb részét képezik az iharkúti leletanyagnak, mert ide tartoznak a taxonómiai, 

illetve anatómiai szempontból meghatározható izolált csont- és fogmaradványok, 

melyek az ismert leletanyagnak megközelítőleg a 60%-át teszik ki. Az idesorolható 

maradványok többsége koptatott és törött (Fig.26 és 28), mely azt jelzi, hogy a 

csontelemek a végső eltemetődésüket megelőző időszakban jelentős mértékben ki 

voltak téve biológiai és fizikai roncsoló hatásoknak. A leletanyag jelentős 

fragmentációja feltehetőleg a nagyenergiájú közegben történő szállítódás során 

alakulhatott ki (Fig.28), mikor a szállítódó csontok a nagyobb fatörzsekkel, valamint a 

meder aljával ütköztek. Az állatok által okozott, taposásra utaló törés kategóriák szintén 

kimutathatók a leletanyagból (Fig. 29), bár ezek korlátozott volta nem szolgálhat 

elégséges magyarázattal a magas fragmentációs ráta kialakulására. Az Iharkútról ismert 

izolált csont- és fogmaradványok egy mikro- és makrogerinces anyagot is tartalmazó, 

magas taxonómiai diverzitású (több, mint 10 taxon van jelen; Eberth et al., 2007a) 

leletanyagnak tekinthetők. Bizonyos taxonok (pl. teknősök, páncélos dinoszauruszok) 

ugyan jelentős dominanciát mutatnak, azonban egyikük gyakorisága sem haladja meg 

az ismert egyedszámok (MNI vagy NISP) 50%-át, így a legújabb osztályozás 

értelmében egy multidominant leletanyagként kezelhető (részletesen ld. Eberth et al., 

2007a). A leletanyag nagy diverzitása, valamint a bezáró kőzet jellege (pl. mederpáncél 

üledék) arra utal, hogy az itt ismertetett leletanyag a megáradt folyó által összegyűjtött 

és felhalmozott csontokat tartalmazza (hidraulikus csontkoncentrálódás; Rogers and 

Kidwell, 2007), így a csontanyag jelentős mértékű koncentrálódása abiotikus 

tényezőkre vezethető vissza (Behrensmeyer, 2007). A vízi és a szárazföldi élőlények 

különböző méretű, sűrűségű és eltérő megőrződésű csontelemeinek együttes jelenléte a 

vizsgált rétegben arra utal, hogy a csontanyag a „mindennapi” halálozás következtében, 

különböző események, illetve okok miatt elpusztult állatok, úgynevezett 
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„lemorzsolódott” leletanyagát (attrtional assemblage; ld. Kidwell et al., 1986; Holz and 

Barberena, 1994; Rogers and Kidwell, 2007) tartalmazza.  

Az izolált csontokon végzett kompletencia vizsgálatok (Táblázat 4) 

rávilágítottak arra, hogy a tanulmányozott csoportokba tartozó egyedek csontvázainak 

nagy hányada halmozódott fel az Sz-6 lelőhely csontartalmú rétegeiben, mely 

egyrészről erősíti a fentebb vázolt csontcsapdázódási hipotézist, másrészről rámutat 

arra, hogy a minimum egyedszámok által kapott taxoneloszlások, a NISP értékeknél 

jobban alkalmazhatóak az egykori életközösség leírására (Fig.20).   

 A harmadik csoportba az asszociált és artikulált csontvázak tartoznak, melyek 

tafonómiai története jelentősen különbözik a fentebb ismertetett izolált csontokétól, 

hiszen ez esetben olyan csontegyüttesekről beszélünk, melyekről megalapítható volt, 

hogy egyetlen egyedtől származnak és a felhalmozódásukkor az azokat alkotó 

csontelemeket még lágyszövetek tartották össze. A területről ismert csontvázanyagok 

mindegyike a páncélos dinoszauruszok (Nodosauridae) csoportjába tartozik és ez 

alapján egy monotaxikus leletanyagként kezelhető (Eberth et al., 2007a alapján). A 

csontvázakat alkotó elemek többsége törött, mely fragmentáció (a megfigyelhet in-situ 

töréskategóriák alapján) a csontok eltemetődését megelőzően, feltehetőleg más állatok 

által okozott taposás következtében alakulhatott ki. Az ismert csontvázak alacsony 

kompletencia értékei arra utalnak, hogy a tetemek többségében az eltemetődést 

megelőzően a bomlási folyamatok már megindulhattak, ami a csontvázak jelentős 

tagolódásához vezetett (pl. Davis and Briggs, 1998; Brand et al., 2003). Ezt követően a 

bomlásnak indult tetemek egy rövidtávú szállítódáson mehettek keresztül, mely során a 

diszartikulálódott testrészek egymástól távolabbra sodródhattak és eltérő területen 

halmozódhattak fel (pl. Holz and Barberena, 1994; Davis and Briggs, 1998; Brand et 

al., 2003; Cameron and Oxenham, 2012; Syme and Salisbury, 2014). A tetemekben 

meginduló bomlási folyamatok mindenképpen megelőzték a szállítódást, mert a 

folyóvízi áramlatok csak akkor képesek jelentős mértékben diszartikulálni a szállítódó 

csontvázakat, ha a csontelemeket összetartó lágyszövetek többsége már lebomlott 

(Toots, 1965; Syme and Salisbury, 2014). A medence régiót alkotó csontelemek 

kiemelkedő gyakorisága az iharkúti csontvázanyagban arra utal, hogy a páncélos 

dinoszauruszok ezen testtájéka jobban ellenállt a külső destruktív hatásoknak és az 

összecsontosodott szerkezetének köszönhetően hosszabb ideig maradhatott artikulált 

állapotban mint a test többi része. A bomlási folyamatok mellett a dögevő állatok hatása 

is jelentős lehetett a csontvázak diszartikulálódásában. A recens megfigyelések alapján 
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tudjuk, hogy az elpusztult élőlények felhalmozódó tetemei kiemelkedő táplálékforrást 

jelentenek gerinces (pl. halak, krokodilok) és a gerinctelen (pl. csigák, rovar lárvák) 

élőlények számára (Subalusky et al., 2017), melyek előszeretettel fogyasztják a 

csontokat összetartó lágyszöveteket, előmozdítva a csontvázak jelentős tagolódását 

(Weigelt, 1989:13; Hill and Behrensmeyer, 1984; Oliver and Graham, 1994; Davis and 

Briggs, 1998; Brand et al., 2003; Carter et al., 2007; Cameron and Oxenham, 2012; 

Syme and Salisbury, 2014). A bomlási és diszartikulációs folyamatok időtartamának 

megbecsülésére számos irodalmi példa létezik, mely munkák kontrolált körülmények 

között végrehajtott kísérletek alapján mutatják be, hogy a diszartikulálódás 

előrehaladtával mely testrészek szeparálódnak először és mely részek maradnak a 

leghosszabb ideig artikulált állapotban (pl. Hill and Behrensmeyer, 1984; Brand et al., 

2003; Subalusky et al., 2017). Az információk egyre gyarapodó ismerete ellenére, a 

valós diszartikulációs idők meghatározása a dinoszaurusz csontvázak esetében nem 

lehetséges, hiszen az itt lejátszódó folyamatok elsődlegesen az adott állat bőrének 

szerkezetétől, a testtömegtől és a környezeti kondícióktól (pl. páratartalom, szélerőség) 

függ (Brand et al., 2003), melyek ez esetben nem, vagy csak korlátozott adatok alapján 

ismertek.  

 Az Iharkútról ismert csontvázanyagok legszembetűnőbb jellegzetessége, hogy 

kizárólag a páncélos dinoszauruszok Nodosauridae családjába (többségük a 

Hungarosaurus tormai fajba) sorolható egyedek csontvázait tartalmazza. Más 

élőlényhez tartozó összefüggő csontvázrészeket, -egy-két kérdéses csigolyát és bordát 

leszámítva- az elmúlt évek ásatásai során nem sikerült felfedezni. A „monotaxic” 

leletanyag kialakulására három lehetséges magyarázat létezik, melyek eltérő 

valószínűséggel vehetők figyelembe. 

 Az első kézenfekvő magyarázat a Nodosauridaek testfelépítéséből adódhat.. 

Eszerint a nodosaurida dinoszauruszok csontváza jobban ellenállt a diszartikulációs 

folyamatoknak, mely részben annak köszönhető, hogy a medence régió jobban 

összecsontosodott, mint más hüllőknél, valamint mert a testüket borító vastag páncélzat 

fontos szerepet játszhatott a külső biológiai, vagy fizikai destruktív folyamatokkal 

szemben. A testfelépítésből adódó különbségek azonban nem tekinthetőek elegendő 

magyarázatnak, hiszen a fosszilis rekord alapján nem mutatható ki, hogy a páncélos 

dinoszauruszok csontvázai nagyobb arányban őrződnének meg artikulált, vagy 

asszociált állapotban, mint más dinoszaurusz csoportok csontváza (pl. Dodson, 1971). 

Kiemelkedő példa erre a dinoszaurusz csontvázak felfedezéséről méltán híres Dinosaur 
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Park Formáció (késő-kréta, Alberta, Kanada), mely leletanyagában a Hadrosauria és a 

Ceratopsia csontvázak mennyisége messze meghaladja az Ankylosauriák előfordulását 

(Wood et al., 1988). Az iharkúti csontvázanyag összevetése a Dinosaur Park Formáció 

leletanyagával megalapozottnak tűnik, hiszen a kanadai formációból dokumentált 

tafonómiai karakterek a csontvázak szállítódási és felhalmozódási módjáról (pl. 

hosszabb kitettség a végső eltemetődést megelőzően, a csontvázak folyóvíz általi 

szállítódása, a fauna összetétele és a felhalmozódási környezet) nagyarányú 

hasonlóságot mutat az iharkúti csontvázaknál leírt folyamatokkal (Wood et al., 1988; 

Dodson, 1971).  Továbbá Dodson (1971) szintén megjegyzi, hogy a páncélos 

dinoszauruszok csontvázai lényegesen kisebb számban kerülnek felszínre, mint a 

területről ismert más dinoszaurusz csoportok (Hadrosauriák, Ceratopsiák), mely 

megállapítás szintén ellentmond annak, hogy a páncélos dinoszauruszok testfelépítése 

jelentősen megnövelné a csoportba tartozó csontvázak artikulált megőrződésének 

lehetőségét.  

 Magyarázat lehet az iharkúti csontvázanyag monotaxikus jellegére, hogy a 

páncélos dinoszauruszok élettere a felhalmozódási helyhez közelebbi területen lehetett. 

Ennek következtében az elpusztult állatok tetemei rövidebb távon szállítódhattak és így 

az artikulált testrészek nagyob eséllyel őrződtek meg, mint a leletanyagból ismert más 

élőlénycsoportoké (ld. Shotwell 1955). A nodosaurida leleteknél látható magas 

csontvázteljességi vizsgálatok (ld. 4.5.1 fejezet) rámutattak arra, hogy a nodosauridák 

élettere feltehetőleg a felhalmozódási területhez közel eső térrészen lehetett. Így okkal 

feltételezhető, hogy az iharkúti leletanyagban megjelenő páncélos dinoszaurusz 

csontvázak gyakoriságában az élőlények élettér preferenciája bizonyosan jelentős 

szerepet játszhatott.  Mindezek mellett, csak nehezen magyarázható, hogy más 

élőlények asszociált vagy artikulált csontvázai nem ismertek az iharkúti területről. Az 

Iharkutosuchus makadii krokodil fajnak közel egy tucat, jó megtartású, fogakkal 

rendelkező koponyája is ismert (Ősi, 2008), mely csontelem alakjából és sűrűségéből 

kifolyólag igen gyenge szállítódási potenciállal rendelkezik (ld. Frostick and Reid, 

1983; Aslan and Behrensmeyer, 1996), így feltételezhető, hogy az említett krokodil faj 

szintén a felhalmozódási helyhez közei területen élhetett. A hasonló élettér preferencia 

ellenére az Iharkutosuchus krokodilnak nem ismertek összetartozó csontvázrészei, mely 

azt sugallja, hogy a közeli élettér nem tekinthető minden estben kielégítő feltételnek az 

asszociált vagy artikulált csontvázak megőrződésében. Továbbá a 7 db páncélos 

dinoszaurusz csontváz egymáshoz közel, egy megközelítőleg 400 m2-es területről került 
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felszínre, mely a szedimentológiai vizsgálatok alapján egy gyors szedimentációs rátával 

jellemezhető, viszonylag rövid idő alatt (pl. egyetlen esős évszak) felhalmozódó 

rétegeket foglal magába (ld. 3.3.1.3 fejezet). A csontvázanyagok nagy koncentrációja az 

említett környezetben arra utal, hogy a leletanyagot szolgáltató egyedek elpusztulása 

között nem telhetett el sok idő, így feltételezhető, hogy az állatok elpusztulása 

nagyjából egyszerre, feltehetőleg ugyanazon kiváltó okok miatt mehetettek végbe (pl. 

Haynes, 1988; Turnbull and Martill, 1988; Wood et al., 1988; Ryan et al., 2001; Rogers 

2005). Összefoglalásképpen elmondható, hogy a páncélos dinoszauruszok 

felhalmozódási területhez közeli élettere, szerepet játszhatott a csontvázanyagok 

viszonylag nagy koncentrációban történő felhalmozódásáért, azonban nem szolgál 

magyarázatul arra nézve, hogy a leletanyag egy időben elpusztult élőlények 

maradványait tartalmazza (ld. lentebb).      

 A legkézenfekvőbb magyarázat az iharkúti csontvázanyag kialakulására, hogy az 

egy tömeges halálközösség elemeit tartalmazza, mely olyan leletanyagot jelent, ahol az 

élőlények egy rövid időn belül (napok-hónapok), ugyanazon körülmények hatására 

pusztultak el (pl. Wood et al., 1988; Sander, 1992; Varricchio and Horner, 1993; 

Henrici and Fiorillo, 1993; Coria, 1994; Holz and Barberena, 1994; Ryan et al., 2001; 

Lucas et al., 2010;  Mukherjee and Ray, 2012; Botfalvai et al., 2017; Subalusky et al., 

2017; Häussermann et al., 2017). Az iharkútról ismert csontvázanyag tömeges 

halálközösség leletanyagaként történő azonosítását az alábbi tafonómiai és 

szedimentológiai tulajdonságok indokolják: 

 a területről ismert csontvázanyagok (egy taxonómiai szempontból lehatárolt) 

monotaxikus leletanyagnak tekinthető, hiszen a lelőhelyről csak páncélos 

dinoszaurusz csontvázak ismertek, míg más állatok maradványai izolált 

formában vannak jelen. A taxonómiai kizárólagosság nem elengedhetetlen, de 

általánosságban jellemző tulajdonsága a tömeges halálközösségként leírt 

leletanyagoknak (pl. Turnbull and Martill, 1988; Varricchio and Horner, 1993; 

Rogers and Kidwell, 2007, Varricchio et al., 2008; Lucas et al., 2010). Ez annak 

köszönhető, hogy a tömeges halálozást kiváltó esemény általában nem 

egységesen hat a területen előforduló élőlények mindegyikére, hanem jelentős 

mértékben szelektál a testtömeg, fiziológiai tulajdonságok, életmód és más 

jellemző élettani tulajdonságok függvényében (pl. Sander, 1992; Ryan et al., 

2001; Eberth et al., 2010; Botfalvai et al., 2017) 
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 a csontvázanyagok egy lehatárolt 400 m2-es területről ismertek, és több esetben 

egymáshoz közel egy rétegtani szintből kerültek felszínre (pl 2-es és 3-as 

csontváz, valamint a 6-os és 7-es csontvázak). A dolgozat megírásakor az Sz-6 

lelőhelyről begyűjtött csontvázanyagok száma további négy asszociált páncélos 

dinoszaurusz csontvázzal gyarapodott (Botfalvai and Ősi, 2017), melyek közül 

három Sz-6 Unit1 rétegtani egységből ismertek. A csontvázanyagok nagy 

koncentrációja egy területen azt jelzi, hogy a tetemek felhalmozódása során 

ugyanazon körülmények uralkodtak, mely felveti, hogy a tanulmányozott 

élőlények megközelítőleg egyszerre pusztulhattak el (pl. Turnbull and Martill, 

1988; Henrici and Fiorillo, 1993; Lucas et al., 2010; Botfalvai et al., 2017) 

 a vizsgálat tárgyát képező csontvázak csontanyagának tafonómiai jellemzői 

egységesnek mondhatók (abrázió és a mállottság hiánya, a csontok ép epifízise 

stb.), mely a hasonló csontfelhalmozódási körülményekre (pl. gyors 

eltemetődés, jelenős mértékű szállítódás hiánya) utal 

 a csontvázak elemein nem volt megfigyelhető a hosszabb kitettség során 

kialakuló mállottságra utaló modifikáció (ld. Behrensmeyer, 1978), mely jelzi, 

hogy az élőlények elpusztulása és eltemetődése között nem telhetett el hosszabb 

idő  

 a csontvázakat magába foglaló réteg szedimentológiai vizsgálata, egy gyors 

szedimentációs rátával jellemezhető, gyors lefolyású környezetre utal (Botfalvai 

et al., 2016), mely alapvető feltétele a tömeges halálközösségek 

megőrződésének (Turnbull and Martill, 1988)   

A tömeges halálközösségek által reprezentált felhalmozódási idő jelentős 

változatosságot mutathat, hiszen egy elhúzódó, többhónapos aszályos időszak 

leletanyaga ugyanúgy annak tekinthető (Haynes, 1988; Conybeare and Haynes, 1984), 

mint egy rövid hirtelen esemény (pl. vulkánkitörés, zagyár) során elpusztult állatok 

maradványaiból álló leletanyag (Turnbull and Martill, 1988; Ryan et al., 2001; Rogers 

2005). A tömeges halálközösség leletanyagára ezért nem a szigorúan vett egyidejűség, 

hanem a hasonló okokra visszavezethető elhalálozás tekinthető alapvető tulajdonságnak 

(Haynes, 1988; Rogers and Kidwell, 2007). Számos természeti katasztrófa 

eredményezheti az élőlények tömeges pusztulását, így például az elhúzódó aszályos 

időszak (Shipman, 1975; Conybeare and Haynes, 1984; Rogers, 1990; Varricchio and 

Horner, 1993; Fiorillo et al., 2000; Gates, 2005; Mukherjee and Ray, 2012), a 



118 
 

nagysűrűségű iszapfolyások (Turnbull and Martill, 1988,; Rogers 2005), a 

vulkánkitörések (Rogers et al., 2001; Baele et al., 2012), mérgezések és fertőzések 

(Varricchio and Horner, 1993; Varricchio, 1995; Henrici and Fiorillo, 1993; 

Häussermann et al., 2017), valamint az állatok vízbefulladása a nagyobb áradások során 

(Wood et al., 1988; Fiorillo, 1991a, Capaldo and Peters 1995, Ryan et al. 2001, Kahlke 

and Gaudzinski 2005, Gangloff and Fiorillo 2010; Subalusky et al., 2017). Az iharkúti 

csontvázanyag alapján az egyedek elpusztulásának okát nem lehet teljes mértékben 

bizonyítani, azonban a rendelkezésre álló ismeretanyagok alapján az tűnik a 

legvalószínűbbnek, hogy az állatok akkor veszthették életüket, mikor megkíséreltek 

átkelni a megáradt folyószakaszon (pl. Ryan et al., 2001; Gangloff and Fiorillo, 2010; 

Subalusky et al., 2017). A nagyobb áradások során bekövetkező tömeges vízbefulladás 

egy gyakori eseménynek mondható a csordában élő, nagyobb testű élőlények között, és 

dokumentált mind a recens (Weigelt, 1989; Subalusky et al., 2017), mind pedig a 

fosszilis leletanyagoknál (Turnbull and Martill, 1988; Wood et al., 1988; Fiorillo, 

1991a; Ryan et al., 2001; Kahlke and Gaudzinski, 2005; Rogers and Kidwell, 2007). Az 

említett irodalmi példákkal megegyezik, hogy az iharkúti csontvázakat tartalmazó 

üledékes rétegek egy nagyenergiájú, gyors lefolyású villámárvíz üledékét tartalmazzák 

(Botfalvai et al., 2016), mely intenzív esemény magával ragadhatta a nagyobb 

testtömeggel rendelkező dinoszauruszok gyengébb egyedeit (pl. Ryan et al., 2001). A 

más lelőhelyekről ismert lábnyomsorozatok alapján tudjuk, hogy az Nodosauridae 

dinoszauruszok nagyobb csapatokban (csordákban) élhettek (McCrea et al., 2001), és a 

testüket borító nehéz páncélzat nehézségeket okozhatott a nagyenergiával áramló folyón 

történő átkelés során. A vízbefulladt egyedek tetemeit az áradás tovább szállíthatta, 

majd a felhalmozódás után, a lágyszövetek lebomlását követően jelentős tagolódáson 

mehettek keresztül. Az iharkúti csontvázak tafonómiai megőrződése (pl. jelentősen 

hiányos csontvázak), sok hasonlóságot mutat a mai afrikai szavannákon vándorló gnú 

csordáknak a Mara folyó különböző szakaszain megfigyelhető tömeges pusztulásával, 

ahol az elpusztult egyedeket a folyó tovább szállítja, majd a felhalmozódást követően a 

lebontó szervezetek hatására gyors degradáción mennek keresztül (Subalusky et al., 

2017).   

A szóba jöhető más esetleges halálozási okokra nem találtam bizonyítékokat, ami 

természetesen nem jelenti azt, hogy kizárható minden más lehetséges forgatókönyv, 

azonban tovább növeli a korábban felvetett esemény valószínűségét. Az elhúzódó 

aszályos időszakok szintén gyakori halálozási oknak tekinthetők a tömeges 
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halálközösségek kialakulásában (pl. Conybeare and Haynes, 1984; Rogers, 1990; Gates, 

2005), azonban ilyen jellegű periódusokra utaló szedimentológiai jellegzetességek (pl. 

száradási repedések, só kiválás) nem ismertek az iharkúti területről, valamint a 

paleoflóra adatok is egy csapadékos szubtrópusi klímát jeleznek (Bodor et al., 2012). 

Továbbá az iharkúti fauna összetétele (pl. vízi és szárazföldi élőlények együttes 

jelenléte) és a tafonómiai vizsgálatokból kiolvasható eredmények (pl. az izolált csontok 

dominanciája, juvenilis egyedek kis száma) sok esetben ellentmondanak az aszályos 

időszakok során kialakuló halálközösségek leletanyagának (pl. Shipman, 1975; Rogers, 

1990; Varricchio and Horner, 1993; Gates, 2005). A fertőzések, járványok vagy 

betegségek elméletileg egy lehetséges magyarázatként szolgálhatnának a monotaxikus 

csontvázanyag kialakulására (pl. Varricchio, 1995; Baele et al., 2012), azonban ezen 

okok bizonyítása az idősebb fosszilis leletanyagban lehetetlen, hiszen nem áll 

rendelkezésünkre olyan információ, mely igazolná, hogy a ma ismert betegségek (pl. 

botulizmus) már jelen voltak a kréta időszak során (Henrici and Fiorillo, 1993; Gates, 

2005). A nagyobb erdőtüzek szintén sok esetben hozhatók összefüggésbe a tömeges 

halálközösségek kialakulásával (Sander, 1987; Zeigler, 2003), azonban ezek 

leletanyagára jellemző, hogy kisebb testméretű állatok egyedeinek csontanyagát 

tartalmazzák, mert a nagyobb élőlények könnyebben és gyorsabban elhagyják a tűzvész 

által sújtott területeket (Lawrence, 1966; Singer et al., 1989). Továbbá, az iharkúti 

területen a fuzinit csak kis mennyiségben van jelen (Bodor and Baranyi, 2012), mely 

tovább erősíti, hogy a tűzvész nem lehetett kiváltó ok tömeges halálközösség 

kialakulásában.  

Összefoglalva a fentebb elhangzottakat elmondható, hogy a monotaxikus 

csontvázanyag jelenléte a nagyenergiájú és gyors lefolyású áradási eseményeket jelző 

üledékekben felveti annak lehetőségét, hogy a csontvázanyag alapján kimutatható 

egyedek egy hirtelen esemény hatására pusztultak el, mikor megkíséreltek átkelni a 

megaáradt folyószakaszon. Az elpusztult egyedek tetemeit a folyó tovább szállíthatta, 

majd a szállítódási energia, vagy a vízmélység csökkenésével a tetemek (az általunk 

vizsgálható térszín közelében) felhalmozódtak. A nagy mennyiségben elérhető 

tápanyagforrás magához vonzotta a területen élő húsevő és lebontó szervezeteket (pl. 

baktériumok, halak, krokodilok), melyek viszonylag gyorsan lebontották a 

felhalmozódott tetemeket borító lágyszöveteket, előremozdítva a csontvázak jelentős 

diszartikulálódását. A tömeges halálközösségek jelentős, akár egy éven keresztül 

táplálékforrást jelentenek a ragadozó és dögevő élőlények számára (Capaldo and Peters, 
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1995; Spencer et al., 2003; Carter et al., 2007, Subalusky et al., 2017). A tetem 

felhalmozódások környékén koncentrálódó ragadozó élőlények jelenlétére a lelőhelyről 

ismert több ezer koprolit maradvány is utal, melyek nagy valószínűséggel azon 

élőlényektől származnak, melyek a testeket borító lágyszövetek lebontásában játszottak 

szerepet (ld. Segesdi et al., 2017).  

 

4.8 Megjegyzések a fejezetben említett eredmények munkamegosztásáról 

A IV. fejezetben bemutatott eredmények a Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology folyóiratban lettek leközölve (Botfalvai et al., 2015) így a jelen doktori 

disszertációban tett megállapítások többsége már a társszerzők által megírt kéziratban 

bemutatásra kerültek. Az említett kéziratban szereplő társszerzők, az alábbi 

részvizsgálatokban voltak segítségemre: 

 Konzulensem, Dr. Mindszenty Andrea a terület szedimentációs jellegének 

megismerésében és az azokból levonható következtetések megvitatásában volt 

segítségemre 

  Témavezetőm, Dr. Ősi Attila az iharkúti fauna taxonómiai megismerésében és a 

tafonómiai vizsgálatokból levonható következtetések megvitatásában, 

valamint kiértékelésében volt segítségemre 

Az iharkúti területre vonatkozó tafonómiai vizsgálatok elvégzése, illetve az azokból 

levonható következtetések a jelen disszertáció szerzőjének munkáját tükrözi.  

 

A 4.6.3 fejezetben bemutatott tafonómiai eredmények már korábban közlésre 

kerültek (Prondvai et al., 2017 és Segesdi et al., 2017), mely munkákban 

megfogalmazott tafonómiai eredmények és következtetések a jelen diszertáció 

szerzőjének munkáján alapulnak.   
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V. PALEOÖKOLÓGIAI KÖVETKEZTETÉSEK 

A peleoökológiai vizsgálatok során a leletanyagból kimutatott szervezetek egymás 

közötti és a környezettel történő kölcsönhatásait vizsgáljuk (Dodd and Stanton, 1990; 

Martin, 1999). Ezek során válaszokat keresünk arra, hogy az egykori életközösségekben 

élő fajok egyedei miként osztották fel egymás között a rendelkezésre álló életteret és 

táplálékforrásokat (pl. Dodson et al., 1980; Lyson and Longrich, 2011; Drumheller and 

Brochu, 2016), valamint meghatározzuk az egykori biocönózisban jelenlévő 

kapcsolatrendszereket (Faith and Behrensmeyer, 2006; Boyd et al., 2013; Botfalvai et 

al., 2014). A paleoökológiai vizsgálatokból származó eredmények azonban csak akkor 

tekinthetőek megalapozottnak, ha a vizsgálat tárgyát képező leletanyagról 

bebizonyosodik, hogy az megközelítőleg egy időben élt egyedek maradványait 

tartalmazza (Behrensmeyer, 1982; Martin, 1999:220). Ezért minden paleoökológiai 

munka szerves részét képezi a maradványok felhalmozódási és eltemetődési 

körülményeinek vizsgálata annak érdekében (ld. III és IV fejezet), hogy meghatározzuk 

azt az időintervallumot (Kidwell and Flessa, 1996) amelyet a tanulmányozott 

maradványok reprezentálnak (pl. Behrensmeyer, 1991; Rogers et al., 1991; Aslan and 

Behrensmeyer, 1996; Botfalvai et al., 2017; Pazonyi et al., 2017). A folyóvízi 

környezetekből ismert leletanyagok egy tág időintervallumot reprezentálhatnak, hiszen 

a folyómedrek laterális eróziójának következtében korábban eltemetődött élőlények 

maradványai keveredhetnek össze olyan csontokkal, melyek akár pár napja elpusztult 

élőlényektől származnak (Behrensmeyer, 1982). A modern megfigyelések alapján a 

meder kitöltésekből előkerült csontfelhalmozódások akár 10000 évet is átölelhetnek, 

mely már jelentős időkülönbség ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket tudjunk 

levonni az egykori életközösség összetételéről (Aslan and Behrensmeyer, 1996).  

Az ismertetett okok miatt a soron következő alfejezetben azt kívánom szemügyre 

venni, hogy az általam vizsgált leletanyagból kimutatható egyedek milyen 

időintervallumot reprezentálnak és milyen módon használhatók a tágabb környezet 

paleoökológiai összetételének megismerésére. A fejezetben bemutatott eredmények már 

korábban közlésre kerültek (Botfalvai et al., 2015), mely munkára történő hivatkozást 

csak olyan esetekben tettem meg, mikor a leírt szöveget a már publikált kézirat egyéb, 

itt nem részletezett adataival szeretném kiegészíteni.  
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5.1. Az iharkúti gerinces leletanyag által reprezentált időintervallum 

meghatározása 

 

Az Sz-6 gerinces lelőhely osztályozatlan leletanyaga feltehetőleg több 

csontforrásból származik, hiszen egyaránt tartalmazza a mindennapi halálozás során 

elpusztult egyedek izolált maradványait (attritional assemblage) és egy tömeges 

halálközösségként meghatározott, egybefüggő csontvázakból álló leletanyagot (ld. IV. 

fejezet). Az ilyen jellegű csontfelhalmozódások kiterjedt időintervallumot 

reprezentálhatnak (Behrensmeyer, 1982; Rogers, 1993), mely meghatározására a 

szedimentológiai és a tafonómiai megfigyelések szolgáltatnak alapot (Behrensmeyer, 

1991; Kidwell and Flessa, 1996). A folyóvízi környezetekből ismert 

csontfelhalmozódások által jelzett idő szoros összefüggést mutat a területre jellemző 

szedimentációs rátával, a folyómedrek által végzett erózió mértékével, valamint azzal, 

hogy az ártéren képződő üledékek összetétele és kémhatása mennyire kedvez a csontok 

ártéri üledékekben történő megőrződésének (Bown and Kraus, 1981; Asan and 

Behrensmeyer, 1996). Az iharkúti külszíni fejtésben feltárt képződményekben gyakran 

előforduló lencse alakú mederkitöltések és az általánosságban jellemző gyengén fejlett, 

nagy vastagságú paleotalaj összletek jelenléte egy viszonylag magas szedimentációs 

rátával jellemezhető folyóvízi környezetre utalnak (Ld. III fejezet). A medrek laterális 

eróziója csak korlátozott szerepet játszhatott az ártéren eltemetődött csontok 

áthalmozódásában, hiszen a mederkitöltésekből az övzátonyszerkezetek teljesen 

hiányoznak jelezve, hogy a laterális irányban stabil medrekre a vertikális aggradáció 

volt a jellemző (ld. 3.3.1.1 alfejezet). Az ártéri üledékek jelentős részét kitevő hidromorf 

paleotalajok a csontmegőrződés szempontjából egy kedvezőtlen környezetet jeleznek, 

mert a vízzel telített talajtípusokban a csontok nagyon gyorsan lebomlanak, így az ilyen 

típusú ártéri üledékekben a csontok fosszilizációjának esélye elhanyagolhatónak 

tekinthető (Bown and Kraus, 1981; Retallack, 1984; Aslan and Behrensmeyer, 1996). 

Továbbá Aslan and Behrensmeyer (1996) kimutatta, hogy az iharkúti területhez hasonló 

magas szedimentációs rátával jellemezhető, gyorsan aggradáló ártéri képződmények 

(paleotalajok) nem kedveznek a csontok megőrződésének. Az iharkúti területre jellemző 

szedimentológiai tulajdonságok, úgymint a magas szedimentációs ráta, a medrek 

elhanyagolható laterális eróziója és az ártéri üledékekben jelenlévő gyengén fejlett 
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hidromorf paleotalajok túlsúlya jelentős mértékben lecsökkenti a csontfelhalmozódások 

által jelzett idő hosszát (Behrensmeyer, 1982; Rogers, 1993; Aslan and Behrensmeyer, 

1996).  Az irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy a fentebb felsorolt szedimentológiai 

tulajdonságokkal jellemezhető környezetek mederkitöltéseiből előkerülő 

csontfelhalmozódások egy szűk időintervallumot reprezentálnak (101-102 év; Aslan and 

Behrensmeyer, 1996), így a paleoökológiai vizsgálatok szempontjából ezek kedvező 

leletanyagoknak tekinthetők. A legfontosabb csonttartalmú lelőhely (Sz-6) csontokban 

leggazdagabb rétegének (Unit1) felhalmozódási idejére vonatkozó megfigyeléseimet a 

3.3.1.3 alfejezet tartalmazza, melyből kitűnik, hogy az iharkúti gerinces leletanyag 

többsége (~80%-a) geológiai szempontból igen rövid idő alatt (pl. egyetlen esős évszak) 

halmozódott fel.  

 Összefoglalásképpen tehát elmondható, hogy a fentebb felsorolt 

szedimentológiai és tafonómiai tulajdonságok alapján az iharkúti lelőhelyről előkerült 

leletanyag egy időben élt élőlények maradványait tartalmazza és ennek köszönhetően a 

leletanyagból levonható paleoökológiai következtetések jó megközelítéssel 

alkalmazhatók az egykori életközösség megismerésére. 

    

5.2. Az iharkúti gerinces leletanyagból kimutatott élőlénycsoportok 

paleoökológiai vonatkozásai 

 

 Az iharkúti gerinces leletanyag egyaránt tartalmaz akvatikus, szemiakvatikus és 

szárazföldi élőlények maradványait is. A vízhez kötött életmódot folytató élőlények 

csontjai azonban nagyobb arányban fordulnak elő a makroszkopikus leletanyagban 

(testtömeg > 1 kg), mint a szárazföldi élőlények csontjai, mely egy valós eloszlásnak 

tekinthető, ha figyelembe vesszük, hogy a felhalmozódási terület egy folyóvízi/ártéri 

terület, ahol a vízi élőlények dominanciája várható (pl. Pereda-Suberbiola, 2000; 

Alberdi et al., 2001). Az iharkúti gerinces leletanyagból ismert taxonok becsült 

testtömege tág skálán mozog, hiszen az 1 kg-nál kisebb testtömegű élőlények (pl. 

kétéltűek) maradványai éppúgy fellelhetőek, mint a 650 kg testtömeggel rendelkező 

nagytestű páncélos dinoszauruszok maradványai (Ősi and Makádi, 2009). Ez 

egyértelműen jelzi, hogy a leletanyagból kimutatható élőlények elpusztulása nem 

hozható összefüggésbe olyan eseményekkel, mely a testtömeg alapján szelektált volna 

az egykori életközösségben (pl. Singer et al., 1989; Botfalvai et al., 2017; Subalusky et 
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al., 2017). A paleoökológiai vizsgálatok alapján elkülönítünk olyan élőlénycsoportokat, 

melyek élettere a felhalmozódási területhez közeli területen lehetett (parautochton 

leletanyagok) és olyanokat, melyek maradványai távolabbról, a felhalmozódási 

területtől akár jelentősen eltérő környezetből halmozódtak át (allochton leletanyagok) 

(Kidwel et al., 1986). A tágkörben elterjedt autochton kifejezés használata a gerinces 

anyagok vizsgálata során csak ritkán alkalmazható, mert ezek olyan maradványokat 

foglalnak magukba, amelyek a saját életterükön és élethelyzetükben (!) temetődtek el, 

mely megőrződési forma a gerinces leletanyagokban alárendeltenk mondható (Kidwell 

et al., 1986). 

 A lelőhelyről nagy diverzitású halfauna ismert, mely minimum nyolc különböző 

taxont reprezentál (Szabó and Ősi, 2017).  A kavicsszerű fogakkal rendelkező, 

molluszkákkal táplálkozó Coelodus és a nagytestű ragadozó kajmánhal, az Atractosteus 

feltehetőleg parautochton faunaelemeknek tekinthetők, mert több jó megtartású 

fogakkal rendelkező álkapcsuk is előkerült az elmúlt évek során (Szabó et al., 2016a,b). 

Ezek a csontelemek nem álltak volna ellen egy hosszabb távú szállítódásnak vagy az 

üledékből történő áthalmozódásnak (Smith et al., 1988). A Coelodus nemzetség 

jelenléte az iharkúti területen egy érdekes jelenség, hiszen a Spanyolországban található 

Las Hoyas-i gerinces lelőhely kivitelével ez a nemzetség kizárólag tengeri 

környezetekből ismert (Szabó et al., 2016a). A nemzetség parautochton jelenléte az 

iharkúti lelőhelyen tovább erősíti azt az izotóp-geokémiai vizsgálatok alapján már 

korábban felvetett elméletet (Kocsis et al., 2009), hogy a Coelodus-ok (a feltételezett 

édesvízi környezet ellenére) az iharkúti területen élhettek és maradványaik nem 

áthalmozódás útján kerültek az általunk vizsgált területre. Az egyméteres testhosszt is 

meghaladó Atractosteus feltehetőleg jelentős szerepet játszhatott a területen nagy 

mennyiségben felhalmozódó tetemek gyors lebontásában, mert a recens megfigyelések 

alapján elmondható, hogy a nagyobb halálozási események után felhalmozódó szerves 

anyag lebontásában a ragadozó halak kiemelkedő szerepet játszanak (Subalusky et al., 

2017).  

 A csekély számú csontlelet ellenére a kétéltűek diverzitása szintén jelentős az 

iharkúti területen (Szentesi and Venczel, 2010, 2012; Szentesi et al., 2013), azonban a 

rendelkezésre álló csontleletek nem teszik lehetővé a csoport precízebb tafonómiai 

vizsgálatát. A kétéltűek parautochton jellegére utal az a tény, hogy több kétéltű 

maradvány ismert az Sz-7-8 lelőhely finom szemcseméretű, szenes rétegeiből, mely az 

ártéri terület topográfiai mélyedéseiben kialakult kisebb méretű állóvíz üledékének 
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tekinthető (ld. 3.2.3.1 alfejezet), ami jellemzően parautochton faunaelemeket tartalmaz 

(Csiki et al., 2010).   

 A vízi életmódot folytató bothremydid teknősök (Foxemys trabanti; Rabi et al., 

2012), az egyik leggyakoribb fosszíliának számítanak az iharkúti lelőhelyen. 

Leletanyaguk többnyire töredékes páncélelemekből áll, de megtalálhatóak koponyák, 

állkapcsok és végtagcsontok is. A bothremydid teknősökön kívül a Dortokidae és a 

Kallokibotion teknős taxon jelenléte is kimutatható, melyek csak néhány töredékes 

páncélelem alapján ismertek (Rabi et al., 2013). A leletanyag alapján elmondható, hogy 

a bothremydid teknősök feltehetőleg a felhalmozódási környezethez közeli területeken 

élhettek, hiszen a jó megtartású koponyákat tartalmazó csontanyag a teknősök itt 

említett csoportjának parautochton jellegét támasztja alá. A dortokid és a Kallokibotion 

teknősökhöz tartozó kisszámú leletanyag viszont arra utal, hogy ezek a teknőscsoportok 

a távolabbi területeken élhetettek és csak néhány maradványuk szállítódott az általunk 

vizsgált felhalmozódási területre.  

Az Iharkútról ismert krokodil fauna négy, táplálkozásukat és életmódjukat 

tekintve jelentősen különböző formát tartalmaz, melyek csontelemei az ismert 

leletanyag 14%-át teszik ki. A heterodont fogazattal rendelkező Iharkutosuchus makadii 

élettere a felhalmozódási területhez nagyon közeli térszínen lehetett. Az ide sorolható, 

lapított, fogakkal rendelkező, jó megtartású koponyák egyértelműen jelzik, hogy nem 

szállítódtak sokat, így ez a faj egyértelműen parautochton formának tekinthető. A 

szemiakvatikus Allodaposuchus és a szárazföldi életmódot folytató Doratodon és 

Theriosuchus krokodilok maradványai nem elégségesek a részletesebb paleoökológiai 

vizsgálatok elvégzésére, hiszen a krokodilcsoportok között a postcranialis elemek 

elkülönítése nem lehetséges. A rendelkezésre álló ismereteink alapján azonban 

feltételezhető, hogy a szárazföldi krokodilok (Rabi and Sebők, 2015), nem a 

felhalmozódási környezetre jellemző folyóvízi ártéri környezetben élhettek, hanem a 

maradványaik a háttérben meghúzódó kiemeltebb térszínekről szállítódhattak és 

halmozódhattak át (allochton faunaelemek). Az Allodaposuchus krokodilokhoz 

sorolható leletanyagok a leggyakoribb krokodil leleteknek számítanak az iharkúti 

területen (Táblázat 5).  Az Allodaposuchus vízhez kötött életmódja, a hozzá tartozó 

gazdag leletanyag (Ősi et al., 2012a), valamint a harapásnyomok vizsgálatán alapuló 

ragadozó/zsákmány interakciók alapján (Botfalvai et al., 2014) az Allodaposuchus 

krokodil parautochton formának tekinthető.   
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 Az iharkúti lelőhelyről kimutatott Pannoniasaurus inexpectatus leletanyaga 

különböző ontogenetikai stádiumban lévő egyedek gazdag csontanyagát tartalmazza, 

melyek alapján az egykori élőlény szinte teljes csontváza rekonstruálhatóvá vált 

(Makádi et al., 2012). A csontok jó megőrződése (pl. nem koptatott, nem mállott 

csontok) és a különböző szállítódási potenciállal jellemezhető csontelemek egy rétegben 

történő felhalmozódása arra utal, hogy a Pannoniasaurus maradványok parautochton 

leletanyagnak tekinthetők, jelezve hogy, az általánosságban tengeri élőlényként ismert 

moszaszauruszok Iharkútról ismert csoportja sikeresen alkalmazkodott az édesvízi 

környezethez (ld. Makádi et al., 2012). A fogazata alapján halakkal táplálkozó 

Pannoniasaurus a legnagyobb testmérettel rendelkező vízi ragadozó lehetett (Botfalvai 

et al., 2014), és feltehetőleg az ártéri területeket behálózó folyóvizekben a 

csúcsragadozó szerepét tölthette be.  

 A szárazföldi makrogerinces faunát a növényevő dinoszauruszok dominálják, 

melyek közül a páncélos dinoszauruszok tekinthetők messze a leggyakoribb 

faunaelemnek (a teljes dinoszaurusz leletanyag 83%-a). A három taxon által 

reprezentált ragadozó dinoszauruszok a dinoszaurusz leletanyag mindössze 10%-át 

teszik ki és a minimum egyedszámukat tekintve is messze elmaradnak a növényevő 

dinoszauruszoktól (növényevők/ragadozók aránya 6:1). Az asszociált és artikulált 

leletanyagok jelenléte, valamint az izolált csontanyagokon alapuló magas 

csontvázkompletencia értékek egyaránt azt jelzik, hogy a páncélos dinoszauruszok a 

felhalmozódási területhez igen közeli térrészen élhettek (folyómedrek környezete). Az 

iharkúti páncélos dinoszaurusz anyag tafonómiai vizsgálata megerősítette azt a 

korábban már más szerzők által is felvetett elméletet (pl. Horner, 1979; Lee, 1996; 

McCrea et al., 2001 ), hogy a dinoszauruszok ezen csoportja a vízhez közeli, vizenyős 

élettereket népesítették be, ahol nagyobb csordákba szerveződve nagy 

egyedgazdaságban lehettek jelen. A területről ismert másik két növényevő taxon 

maradványai messze alulreprezentáltak a páncélos dinoszauruszokhoz képest, hiszem a 

maradványaik a dinoszaurusz leletanyag csupán 6%-át teszik ki.  A limitált 

táplálékforrások miatt a növényevő élőlények gyakran felosztják egymás között a 

rendelkezésre álló életteret (pl. Stewart et al., 2003), mely jelenséget, vagy ökológiai 

törvényszerűséget a növényevő dinoszaurusz csoportok között kimutatható gyakorisági 

eloszlások alapján is felvetettek (Lyson and Longrich, 2010). Az iharkúti leletanyagban 

is jelenlévő dominancia különbségek a növényevő dinoszaurusz csoportok között 

szintén összefügghetnek azzal, hogy a páncélos dinoszauruszokkal ellentétben az 
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Ornitopoda és a Ceratopsia dinoszauruszok a folyóktól távolabbi élettereken élhettek, 

ahol a szárazabb eltérő vegetációjú környezet talán jobban megfelelt az itt említett két 

csoport táplálékpreferenciájának. Az iharkúti növényevő dinoszaurusz csoportok közötti 

élettérfelosztás bizonyítására azonban több információra van szükség (pl. Botfalvai et 

al., 2017), így a leírtak jelenleg csak egy szóba jöhető magyarázatként kerültek 

megfogalmazásra. A Theropoda ragadozó dinoszauruszoktól ismert fogak mellett 

csontokat is tartalmazó leletanyag arra utal, hogy a kimutatható három taxonhoz tartozó 

csontanyag inkább tekinthető parautochton leletanyagnak, mint allochtonnak, hiszen a 

vékonyfalú, törékeny szerkezetű csontelemek nem állnak ellen a hosszabb távú 

szállítódásnak, illetve a korábbi leletanyagokból történő áthalmozódásnak (White et al., 

1998; Eberth et al., 2010). A jó megtartású Theropoda csontelemek mellett, a csoportra 

jellemző magas kompletencia értékek is arra utalnak (Táblázat 4), hogy a ragadozó 

dinoszauruszok leletanyagból kimutatható egyedei a felhalmozódási pont közvetlen 

környezetében élhettek.  

 Az Enantiornithes madarak két különböző taxonja volt kimutatható az iharkúti 

területről (Ősi et al., 2012a), azonban a leletanyag megtartási állapota nem teszi 

lehetővé, hogy pontosabban meghatározzuk az élőlények élettér preferenciáját és 

levonjuk a velük kapcsolatos ökológiai következtetéseket. 

 A nagyszámú Pterosauria mandibula symfízis töredék jelenléte az iharkúti 

gerinces leletanyagban arra utal (Prondvai et al., 2014), hogy minimum 58 egyed 

maradványait tártuk fel az elmúlt évek során és így egyedszám tekintetében a 

leggazdagabb csoportnak mondható a területen. A kimagasló minimum egyedszám és a 

hozzájuk tartozó kitűnő megőrződésű vékonyfalú csontelemek (Ősi et al., 2005) arra 

utalnak, hogy az Iharkútról ismert Bakonyraco galaczi egyedei nagy számban 

népesíthették be a felhalmozódási terület környezetében jelenlévő vizenyős ártéri 

területeket.  
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az egykori Iharkút település határában mélyített Németbánya II-es és III-as 

külszíni fejtésekben előforduló felső-kréta (santoni) Csehbányai Formáció 

szedimentológiai vizsgálata során meghatároztam a képződmények felhalmozódási 

körülményeit és levontam azokat a következtetéseket, melyek hozzájárultak az egykori 

felhalmozódási környezet meghatározásához. Az üledékfelhalmozódási körülmények 

megismerése során tett megfigyeléseimet és következtetéseimet az alábbiakban 

foglalom össze: 

 A mederkitöltéseket a lencse alakú homokkőtestek dominálják, melyek 

kis szélesség/vastagság arányokkal (<15m) rendelkeznek és az övzátony 

szerkezetek teljes hiányával jellemezhetőek. A lencse alakú 

homokkőtestek szedimentológiai vizsgálata során arra a következtetésre 

jutottam, hogy az egykor aktív meder laterális eróziója nem volt jelentős 

(kis kanyargósság) és a feltöltődés során a vertikális aggradáció 

játszhatott fontosabb szerepet. A vastag ártéri üledékekbe bevágódó, 

izolált, többnyire szerkezetmentes, alacsony szélesség/vastagság 

arányokkal rendelkező, lencse alakú mederkitöltéseket „szalagszerű” 

homokkőtestekként definiáltam, mely a szövedékes folyóvízi rendszerek 

mederkitöltéseinek egyik jellegzetes megjelenési formája. A 

tanulmányozott mederkitöltések minden esetben vastag ártéri üledékekbe 

ágyazódva, egymástól elkülönülve helyezkednek el, mely felveti annak 

lehetőségét, hogy egy időben, egymáshoz viszonylag közel, több aktív 

meder is létezhetett, mely szintén a szövedékes folyóvízi rendszerek 

egyik diagnosztikus tulajdonsága. 

 Az őslénytani kutatások szempontjából a legproduktívabb lelőhely (Sz-6) 

egy heterogén szemcsemérettel jellemezhető mederkitöltésnek 

tekinthető. A szedimentológiai (pl. osztályozatlan üledék, gyakori 

agyagklasztok, áramlást jelző szedimentológiai struktúrák teljes hiánya) 

és a tafonómiai vizsgálatok (pl. a csontok gyakori vertikális orientációja, 

osztályozatlan csontanyag, izolált és asszociált csontanyag együttes 



129 
 

előfordulása) alapján az Sz-6 gerinces lelőhely bázis rétegét egy 

nagysűrűségű villámárvíz üledékeként azonosítottam. 

 Az Sz-6 gerinces lelőhely Unit1 egységének szedimentológiai vizsgálata 

során tett megfigyeléseim és következtetéseim értelmében elmondható, 

hogy az iharkúti gerinces anyag többsége (~80%-a) geológiai 

szempontból igen rövid idő alatt (pl. egyetlen esős évszak) halmozódott 

fel, így a lelőhelyről kimutatható élőlények feltehetőleg egy időben 

élhettek és ennek köszönhetően a leletanyagból levonható paleoökológiai 

következtetések jó megközelítéssel alkalmazhatók az egykori 

paleobiocönózis megismerésére.  

 Az iharkúti külszíni fejtésben feltárt üledékek többsége ártéri 

képződményeknek tekinthető, ahol a fejletlen hidromorf paleotalajok 

számítanak a legdominánsabb üledéktípusnak. A feltárt rétegsorban 

jelenlévő mocsaras/tavi képződmények, valamint a hidromorf 

paleotalajok túlsúlya azt jelzi, hogy a medrek között elhelyezkedő 

területek az év nagyobbik részében a talajvízszint közelében, vagy az 

alatt helyezkedhetett el és részben vagy teljesen vízzel borított vizenyős 

területek (wetland) lehettek. A medrek között elhelyezkedő ártéri 

területekre a gyors vertikális aggradáció volt a jellemző, mely 

összefügghet a gyakori áradási eseményekkel, melyek jelentős 

üledékmennyiséget halmozhattak fel az alacsony topográfián 

elhelyezkedő ártéri területeken, meggátolva az érettebb talajtípusok 

kialakulását.  

 Az Sz-7-8 lelőhely szedimentológiai vizsgálata alapján elmondható, hogy 

a mikrogerinces fosszíliákat tartalmazó sötét színű, magas szervesanyag-

tartalommal jellemezhető rétegei a talajvízszint alatt elhelyezkedő, 

állandó hidromorfiával jellemezhető, alacsony ártéren kialakult, állóvíz 

üledékeként értelmezhetőek. A mikrogerinces fosszíliák nagy része 

feltehetőleg a nagyobb esőzések során kialakult lepelszerű vízfolyások 

következtében halmozódhattak fel a topológiai mélyedésekbe, melyek 

energiája nem volt elegendő a nagyobb méretű csontok mozgatásához. 

 Az iharkúti külszíni fejtésben tanulmányozható képződmények 

szedimentológiai vizsgálata alapján elmondható, hogy az üledékes 

rétegsor leginkább a szövedékes (anastomosing) folyótípusok által 
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felhalmozott összletekkel mutat hasonlóságot az alábbi üledékföldtani 

jellegek alapján: 1) a tanulmányozható mederkitöltések lencse alakú 

geometriát mutatnak; 2) a mederkitöltések gyakran egy szintben, de 

egymástól elkülönülve, vastag ártéri üledékekbe ékelődnek, mely arra 

utal, hogy egy időben több meder is létezhetett; 3) a rétegsorban a 

finomszemcsés üledékek dominálnak; 4) a mederkitöltések főbb anyaga 

homok, míg a kavicsos durvatörmelékek szinte teljesen hiányoznak; 5) 

az övzátony szerkezetek nem voltak kimutathatóak a vizsgált 

mederkitöltésekben. 

A szedimentológiai vizsgálatok alapján megrajzolt üledékföldtani kép és 

paleokörnyezet megismerését követően az iharkúti lelőhelyről felszínre került 

csontanyag teljeskörű tafonómiai vizsgálatát végeztem el annak érdekében, hogy 

megismerjem a csontanyag felhalmozódása során végbemenő folyamatokat és azok 

esetleges torzító hatásait. A tafonómiai vizsgálatok során elsősorban a 2000-2012 között 

begyűjtött izolált csontokra, valamint az előkerült asszociált és artikulált csontvázakra 

támaszkodtam, azonban egyes vizsgálatokat kiterjesztettem a lelőhelyről ismert egyéb 

fosszíliákra (pl. tojáshéjak, koprolitok) is. A tafonómiai vizsgálataim során tett 

megfigyeléseimet és következtetéseimet az alábbiakban foglalom össze: 

 A gyűjteményből kimutatható egyedszámok meghatározására két, 

tágkörben elterjedt egyedszám becslési módszert alkalmaztam (NISP és 

MNI számítások) annak érdekében, hogy meghatározzam az egykori 

életközösségben jelenlévő taxonok egymáshoz viszonyított gyakoriságát, 

mely alapvető fontosságú a terület paleoökológiai képének 

megismerésében. A maximális és a minimális egyedszám 

meghatározásából eredő eloszlások egymástól jelentősen különböztek, 

azonban a csontanyag felhalmozódási módjának meghatározása során 

(pl. magas csontvázteljességi értékek, csontcsapdázódási hipotézis, gyors 

eltemetődés) arra a következtetésre jutottam, hogy a minimum 

egyedszámok által kapott taxoneloszlások, a NISP értékeknél jobban 

alkalmazhatóak az egykori életközösség leírására. Az iharkúti 

csontanyagból minimum szinten 218 egyed maradványa volt 

kimutatható, melyek közül a Pterosauriák, a kétéltűek és a halak 

tekinthetőek a leggyakoribb elemeknek, míg a dinoszauruszok és a 

teknősök jóval kisebb egyedszámban voltak jelen. 
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 A leletanyagból elkülönített nyolc hüllő csoport izolált csontanyagán 

végzett csontvázteljességi vizsgálatok azt az eredményt hozták, hogy az 

elpusztult egyedek csontvázainak viszonylag nagy hányada őrződött meg 

az iharkúti izolált csontanyagban, mert a kompletencia értékek a vizsgált 

csoportok többségénél magas értéket mutattak, ha azt összevetjük olyan 

dinoszaurusz lelőhelyekkel, ahol a felhalmozódási körülmények 

hasonlítottak az Sz-6 lelőhelyen megállapított energetikai 

körülményekhez. Továbbá a vizsgálatok rámutattak arra, hogy a 

páncélos dinoszauruszok feltehetőleg a felhalmozódási területhez igen 

közeli térrészen (folyómedrek környéke) élhettek, mert ez a csoport 

mutatta a legmagasabb százalékos kompletencia értékeket. 

 A tafonómiai vizsgálatok rámutattak arra, hogy a területről ismert izolált 

csontanyag gyenge méret szerinti osztályozottságot mutat, ahol a kisebb 

méretű csontok (<5cm) kisebb arányban fordulnak elő, mint a nagyobb 

méretű (>5 cm) csontelemek. A gyenge méret szerinti osztályozottság az 

iharkúti csontok esetében, azonban nem feltétlenül a szállítódásból eredő 

szortírozódás következménye, hanem inkább azzal hozható 

összefüggésbe, hogy a kisméretű csontok megőrződésének és 

megtalálásának esélye jóval kisebb, mint a nagyobb elemeké. Ezt 

támasztja alá, hogy a leletanyag alak szerinti osztályozottságára nem 

találtam bizonyítékokat, mely erősíti annak a valószínűségét, hogy a 

kisméretű csontok alulreprezentáltsága más tafonómiai behatásra 

vezethetőek vissza. Az alak szerinti osztályozódás hiánya a vizsgált 

leletanyagban két jelentős következtetés levonását teszi lehetővé a 

csontok felhalmozódási körülményeire vonatkozólag: 1) az alak szerint 

osztályozatlan csontanyag tovább erősíti a szedimentológiai vizsgálatok 

alapján már valószínűsített felhalmozódási környezetet, miszerint a 

csontok rövid ideig tartó, nagyenergiájú áradási események során 

halmozódtak fel; 2) a leletanyagból történő paleoökológiai 

következtetések levonása (az osztályozódás szempontjából) 

megalapozottnak mondható. 

 A magas csontkoncentráció (23 db/m2), az egyes csontok vertikális 

orientációja, a szokatlanul magas csontvázteljességi adatok, valamint az 

eltérő méretű, anyagú és sűrűségű fosszíliák (pl. csontok, tojáshéjak, 
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koprolitok)  egy rétegben történő felhalmozódása arra utal, hogy az Sz-6 

lelőhely egy olyan csapdázódási helyként kezelhető, ahol az üledék és a 

vele szállítódó csontanyag szállítódási energiája hirtelen lecsökkent, 

lehetővé téve a gerinces fosszíliákban gazadag rétegek kialakulását. A 

csapdázódási hely hipotézist továbbá az is alátámasztja, hogy az említett 

rétegekből több asszociált páncélos (nodosaurida) dinoszaurusz csontváz 

is felszínre került. Ez arra utal, hogy a lágyszövetekkel még összetartott 

csontvázak szállítódása az általunk feltárt területeken hirtelen megszűnt 

és az ezt követően szétesett csontvázelemek tovább sodródása már nem 

történt meg. A vizsgálatok során megfigyelt tafonómiai és 

szedimentológiai jellegek egyértelműen arra utalnak, hogy az Sz-6 

lelőhelyen begyűjtött leletanyag nem egy folyamatosan áramló, 

egyenletes energiaviszonyokkal jellemezhető rendszerben halmozódott 

fel, hanem egy olyan környezetben, ahol a szállítódási energia 

(feltehetőleg a topográfiai különbségek miatt) hirtelen lecsökkent. 

 Az Sz-6 lelőhelyről ismert izolált csontanyagot két, felhalmozódásukat 

tekintve jelentősen különböző csoportra lehet bontani. A kisméretű, 

erősen koptatott taxonómiai és anatómiai szempontból 

meghatározhatatlan csontkavicsokra, melyek a végső felhalmozódásukat 

megelőzően többször áthalmozódhattak és hosszabb ideig szállítódhattak 

a folyóvizek durvatörmelékével. A másik csoportba tartoznak a jó 

megtartású taxonómiai és anatómiai szempontból meghatározható izolált 

csont- és fogmaradványok, melyek az ismert leletanyagnak 

megközelítőleg a 60%-át teszik ki. Az itt említett maradványok többsége 

koptatott és törött, mely jelzi, hogy a csontelemek végső eltemetődésüket 

megelőzően jelentős mértékben ki voltak téve a biológiai és a fizikai 

roncsoló hatásoknak. A leletanyag jelentős fragmentációja feltehetőleg a 

nagyenergiájú közegben történő szállítódás során alakulhatott ki, mikor a 

szállítódó csontok a nagyobb fatörzsekkel, valamint a meder aljával 

ütköztek. Az elvégzett tafonómiai vizsgálataim alapján megalapítottam, 

hogy az iharkúti izolált csontanyag egy multitaxicus/monodominant 

leletanyagként kezelhető. A nagy diverzitás és a bezáró kőzet jellege (pl. 

mederpáncél üledék) alapján feltételezhető, hogy az itt ismertetett 

leletanyag a megáradt folyó által összegyűjtött és felhalmozott csontokat 
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tartalmazza (hidraulikus csontkoncentrálódás), így a csontanyag jelentős 

mértékű koncentrálódása abiotikus tényezőkre vezethető vissza. Továbbá 

a vízi és a szárazföldi élőlények különböző méretű, sűrűségű és eltérő 

megőrződésű csontelemeinek együttes jelenléte a vizsgált rétegben arra 

utal, hogy a csontanyag a „mindennapi” halálozás következtében 

különböző események, illetve okok miatt elpusztult állatok, úgynevezett 

„lemorzsolódott” leletanyagát tartalmazza. 

 Az iharkúti lelőhelyről ismert asszociált és artikulált páncélos 

dinoszaurusz csontvázak tafonómiai vizsgálata során arra a 

következtetésre jutottam, hogy a csontvázrészek által reprezentált 

egyedek elpusztulásának körülményei és azok tetemeinek szállítódása és 

felhalmozódása jelentősen különbözik a lelőhelyről ismert izolált 

csontelemekétől. Vizsgálataim alapján egy tömeges halálközösség 

elemeit tartalmazzák, ahol az élőlények rövid időn belül (napok-

hónapok), ugyanazon körülmények hatására pusztultak el. 

 Az Sz-6 lelőhelyről ismert több száz tojáshéj fragmentum tafonómiai 

vizsgálata alapján elmondható, hogy az egykori fészkelő hely a 

felhalmozódási ponthoz viszonylag közeli területen lehetett. A tojáshéjak 

jelenléte az Sz-6 lelőhely Unit1 egységében tovább erősíti a 

szedimentológiai és a csont tafonómia vizsgálatok által már korábban 

felvetett elméletet, hogy az említett réteg felhalmozódása során az 

energetikai viszonyokban jelentős ingadozás mutatható ki, mely lehetővé 

tette a nagyméretű csontvázrészek és a kissűrűségű tojáshéjak egy 

rétegben történő felhalmozódását. A meszes (kalcittartalmú) tojáshéj 

töredékek jelenléte az Sz-7-8 lelőhely magas szervesanyag-tartalommal 

jellemezhető csonttartalmú rétegében feltehetőleg azzal magyarázható, 

hogy a karbonátos aljzaton átszivárgó felszín alatti vizek semlegesítették 

a növényi és állati maradványok bomlása során (lokálisan) kialakuló 

savas környezetet. 

 Az Sz-6 lelőhely csonttartalmú rétegéből ismert több ezer foszfáttartalmú 

koprolit felhalmozódása összefüggésbe hozható az áradás során 

összegyűjtött tetemek koncentrálódásával, mely magához vonzotta a 

környéken élő ragadozó, illetve dögevő állatokat. A területen 

felhalmozódott nagymennyiségű bomló szerves anyag oxigénszegény 
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környezetet eredményezett, mely kedvező kondíciót jelenthetett az 

ürülékek nagy számban történő megőrződéséhez. 

 Az iharkúti gerinces gyűjtemény átvizsgálása során két csontelemet (egy 

Iharkutosuchus krokodil koponyatöredéket és egy Foxemys teknős 

páncéltöredéket) találtam, melyek felületén patológiás elváltozások 

voltak megfigyelhetők. A patológiás elváltozásokat Allodaposuchus 

krokodil harapásnyomaként definiáltam. Az iharkúti leletanyagban 

fellelhető harapásnyomok tanulmányozása rávilágított arra, hogy a 

területen élt kistestű Iharkutosuchus krokodil feltehetőleg a 

zsákmányállat szerepét tölthette be az iharkúti életközösségben. Ezzel 

első ízben mutattuk ki a két krokodil között fennálló ragadozó-zsákmány 

interakciót. 

 A szedimentológiai és a tafonómiai vizsgálataim alapján elmondható, 

hogy az iharkúti lelőhelyről előkerült leletanyag egy időben élt élőlények 

maradványait tartalmazza és ennek köszönhetően a leletanyagból 

levonható paleoökológiai következtetések jó megközelítéssel 

alkalmazhatók az egykori életközösség megismerésére. 
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Mellékletek 

Melléklet I: Az iharkúti késő-kréta gerinces lelőhelyről ismert taxonok listája a 

fontosabb hivatkozások feltüntetésével. Az összeállított táblázat a 2000-2012-es adatok 

alapján készült. 

Taxon Leletanyag Referencia 

Halak 

cf. Coelodus sp predentale, vomer, fogak Szabó et al., 2016a 

Atractosteus sp. 
állkapocs töredék, fogak, 

pikkelyek, csigolyák 
Szabó et al., 2016b 

Kétéltűek 

Hungarobatrachus szukacsi medence elemek 
Szentesi and 

Venczel, 2010 

Bakonybatrachus fedori medence elemek 
Szentesi and 

Venczel, 2012 

Palaeobatrachidae indet. postcranialis elemek Szentesi, 2012 

Pelobatidae indet. postcranialis elemek  Szentesi, 2012 

Albanerpeton sp. 
koponyacsontok és 

állkapocselemek 
Szentesi et al., 2013 

Teknősök 

Foxemys trabanti 

koponyák, mandibulák, 

csigolyák, medencecsontok, 

végtagcsontok, páncélelemek  

Rabi et al., 2012 

Kallokibotion sp. páncélelemek  Ősi et al., 2012a 

Dortokidae indet. páncélelemek  Ősi et al., 2012a 

Gyíkok 

Pannoniasaurus inexpectatus 

koponya és mandibula 

elemek, fogak, csigolyák, 

bordák, medence elemek, 

végtagcsontok 

Makádi et al., 2012 

Bicuspidon aff. hatzegiensis dentale, maxilla Ősi et al., 2012a 

Pelsochamops infrequens dentale Makádi, 2013a  

Distrodon rhomboideus dentale, maxilla Makádi, 2013b 

Scincomorpha indet. 1 dentale töredék 
Makádi L., pers 

comm. 

Scincomorpha indet. 2 dentale töredék 
Makádi L., pers 

comm. 

Scincomorpha indet. 3 dentale töredék 
Makádi L., pers 

comm. 

Scincomorpha indet. 4 dentale töredék 
Makádi L., pers 

comm. 

Krokodilok Doratodon sp. fogak, állkapocs töredékek 
Rabi and Sebők, 

2015 
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Theriosuchus sp. fogak, koponyaelemek Ősi et al., 2012a 

Allodaposuchus sp. 
fogak, állkapocs töredékek, 

koponyaelemek 
Ősi et al., 2012a 

Iharkutosuchus makadii koponyák, mandibulák, fogak Ősi et al., 2007 

Pteroszauruszok 

Bakonydraco galaczi 
premaxilla, mandibula, 56 

mandibula szimfízis 
Ősi et al., 2005 

Azhdarchidae indet. 

nyakcsigolya, 

medenceelemek, 

végtagcsontok 

Ősi et al., 2005 

Pterodactyloidea indet. 3 mandibula szimfízis 
Prondvai et al., 

2014 

Dinoszauruszok 

és madarak 

Tetanurae indet. fogak Ősi et al., 2012a 

Abelisauridae indet. végtagcsontok Ősi et al.,2012a 

Pneumatoraptor fodori scapulocoracoid  Ősi et al., 2012a 

Paraves indet. 
fogak, farokcsigolya, 

végtagcsontok 
Ősi et al., 2012a 

Bauxitornis mindszentyae tarsometatarsus Ősi et al., 2012a 

Enantiornithes indet. végtagcsontok Ősi et al., 2012a 

Hungarosaurus tormai 

asszociált és artikulált 

csontvázak, páncélelemek, 

koponyaelemek, 

állkapocselemek, végtagok, 

bordák, függesztőöv elemek, 

csigolyák 

Ősi, 2005, Ősi and 

Makádi, 2009  

cf. Struthiosaurus sp. humerus 
Ősi and Prondvai, 

2013 

Mochlodon vorosi 

koponya- és 

állkapocselemek, fogak, 

csigolyák, függesztőövek, 

végtagcsontok 

Ősi et al., 2012b 

Ajkaceratops kozmai 
koponya- és 

állkapocselemek, fogak 
Ősi et al., 2010 
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Melléklet II: A tafonómiai vizsgálatok során alkalmazott karakterek listája és azok 

szöveges magyarázata 

 

A ‒ Csontok sorszáma 

 

B ‒ Csontok leltári száma 

A vizsgálat tárgyát képező összes fosszília a Magyar Természettudományi 

Múzeum, Föld és Őslénytárába lettek beleltározva és elhelyezve. A leltári számok négy 

különböző típust mutatnak (pl. V 2003.12, MTM V.2007.30.1, GYN/123, MTM 

V.01.49), melyek a gyűjtemény leltározásának módszertanába bekövetkezett 

változásokra utalnak. 

 

C, D, E ‒ Csontok mérete  

A csontok többsége a három fő tengely irányába lettek lemérve, ahol a C a 

leghosszabb tengely (hosszúság), a D a közepes tengely (szélesség) és E a legkisebb 

tengely (vastagság). 

 

F ‒ Csontok térfogata 

A csontok térfogata a lemért hossztengelyekből lett kalkulálva, majd ezt 

követően öt csoportba soroltam őket (Pereda-Suberbiola et al., 2000 alapján); 

1, nagyon kicsi: <1cm3 

2, kicsi: 1‒16 cm3 

3, közepes: 16‒126 cm3 

4, nagy: 126‒1000 cm3 

5, nagyon nagy: >1000 cm3 

G ‒ Csontelemek maximális mérete  

Ez a kategória a csontelemek maximális méretét reprezentálja, azokban az 

esetekben, ahol a csont egy része hiányzott, ott a maximális dimenziót megbecsültem a 

vizsgálható anatómiai tulajdonságok alapján. A csontok törés előtti mérete egy fontos 

tulajdonság a leletanyag szállítódása során (Britt et al., 2009), mely paraméter 

kiváltképpen fontos az olyan leletanyagok esetén, ahol a csontelemek jelentős része 

törött. Az iharkúti leletanyag csontelemeit a megnevezett paraméter alapján öt csoportba 

soroltam;  

1, nagyon kicsi: <5 cm  

2, kicsi: 5 cm ‒ 10 cm 

3, közepes: 10 cm ‒ 50 cm  
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4, nagy: 50 cm ‒ 100 cm  

5, nagyon nagy:  >100 cm  

 

H ‒ Végtagcsontok epifíziseinek száma 

A végtagcsontok epifíziseinek megléte és minősége (ld. lentebb) fontos 

tulajdonságokat hordoz a leletanyag eltemetődését megelőző időszakról, hiszen a 

végtagcsontok epifízisei a csontelem legpuhább részét képezik, melyek a 

legérzékenyebben reagálnak a külső környezeti (pl. mállás, abrázió) és biológiai (pl. 

dögevők hatása) destruktív hatásokra:  

1, a végtagcsont mindkét epifízise megőrződött 

2, csak egy (disztális vagy proximális) epifízis őrződött meg 

3, mindkét epifízis hiányzik 

 

I ‒ Végtagcsontok epifízisének megőrződése 

1, ép 

2, koptatott 

3, törött 

 

J ‒ Abrázió 

A csontok felületén megjelenő abrázió a csontelemek szállítódása során fellépő 

fizikai és kémiai erózióval hozhatók összefüggésbe (Behrensmeyer, 1991): 

1, nem koptatott 

2, koptatott 

3, polírozott felszín 

4, erősen koptatott (a csont belső szerkezete feltárul) 

 

K ‒ Mállás 

A csontok kollagén rostjaival párhuzamosan megjelenő száradási repedéseket és 

az ezek mentén létrejövő elválásokat (lepattogzásokat) csontmállásnak (weathering) 

nevezzük, melyek indirekt módon alkalmazhatók arra, hogy megbecsüljük az állat 

elpusztulása és a csontjainak eltemetődése között eltelt időszak hosszát (Behrensmeyer, 

1978): 

1, nem mállott 

2, mállott 
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L ‒ Töréstípusok 

A különböző töréskategóriák meghatározása rámutat arra, hogy a törés a 

csontelem „fosszilizációját” megelőzően vagy azt követően alakult-e ki (Haynes, 1983, 

Pereda-Suberbiola et al., 2000, Ryan et al., 2001 alapján módosítva): 

 

0, a csontelem eltörése a preparálás vagy az ásatás során következett be 

1, nem törött csont 

2, ferde törési felszín 

3, a csont hossztengelyével párhuzamos törési felszín 

4, a csontelem hossztengelyére merőleges törési felszín 

5, in-situ töréskategória 

 

M ‒ Csontok alakja: 

A csontalak egy fontos paraméter a csontok szállítódása és szóródása során, mert 

a laboratóriumi kísérletek rámutattak arra, hogy a „gömbölyű” és a „megnyúlt” csontok 

szállítódási potenciálja nagyobb, mint a lapos csontoké (Behrensmeyer, 1975, Frostic 

and Reid, 1983): 

1, gömbölyű (spherical) 

2, megnyúlt (rod-like) 

3, lapos (disc-shaped) 

4, egyéb (blade-shaped, conical) 

 

N ‒ Piritkéreg: 

0, nincs piritkéreg a csontok felületén 

1, vékony piritkéreg van jelen a csontok felületén 

2, vastag piritkéreg van jelen a csontok felületén 

 

O ‒ Bezáró réteg: 

1, Sz-6 lelőhely Unit1 egységéből előkerült csontok  

2, Sz-6 lelőhely Unit2 egységéből előkerült csontok  

3, Sz-6 lelőhely Unit3 egységéből előkerült csontok  

4, Sz-1 lelőhelyről előkerült csontok  

5, Sz-7-8 lelőhelyről előkerült csontok 
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P ‒ Rétegterhelés hatására létrejövő plasztikus deformációk 

1, lapos csont, ezért ez a paraméter nem vizsgálható 

2, nem deformálódott 

3, gyengén deformálódott 

4, erőteljesen deformálódott 

 

Q ‒ Ontogenetikai státusz 

Ez a karakter csak néhány példányon volt alkalmazható, hiszen az ontogenetikai 

státusz meghatározása a hüllők esetében csak hisztológiai módszerek alkalmazásával 

lehetséges;  

1, juvenilis 

2, adult 

 

R ‒ Anatómiai pozíció 

A páros csontelemek esetében a bal és a jobb oldali csontokat elkülönítettem, 

mely elengedhetetlen a leletanyagból kimutatható MNI meghatározásához 

1, jobb oldali  

2, bal oldali 

 

S ‒ Az alveolusokban ülő fogak jelenléte és minősége 

1, több fog megtalálható az alveolusokban 

2, az alveolusokba ülő fogak koptatottak 

3, a fogak hiányoznak az alveolusokból 

 

T ‒ Taxonómiai helyzet: 

Pycnodontiformes: P 

Lepisosteiformes: LEP 

Albanerpeton sp.: ALB 

Anura: ANU 

Testudines: T 

Kisméretű gyíkok: SM 

Mosasauroid: M 

Allodaposuchus (?): A 
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Mesoeucrocodilia: C 

Doratodon: D 

Iharkutosuchus: I 

Theropods: TH 

Ankylosauria: ANK 

Rhabdodontid: R 

Pterosaurs: PT 

Aves: AV 

 

U ‒ Anatómiai helyzet 

 

S, teljes vagy részleges koponya 

SE, koponyaelem 

J, teljes vagy részleges alsó állkapocs 

JE, állkapocselem  

MAX, maxilla 

V, csigolya 

CV, nyakcsigolya 

DV, hátcsigolya 

CAV, farokcsigolya 

R, borda 

COR, coracoid 

SC, scapula 

SAC, sacrum 

PU, pubis 

IL, ilium 

ISC, ischium 

ACE, acetabulum 

PE, pelvis 

HU, humerus 

RA, radius 

U, ulna 



169 
 

ME, metapodium 

MEC, metacarpal 

MET, metatarsus 

PH, phalanx 

CLA, karom 

LIM, végtagcsont 

PL, teknőspáncél elem 

C, teknős carapax 

P, teknős plastron 

SCA, páncélos dinoszaurusz páncélelem 

SCU, halpikkely  

T, fog 

 

V ‒ Egyéb tafonómiai karakterek 

1, taposás nyom 

2, gyökérnyomok 

3, harapásnyomok 

 

Elektronikus Mellékletek 

 

Elektronikus Melléklet I.: A melléklet taratlmazza az iharkúti területen felvett 

fontosabb szelvények helyzetét és sematikus szelvényét, melyek terjedelmi okok miatt a 

dolgozat nyomtatott változatába nem kerülhettek bele 

Elektronikus Melléklet II.: A melléklet az iharkúti leletanyagon felvett tafonómiai 

karakterek listáját tartalmazza („iharkúti tafonómiai adatbázis”) A benne foglalt 

karakterek magyarázatát a Melléklet II-ben részletesen feltüntettem (ld. fentebb) 

Elektronikus Melléklet III.: Az iharkúti gerinces leletanyag főbb tafonómiai 

jellemzőit összefoglaló táblázat 
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