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A vakok és az elefánt 
(John Godfrey Saxes) 

(ismeretlen fordító) 

 
Hat hindusztáni férfiú buzgón tapogatott 

egy elefántot, mert olyat még sose láthatott, 

lévén, hogy mind a hat, vak hindusztáni volt. 

 

Az egyik tapogatja csak robusztus oldalát, 

és máris mondja, vágja rá a bölcs szentenciát: 

„Akár a fal, éppoly lapos az elefánt! Nahát!” 

 

Agyart érint a második, simát és hengerest, 

és egy kissé bökőset is, hűvöset és hegyest. 

„Lándzsaszerű az elefánt.” - állítja egyenest. 

 

A harmadiknak a keze, ahogy nyúlkál haránt, 

egy tekergő tömlőhöz ér; merészen beleránt. 

„Értem!” - kiáltja fennen ő - „Kígyó az elefánt!” 

 

Egy térd körül motoz a negyedik; keze mohó. 

„Csodálatos formája van!” – lelkendezik - „Hohó! 

Fatörzsszerű az elefánt, ez már nyilvánvaló!” 

 

Fület fog véletlenül az ötödik, melyhez ő 

vakon is jól ért. Válasza az itt következő: 

„Az elefánt vékony, s lebeg, akár a legyező.” 

 

A hatodik egy ideig a semmibe kapkodott, 

aztán egy csápoló farkat a markába ragadott. 

„Kötélforma az elefánt.” - imígy nyilatkozott. 

 

A hindusztáni, mind a hat bőszen vitatkozott; 

amit tapasztalt, ahhoz mind vadul ragaszkodott. 

S lám, mindnek volt igaza is, s mind is csalatkozott. 
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1. Általános bevezetés és célkitűzések 

 

 

Az Elephantidae csoportot (vagyis az elefántféléket) napjainkban összesen két nem 

képviseli. A Loxodonta Anonymus1, 1827 genuson belül két recens taxont lehet elkülöníteni, 

az azonban vitatott, hogy a különbségek faji vagy alfaji szinten értelmezhetők. GRUBB et al. 

(2000), valamint ROCA et al. (2001, 2005, 2007) szerint a ma élő afrikai elefántok két fajba 

tartoznak. A szavannai elefántok (L. africana BLUMENBACH, 1799) Afrika szubszaharai 

régiójában élnek, míg az erdei vagy kerekfülű elefántok (L. cyclotis MATSCHIE, 1900) Közép- 

és Nyugat-afrikában fordulnak elő. DEBRUYNE (2001, 2005) ezzel szemben alfaj szintű 

elkülönítés mellett érvel (L. a. africana és L. a. cyclotis). EGGERT et al. (2002) vizsgálatai 

szerint egy nyugat-afrikai elefánt populáció genetikailag 2,4 millió éve elkülönült a többi 

afrikai elefánttól, ami egy lehetséges harmadik faj jelenlétére enged következtetni, ezek a 

nézetek azonban nem széleskörben elfogadottak. 

Az Elephas LINNÉ, 1758 genus egyetlen ma élő faja az Elephas maximus (ázsiai 

elefánt), melyen belül SHOSHANI & EISENBERG (1982) szerint három alfajt lehet elkülöníteni. 

A ceyloni elefánt (E. m. maximus LINNÉ, 1758) recens elterjedése Srí Lankára korlátozódik, 

az indiai elefánt (E. m. indicus CUVIER, 1798) az Indokínai-félsziget, Borneó és az Andamán-

szigetek területén fordul elő, míg a szumátrai elefánt (E. m. sumatranus TEMMINCK, 1847) 

Szumátrán honos. FERNANDO et al. (2003) vizsgálatai alapján az E. m. borneensis 

DERANIYAGALA, 1950 (borneói törpeelefánt) taxon újra érvénybe helyezése megfontolandó, 

de a kérdés eldöntése még további vizsgálatokat igényel. 

A pliocén és a pleisztocén során az elefántfélék sokkal elterjedtebbek voltak 

Földünkön. Az említett időszakból Magyarország területén 5 különböző Elephantidae taxon 

jelenléte is kimutatható, amelyek a jelen tanulmányban alkalmazott rendszertani 

értelmezésnek megfelelően az alábbiak: Elephas antiquus (erdei őselefánt), Mammuthus 

rumanus (romániai mamut), M. meridionalis (déli mamut), M. trogontherii (sztyeppi mamut), 

valamint lelőhelyeinek számát tekintve hazánk leggyakoribb pleisztocén fosszilis növényevő 

nagyemlőse, a jégkorszak emblematikus képviselője, a M. primigenius (gyapjas mamut). 

                                                           
1  Az eredeti francia írásmód („Loxodonte” CUVIER, 1825) a Zoológiai Nevezéktan Nemzetközi Kódexének (RIDE et al., 1999) 11. cikkelyének 

nemzeti nyelvi nevekre vonatkozó „A” javaslata értelmében nem alkalmazható, mert nem latinosított. A helyesbített név először 1827-

ben jelent meg nyomtatásban (VIGORS, 1827), mikor a londoni „The Zoological Journal” című folyóirat közölte F. CUVIER 1825-ös 

munkájának revideált változatát. A cikk szerkesztője N. A. VIGORS volt, az azonban nem egyértelmű, hogy a helyesbítést saját maga vagy a 

szerkesztőség más tagja tette, ezért például DOMNING & SHOSHANI (1982), valamint SHOSHANI (2006) a kódex 50. cikkelyének megfelelően 

eljárva Loxodonta Anonymus, 1827 néven említi a genust. KRETZOI (1950) és FRADE (1955) ezzel szemben VIGORS nevét jelölte meg a genus 

szerzőjeként. 
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Bár az ormányosok (különösen az elefántfélék) mind nemzetközi, mind pedig hazai 

viszonylatban igen intenzíven tanulmányozott csoportnak számítanak (lásd például 

HALAVÁTS 1898a, 1898b, RIHMER 1935, KRETZOI 1941, 1950, VÖRÖS 1975, 1979, 1980, 

1981, 1983, 1985, 1989, 2004, GASPARIK 1993, 2001, 2004, 2007, 2010, GASPARIK & 

MARKOV 2009), jelenlegi tudásunkban is akadnak homályos foltok. Széles körben elfogadott 

például MAGLIO (1973) evolúciós modellje, amely szerint a fogakat és a koponyát érintő 

makromorfológiai változások az időben egymást követő fajok táplálkozási stratégiájának 

megváltozását tükrözik. Ezt az elméletet azonban egyelőre átfogó, független vizsgálat 

eredménye nem támasztja alá. Nem tisztázott, hogy a fogakat érintő, apró és látszólag 

fokozatos morfológia változások lokális anagenetikus 2  folyamatok eredményeként 

értelmezhetők-e. Nincs egyetértés abban sem, hogy ez alapján az európai viszonylatban akár 

graduálisnak is tekinthető evolúció alapján hány fajra osztható a mamutok evolúciós vonala és 

az egyes fajok között hol húzhatók meg a határok. 

Jelen munka során célul tűztem ki a magyarországi elefántféle őrlőfogak és 

agyartöredékek (mint a leggyakrabban előkerülő Elephantidae maradványok) modern 

rendszertani szemléleten alapuló taxonómiai revízióját, valamint az egyes hazai lelőhelyek 

időbeli sorrendjének felállítását. Ennek következtében lehetőségem nyílt egy több mint 2,5 

millió éven át tartó, gazdagon dokumentált evolúciós folyamat és az annak hátterében álló 

környezeti tényezők tanulmányozására, ezzel együtt pedig sort keríthettem többek között a 

fent említett kérdések tárgyalására. 

Mivel szakdolgozatomban (lásd VIRÁG 2009a) áttekintettem a Magyar 

Természettudományi Múzeum (MTM) Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai 

Gyűjteményében és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI, korábban Magyar Állami 

Földtani Intézet) Országos Földtani Múzeumának Őslénytani Gyűjteményében található hazai 

elefántféle őrlőfogakat és állkapcsokat (összesen 142 maradványt, amely 40 különböző 

lelőhelyről származik), jelen munkában az értekezés korlátozott terjedelmére tekintettel csak 

azokat a maradványokat tárgyalom, amelyek az újabb eredmények tükrében morfológiai vagy 

evolúciós szempontból szemléletesek. A hazai maradványokon kívül a statisztikailag 

alulreprezentált M. rumanus taxon esetében összehasonlító céllal a romániai típusanyagot és 

néhány pleziomorf jellegű őrlőfogat is vizsgáltam, melyek a Bukaresti Egyetem (BE) 

                                                           
2  Anagenezis során a teljes populáció fokozatos, apró változások révén (graduális evolúcióval) alakul az ősi formától szignifikánsan eltérő, 

új fajjá. A kladogenezissel ellentétben a folyamat során a kiindulási populáció nem hasad két, genetikailag eltérő csoportra, így mire az új 

fajt definiálhatjuk, a régi gyakorlatilag kihaltnak tekinthető. Az ilyen módon kialakult taxonok sorozatát evolúciós vonalként említhetjük. 
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Őslénytani Laboratóriumának, valamint a bukaresti Emil Racoviţă Barlangkutató Intézet 

Gyűjteményének a részét képezik. 

Az értekezés megírása során gyakran szembesültem az angol és a latin nyelvű 

szakkifejezések szövegbe illesztésének nehézségeivel. Ahol lehetett, ott az elterjedt, magyaros 

írásmódot alkalmaztam (mint például parszimónikus, lingvális, sztenderd), ennek hiányában 

azonban gyakran az eredeti formát őriztem meg (mint például niche). Habár a moláris 

kifejezés magyar nyelvű szövegekben is gyakran előfordul, a többi fogtípus esetében az átírás 

nem elterjedt, így következetesen az incisivus, a caninus, a premolaris, valamint a molaris 

kifejezéseket használtam. Ugyanígy jártam el a hypsodontia esetében, mivel mindösszesen 

egyetlen olyan tanulmányt találtam, amely a kifejezést magyarosan használja (hipszodoncia, 

lásd GÁL et al. 1999). 

 

Doktori értekezésem az alábbi három egységre bontható: 

 

I.  TAXONÓMIAI RÉSZ: Ebben az egységben azokat a már ismert, illetve részben a jelen 

munka során kidolgozott módszereket tárgyalom, amelyek segítségével lehetséges az 

egyes őrlőfogak és agyartöredékek genus vagy faj szintű azonosítása. Az értekezés 

további fejezeteiben található taxonómiai revíziót az ebben a részben ismertetett 

adatok alapján végzem. 

II.  SZTRATIGRÁFIAI RÉSZ: A második egységben a mamutok evolúciója szempontjából 

kiemelt jelentőségű állomásoknak tekinthető hazai leletek időrendiségét tisztázom, 

felhasználva egy részben a jelen munka során kidolgozott korbecslő eljárást. A 

magyarországi leletek sorrendje alapján rekonstruálható evolúciós és 

paleobiogeográfiai forgatókönyvet folyamatosan összevetem a jól dokumentált 

eurázsiai lelőhelyek anyaga alapján felvázolható képpel. 

III. PALEOÖKOLÓGIAI RÉSZ: Az utolsó egységben két egymástól független módszer (stabil 

szénizotópos elemzés és fogkopás vizsgálat) segítségével tárom fel az egyes taxonok 

táplálékpreferenciáját, kiemelt hangsúlyt fektetve az egyidejű taxonok közötti 

ökológia kapcsolatrendszer (táplálékkonkurencia vagy niche szeparáció) tisztázására. 

Röviden kitérek az ilyen kölcsönhatások evolúciós szerepére. Az egyes taxonok által 

elfogyasztott vegetáció típusa és annak időbeli változása közvetett környezeti 

információként is értelmezhető. Az így kapott környezeti modell ellenőrzéséhez 

független adatként az általam elvégzett stabil oxigénizotópos vizsgálatok eredményét 

használom. 
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2. Az elefántfélék fogazatának általános jellemzése 

 

 

A méhlepényes emlősök specializálatlan fogazata összesen 44 maradandó elemből áll, 

3 metszőfogból (I = incisivus), 1 szemfogból (C = caninus), 4 előzápfogból (P = premolaris) 

és 3 zápfogból (M = molaris) minden térnegyedben (HILLSON 2005). Az incisivusokat, a 

caninusokat és a premolarisokat az egyedfejlődés során nekik megfelelő nem maradandó, 

úgynevezett tejfogak előzik meg (jelölésük: dI, dC és dP). Utóbbiak cserélődése után tehát a 

fogazat első (M1-M3) és második generációs (I1-3, C, P1-4) elemekből tevődik össze. 

Az elefántfélék fogazata ehhez képest specializált és redukált. Életük során összesen 

28 elemet azonosíthatunk. Ezek egy állkapocsfélre vonatkoztatva SHOSHANI (1996) szerint az 

alábbiak: dI 1/0, I 1/0, dP 3/3, valamint M 3/3. 

A szemfogak és egyes metszőfogak redukciója, majd elvesztése már igen korán 

megtörtént az ormányosok evolúciója során. Szintén ősi bélyegnek tekinthető a második 

metszőfogpár (I2) hiperplázia 3  útján végbement méretnövekedése, vagyis az agyarak 

kialakulása. Az ormányosok között akadtak alsó és felső agyarpárral egyaránt rendelkező 

formák (mint például a gomphotherium-félék), míg mások vagy felső (mint például a 

deinotherium-félék), vagy pedig alsó metszőfogaikat (mint például az elefántfélék) teljesen 

elvesztették. Az Elephantidae csoporton belül a legtöbb ázsiai elefánttehénnek egyáltalán 

nincs agyara, azonban HAYNES (1991) szerint ez valószínűleg a közelmúltban kialakult jelleg. 

Az elefántfélék előzápfogai és zápfogai (más néven az őrlőfogak) a többi emlőstől4 

eltérően nem alulról, hanem hátulról cserélődnek (1. ábra). Ez a fogazati rendszer az 

egyedfejlődés során lezajló, hosszú ideig tartó, jelentős méretnövekedés következtében 

alakulhatott ki. Az állandósult méretű előzápfogak nem töltenék ki az egyre növekvő  

 

 
1. ábra. Az elefántfélékre jellemző progresszív fogváltási rendszer vázlatos rajza (LAWS 1966 nyomán). 

                                                           
3  A szerv vagy szövet térfogatbeli növekedését a sejtek számbeli növekedése okozza. Nem keverendő a hipertrófiával, mely során a sejtek 

térfogata növekszik anélkül, hogy számuk lényegesen változna. Gyakori, hogy tévesen utóbbi jelenséget teszik felelőssé az 

agyarnövekedésért (lásd például SHOSHANI 2006). 
4  Kivéve az analóg módon szintén horizontális fogváltással rendelkező, szirének közé tartozó Trichechidae csoportot, a rágcsálok közé 

sorolható ezüstös turkálót (Heliophobius argenteocinereus) és az erszényesek közé tartózó törpe szirtikengurut (Petrogale concinna) (lásd 

még DOMNING et HAYEK 1984, FORTELIUS 1985, HILLSON 2005, ASHER & LEHMANN 2008, valamint RODRIGUES et al. 2011). 
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állkapocsban rendelkezésre álló teret, azonban ez a szállítószalaghoz hasonlítható folyamat 

hátulról egyre nagyobb és nagyobb fogakat biztosít, amelyek segítségével az állat élete során 

mindvégig tökéletes maradhat a rágásmechanizmus. Az anterior helyzetű, erősen 

elhasználódott fogak a folyamat során teljesen felemésztődnek, vagy elöl kiesnek a 

szájüregből. 

A szokatlan fogváltás megnehezíti az egyes fogazati elemek azonosítását a 

méhlepényes emlősök specializálatlan fogazatára vonatkoztatva. A legelfogadottabb (például 

TASSY 1996, MCDANIEL & JEFFERSON 2006 vagy VAN ESSEN 2011 szerint), hogy az 

elefántfélék esetében az első nem maradandó előzápfog és az összes másodlagos előzápfog 

hiányzik, vagyis a három zápfog (az M1, az M2 és az M3) előtt a dP2-es, a dP3-as, valamint a 

dP4-es fog található a sorban. Patológiás esetekben előfordulhat szám feletti, általában 

diszfunkcionális negyedik zápfog (M4) is (lásd például LAWS 1966, VAN ESSEN 2004, 2011 

vagy VAN ESSEN et al. 2006). 

Mivel az agyartöredékek és az őrlőfogak a leggyakrabban előkerülő Elephantidae 

maradványok közé tartoznak, nem meglepő, hogy kiemelt tudományos érdeklődés tárgyát 

képezik. Az őrlőfogak szembetűnő intra- és interspecifikus morfológiai varianciát mutatnak, a 

csoport evolúciója során pedig főként környezeti okokra visszavezethetően számos, többé-

kevésbé egy irányban haladó alaki változáson mentek keresztül. Gyors evolúciójuknak 

köszönhetően különösen alkalmasak az elefántfélék genus vagy akár faj szintű azonosítására. 

A következő néhány fejezetben bemutatom az agyarak és az őrlőfogak általános 

felépítését, majd sorra veszem azokat a módszereket, amelyek segítségével elvégezhető az 

elefántfélék taxonómiai határozása a fent említett maradványok alapján. 

 

2.1. Agyarak 

 

Az elefántfélék módosult metszőfogainak, vagyis agyarainak fő tömegét dentin 

alkotja, melyet kívülről egy vékony réteg fogcement borít be (2. ábra). Fogzománc csak az 

agyarak csúcsán alakul ki és általában néhány év alatt elkopik, ezt követően pedig soha nem 

helyettesítődik. Az agyarak gyökerét a lefelé kiterjedő premaxilla (más néven az állközötti 

csont) foglalja magába. Itt, vagyis az agyarak proximális végének belsejében található a kúp 

alakú pulpaüreg, amely az állat egész élete során nyitott, véredényeket, idegeket és 

nyirokszövetet tartalmaz. A pulpaüreg falán zajlik az agyarnövekedés, mely során a 

dentinképzésért felelős, úgynevezett odontoblaszt sejtek centripetális irányban haladnak az 

agyar tengelye felé, miközben maguk mögött predentint halmoznak fel. Minden egyes 
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odontoblaszt sejttest mögött, az úgynevezett dentincsatornákban található egy-egy, az agyar 

külső felszíne felé irányuló hosszú sejtnyúlvány, amely többek között a predentin képzéséhez 

szükséges kollagén, valamint a predentin mineralizációjában szerepet játszó hidroxil-apatit 

kristályok szekréciójához szükséges ásványi anyagok szállításáért felelős (DEAN 2006). Egy 

adott odontoblaszt sejtsor által végzett dentinogenezis egészen addig tart, amíg teljesen fel 

nem töltik az adott pulpametszetet. Eközben az agyar előretolódásával egyidejűleg a 

pulpaüreg proximális peremén újabb odontoblaszt sejtsorok differenciálódnak. A folyamat 

ahhoz hasonlítható, mint amikor egyszer használatos műanyag poharakat csúsztatunk 

egymásba. A folyamat során keletkezett növekedési rétegek hierarchikus rendszere FOX 

(2000) eredményeinek értelmében felosztható évi (Owen-vonalak), havi vagy kétheti, 

valamint napi (von Ebner-vonalak) felhalmozódási ciklusokra5. 

 

2.2. Őrlőfogak 

 

Az elefántfélék őrlőfogai (vagyis az előzápfogak és a zápfogak)6 közel párhuzamos 

elrendeződésű, dentin magvú, zománccal borított lemezekből állnak, melyeket fogcement 

kapcsol össze. Az agyarakkal ellentétben az őrlőfogak esetében a dentinogenezis korlátozott 

idejű folyamat, amely a fogképződés során létrejött, eleinte üreges zománclemezek belső 

felszínén, a csúcsi régióban befelé és lefelé indul meg, majd fokozatosan halad a gyökérrégió 

felé (VAN ESSEN 2011). Ezt támasztja alá a foglemezek kettétört felszínén gyakran 

megfigyelhető finom szálas mintázat is, amelyet a dentincsatornák falánál gyengébben 

mineralizált intertubuláris mátrix mentén terjedő, ásványos elszíneződések által kiemelt 

hajszálrepedések rajzolnak ki (3/A,B,D,E ábra), ezáltal hangsúlyossá téve az átlagos 

dentincsatorna-orientációt, vagyis az odontoblaszt sejttestek korábbi elmozdulásának irányát. 

Feltételezve, hogy a csatornák (illetve az egykor bennük elhelyezkedő odontoblaszt 

sejtnyúlványok) fő tengelye a dentinképződés során a pulpaüreg falával végig közel azonos 

szöget zárt be, rekonstruálható az üreg progresszív feltöltődésének menete (3/C,F ábra). A 

folyamat során a pulpaüreg, beleértve az odontoblaszt sejttestek számára rendelkezésre álló 

felszínt is, egyre kisebb és kisebb lesz, míg a folyamat lezárultával végérvényesen beszűkül.  

 

                                                           
5  Bár FOX (2000) főként gomphotherium-félékhez tartozó agyarak vizsgálatára alapozta megfigyeléseit, az agyarnövekedés mechanizmusa 

alapvetően megegyezik a többi ormányosra, köztük az elefántfélékre jellemző folyamattal, leszámítva a külső zománcborítás meglétét. 

6  Mivel az elefántfélék előzápfogai erősen molarizáltak, ezért alapvető felépítésük lényegében megegyezik a zápfogakéval. A továbbiakban 

együtt tárgyalom a két fogtípust. 
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2. ábra. Az elefántfélék agyarának általános felépítése és a jelen munka során használt fő metszeti irányok 

(FOX 2000, LOCKE 2008 és HECKEL 2009 ábrái nyomán módosítva). Rövidítések: CDJ = cement-dentin határ. 
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A lemezes fogazat a gomphotherium-félékre jellemző gumós alaptípusból vezethető le 

(MAGLIO 1973). Az evolúció során a gumók vagy kúpok fokozatosan sorokba rendeződtek, 

anterioposzterior irányban lapítottá váltak, laterális összeolvadásukkal eltűnt a közöttük lévő 

mediális hasíték, így a fog szélessége mentén egy folytonos lemez alakulhatott ki. A lemezek 

előtt és mögött lévő keresztirányú mélyedések egyre hangsúlyosabbá váltak. A 

gomphotherium-félék jellegzetes járulékos kúpjainak a foglemezek szorosabb 

elhelyezkedésével nem maradt hely, ezért azok fokozatosan egybeolvadtak a lemezekkel. A 

korai elefántfélék esetében még mediális tarajként jelen vannak, később azonban teljesen 

eltűnnek. 

A foglemezek a fogkorona bázisán teljes alappal csatlakoznak a szomszédos 

lemezekhez. Az egyes lemezek a bázisuknál a fog szélessége mentén folytonosak, míg felfelé 

általában három fő részre, az úgynevezett pillérekre tagolódnak, amelyeket két hasíték vagy 

befűződés választ el egymástól (3. ábra). Az őrlőfogak anterior részén előfordulhatnak 

pleziomorf jellegű, kétosztatú lemezek is. Az utóbbiakat elválasztó befűződés valószínűleg a 

gomphotherium-félék mediális hasítékával homológ. A lemezek legfelső régiója ujjakhoz 

hasonlító kúpokra tagolódik tovább. 

A foglemezek kopása során a rágófelszínen feltáródik a dentin és kör alakú 

zománcgyűrűk alakulnak ki. A kopás előrehaladtával a gyűrűk szabálytalanul összeolvadnak 

laterális irányban elnyúlt, ovális hurkokká, amíg a lemezre jellemző háromosztatú felépítés 

egy központi (mediális), valamint két laterális hurok formájában meg nem jelenik. Mivel a 

foglemezek a hasítékok aljáig általában még szélesednek, a hasítékok pedig mediális irányban 

hajlanak, a zománchurkok a kopás során laterális irányban egyre kiterjedtebbek lesznek. 

Amikor a rágófelszín síkja az adott lemez legmélyebb hasítékának síkja alá süllyed, a 

zománchurkok a fog teljes szélessége mentén egybeolvadnak. Amint a kopás eléri a 

fogkorona bázisát, ahol a szomszédos lemezek összeolvadnak, a zománchurkok 

megszakadnak, majd a szomszédos lemezek között összekapcsolódnak olyan zárt alakzatokat 

létrehozva, melyek már a lemezközti cementet szegélyezik. Ezek az úgynevezett „cement 

szigetek” a lemezközti cement legmélyebb részei. Mivel az egyes fogak a rágófelszínhez 

képest ferdén bújnak ki, a zománchurkok összeolvadása, majd ezt követő inverziója a fog 

elején hamarabb következik be, mint a poszterior részeken, vagyis az egymás mögötti 

lemezek egy adott időpillanatban különböző kopási fázisban vannak. A kopás 

továbbhaladásával a legelső foglemezek teljesen felőrlődnek, a fog elején pedig feltáródik a 

foggyökér dentinje. Ez a tagolatlan terület az úgynevezett dentinplatform. Idős egyedeknél 

előfordul, hogy a szinte teljesen elkopott harmadik őrlőfog már csak a foggyökér dentinjéből  
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3. ábra. Az MTM V.79.32-es leltári számú, Győrszabadhegyről származó Elephas antiquus fog lemezének 

kettétört felszíne (A) és annak vázlatos rajza (B). Az MFGI Ob-232-es leltári számú, Ercsiről származó 

Mammuthus meridionalis fog lemezének kettétört felszíne (D) és annak vázlatos rajza (E). A fekete nyíl az A és a 

D ábrán a foglemezek oldalsó szélének legalsó zománccal borított pontja és a cement szigetek alján található 

zománcborítás közötti magasságkülönbséget jelöli. C és F: A pulpaüreg feltöltődésének rekonstruált menete az 

állat elpusztulásáig (1-5). A folyamat továbbhaladása esetében a 6-os falmetszethez hasonló állapot képzelhető 

el. (magyarázat a szövegben).  
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áll. Bizonyos mértékig még ez a sima felületű maradványfog is alkalmas 

táplálékfeldolgozásra, de már messze nem olyan hatékony, mint az eredeti rágófelszín, 

amelyen a kopás hatására a zománchurkok peremei között a puhább dentin és a lemezközti 

cement bemélyed. Az így létrejött, reszelőhöz hasonlítható felület a táplálék felaprításában 

játszik szerepet. 

A rágómozdulat során az állkapocs előre mozdul, hogy a rágófelszín bezáródjon, 

miközben a zománchurkok peremei, vagyis a táplálék elnyírására alkalmas, úgynevezett 

vágóélek áthaladnak a hasonló felépítésű felső fog rágófelszínén (MAGLIO 1973). Mivel a 

felső fogak befelé, míg az alsók kifelé hajlanak, a foglemezek nem párhuzamosak, hanem az 

alsó fogakon befelé, a felsőkön pedig kifelé egy kissé széttartók. Ennek következtében a rágás 

során az egymással hegyes szögben érintkező vágóélek a rágófelszín anterior részén egy 

bukkális, míg a poszterior részén egy lingvális irányban záródó ollóhoz hasonló 

nyírómechanizmusban vesznek részt. A folyamat nem csak a táplálék felaprítása 

szempontjából hatékony, de a táplálékot egyenesen a szájüreg hátsó, belső részébe továbbítja, 

ahonnan a nyelv a következő rágómozdulat során ismét a fogakhoz juttatja azt. 
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3. Taxonómiai határozás az őrlőfogak morfológiája alapján 

 

 

Egy széleskörben elfogadott evolúciós forgatókönyv szerint (lásd például MAGLIO 

1973, TODD & ROTH 1996 vagy CERLING et al. 1999) az Elephantidae csoport kialakulása a 

miocén gomphotherium-félékből egy, a rágásmechanizmust érintő, jelentős változáshoz 

köthető, amelynek hátterében legvalószínűbben a miocén klímaoptimumot követő fokozatos 

klímaromlás áll. Az egyre hűvösebbé és szárazabbá váló klíma az erdővel borított területek 

visszaszorulását és a nyílt, füves vegetáció kiterjedését eredményezte. A folyamat 

következményeként az őrlőfogak és a koponya egyre nagyobb mértékben alkalmazkodott az 

új típusú táplálékforrás, a fű feldolgozásához. A fogazatot érintő változások MAGLIO (1973) 

szerint visszavezethetők egyetlen egyszerű alaptrendre, a táplálék elnyírására alkalmas élek 

(vagyis a vágóélek) számának és teljes hosszának növekedésére. Ezáltal hatékonyabbá 

válhatott a rágásmechanizmus, hiszen nőtt az egy rágómozdulat során felaprított táplálék 

mennyisége. A többi változás az ehhez szükséges alapvető funkcionális morfológiai 

változások eredményeként értelmezhető. A folyamat az alábbiakban foglalható össze: 

 

1. Az elefántfélék evolúciója során a foglemezek számának növekedésével nőtt a 

nyírásra képes élek száma. 

2. Ahhoz, hogy a fogak a lemezszám növekedésével a koponya és az állkapocs 

felépítéséhez igazodva közel azonos hosszúságúak maradhassanak, a foglemezek 

szorosabb elhelyezkedésére, vagyis nagyobb lemezsűrűségre7 volt szükség. 

3. Közel azonos hosszúságú fogak esetében a lemezszám növekedésével a foglemezek 

közötti tér csökkent. Ahogyan a lemezek szorosabban helyezkedtek el, vékonyabbak is 

lettek. Állandó zománcvastagság mellett a folyamat során a dentin és a cement erősen 

elvékonyodott volna, így megszűnt volna a nyírásra képes felületek (vagyis a 

vágóélek) elkülönülése, ami nélkülözhetetlen a növényi táplálék hatékony 

felaprításához. A vágóélek közötti mélyedések a zománc elvékonyodása révén voltak 

fenntarthatók. 

                                                           
7  Fontos megjegyezni, hogy a lemezsűrűség önmagában, a fog méretadatai nélkül nem értelmezhető (LISTER & JOYSEY 1992, LISTER 2001). 

Növekedése új lemezek kialakulása nélkül, kizárólag a fogméret redukciójával is előidézhető, ám ebben az esetben a rágás hatékonysága 

nem módosul. Az időben közel állandó lemezsűrűség utalhat a fog hosszának és a fogat felépítő lemezek számának időbeli állandóságára, 

de utalhat mindkét tulajdonság együttes növekedésére vagy csökkenésére anélkül, hogy a lemezek elhelyezkedésének szorossága 

megváltozna. 
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4. A zománcvastagság csökkenésével csökkent a fogak kopással szembeni ellenálló 

képessége, ezáltal pedig csökkent az egyes fogak élettartama 8 . A gyors elkopást 

elsősorban a fogmagasság növekedése, másodsorban pedig a zománcredők számának 

és a redők relatív nagyságának a növekedése ellensúlyozta. Utóbbi emellett tovább 

növelte a nyírófelület teljes hosszát a cement és a dentin lényeges kivékonyodása, 

illetve a fog alapvető méretadatainak megváltozása nélkül.  

 

A fent leírt folyamatok következtében az időben kis átfedéssel egymást követő 

eurázsiai mamutok (Mammuthus rumanus, M. meridionalis, M. trogontherii, M. primigenius) 

és más elefántfélék (például a magyarországi anyagban is megtalálható Elephas antiquus) 

fogmorfológiája némileg eltérő (4. ábra), vagyis a fogakon mérhető morfometriai 

paramétereket felhasználhatjuk az egyes csoportok taxonómiai határozására. Mint azt látni 

fogjuk, további célom volt a fogmorfológia geológiai idő függvényében lezajlott változásait 

figyelembe vevő korbecslő eljárás lehetőségeinek és korlátainak a vizsgálata (6. fejezet), 

valamint a morfológiai változások hátterében álló, korábban vázolt evolúciós modell 

független táplálékpreferencia és környezeti adatokkal történő összehasonlítása (7. fejezet). 

 

 

 
 

4. ábra. Az elefántfélék fogazatának evolúcióját felső harmadik őrlőfogak (M3) alapján  

bemutató vázlatos ábra (THENIUS 1969 nyomán módosítva; magyarázat a szövegben). 

 

 

                                                           
8  Mint ahogyan azt a 7. fejezetben látni fogjuk, a folyamatot tovább erősítette, hogy az eleinte főként lágy növényi részekből álló 

táplálékban a modernebb alakok esetében erősen feldúsultak a fog erősebb kopását előidéző összetevők. 
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3.1. Az őrlőfogakon mérhető morfometriai paraméterek áttekintése 

 

Az elefántfélék őrlőfogain megfigyelhető morfometriai karakterek (5. ábra) vizsgálata 

elsősorban MAGLIO (1973) úttörő jellegű munkásságán alapul, de részletes módszertani leírás 

található például VAN DEN BERGH (1999) vagy VAN ESSEN (2003, 2011) tanulmányaiban is. 

Mivel a morfológiai paraméterek nemcsak taxononként, de foganként is eltérnek, ezért a 

vizsgálat előtt lehetőség szerint szükséges az adott fog pozíciójának meghatározása, és 

jelölése. 

Az egyes fogak helyzetének azonosítása ROTH & SHOSHANI (1988) nyomán, főleg a 

fog habitusa, méretadatai és a foglemezek száma alapján végezhető. Az őrlőfogak jelölésére a 

recens elefántok maradványaival foglalkozó terepi kutatók annak egyszerűsége folytán LAWS 

(1966) vagy SIKES (1971) rendszerét (M1-M6 vagy I-VI. fog) alkalmazzák (lásd például 

HAYNES 1991), a jelen tanulmányban azonban a paleontológusok által széles körben 

elfogadott dP2-4, valamint M1-3 jelöléseket használtam, amelyek a méhlepényes emlősök 

specializálatlan fogazatára vonatkoztathatók. 

Az alsó és felső fogak elkülönítése érdekében az irodalomban gyakran alkalmaznak 

törtvonalat (M3/ felső harmadik őrlőfog, M/3 alsó harmadik őrlőfog), felső- és alsó indexbe 

foglalt számot (M3 felső harmadik őrlőfog, M3 alsó harmadik őrlőfog), superior és inferior 

megjelölést (M3 sup. felső harmadik őrlőfog, M3 inf. alsó harmadik őrlőfog), valamint kis- és 

nagybetűs elkülönítést (M3 felső harmadik őrlőfog, m3 alsó harmadik őrlőfog). Jelen 

tanulmányban PALOMBO & FERRETTI (2005) munkájához igazodva utóbbit alkalmaztam, így 

tehát a felső fogak a kibújás sorrendjében a dP2, dP3, dP4, M1, M2, M3, míg az alsó fogak a 

kibújás sorrendjében a dp2, dp3, dp4, m1, m2, m3 jelölést kapták. Amennyiben a fog pontos 

pozíciója nem azonosítható, de egyes karakterek utalnak alsó vagy felső helyzetére, jelölése 

csak a betű segítségével történt (M felső őrlőfog, m alsó őrlőfog). A jobb (dextralis) és bal 

(sinistralis) oldali fogakat dext., valamint sin. jelöli. 

Amennyiben szükséges és lehetséges, egy adott foglemez pontos helyzetének 

megjelölése VAN DEN BERGH (1999) nyomán arab vagy római számmal történhet attól 

függően, hogy a fog töredékessége anterior, vagy poszterior irányból teszi-e lehetővé a 

számozást. Ennek értelmében egy 18 lemezből álló ép fog anterior irányból számolt harmadik 

foglemezét P3 jelöli, ami megfelel ugyanezen fog hátulról számolt PXVI-os számú lemezének. 

A továbbiakban ismertetett méréseket ± 0,003 milliméteres pontosságú digitális 

tolómérő segítségével végeztem. A karakterek betűjeles rövidítésekor a külföldi irodalomban 

elterjedt, angol szavakon alapuló betűkombinációkat használtam.  
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P: Number of plates. A lemezszám a valódi foglemezek számát jelöli. Valódi 

foglemeznek tekintjük azokat a lemezeket, amelyek dentin magja közvetlen 

kapcsolatban áll a foggyökér dentinjével. A lemezszámba tehát nem tartoznak bele a 

molarisok anterior és poszterior végein gyakran előforduló úgynevezett féllemezek 

(VAN DEN BERGH 1999), melyek még a fogkorona bázisa felett összeolvadnak más 

lemezek alapjával9. Utóbbiak szélessége és magassága általában észrevehetően kisebb 

a szomszédos valódi lemez méreteihez képest, apikális régiójuk pedig kevesebb 

ujjszerű kúpra oszlik. Gyakran kettesével vagy akár hármasával fordulnak elő a 

fogvégeken. Főként az m3-as, valamint az M3-as fogak poszterior részén jelenhetnek 

meg olyan „lemezkék”, amelyek a féllemezekre emlékeztetnek, de dentinjük az alapi 

részén a legutolsó foggyökérhez kapcsolódik. Amennyiben a méretkülönbségek nem 

hangsúlyosak, ezek megítélése szubjektív lehet. Egyes esetekben a féllemezek és a 

valódi lemezek között átmeneti elemeket is találhatunk, amelyek csak a fogkorona 

egyik oldalán kapcsolódnak a gyökérdentinhez (VAN ESSEN 2011). Utóbbiakat a jelen 

tanulmányban valódi lemezeknek tekintettem. Mivel az eredeti lemezszám töredékes 

és kopott fogak esetében gyakran nem megadható, ahol lehetséges volt, a sokkal 

informatívabb lemezképletet alkalmaztam. A lemezképletben a fog töredékességét és 

annak irányultságát a lemezszám elé vagy mögé tett „-” jellel adtam meg 10 . A 

féllemezeket x-szel, a lemezkéket pedig p-vel („platelet”) jelöltem. A töredékes 

lemezeket tört számok használatával adtam meg. Eszerint például a „P = 41/2-” egy 

őrlőfog töredéket jelent, ahol a négy anterior lemez és az ötödik lemez fele őrződött 

meg. Előfordulhat, hogy a lemezek teljes száma a töredékes molarisok esetében 

megbecsülhető az alveolus körvonala vagy a megőrződött foggyökerek segítségével. 

Ezekben az esetekben a hiányzó lemezek számát zárójelben adtam meg. Az erősen 

kopott fogakon gyakran megjelenő anterior dentinplatform jele: „∞”. 

Lm: Maximum length of the molar. A molaris legnagyobb hosszúsága. MAGLIO (1973) és 

MCDANIEL & JEFFERSON (2006) hangsúlyozták, hogy a mérési módszertől függően 

ugyanazon fog esetében is eltérő értékeket kaphatunk. Mérhető a fogkorona alapjával 

vagy a rágófelszínnel párhuzamosan, valamint a közbenső lemezek általános 

irányultságára merőlegesen is. Jelen tanulmányban utóbbit alkalmaztam, hozzátéve, 

hogy a lemezek széttartása némileg befolyásolhatja az eredményt. Mivel az  

                                                           
9  Az ilyen lemezeket viselő területet a nemzetközi irodalomban a felső fogakon gyakran talonként, míg az alsókon talonidként említik (lásd 

pl. VAN ESSEN 2003, 2011). 
10  Ez a jelölés eltér a MAGLIO (1973) által alkalmazott, a lemezszám mögé tett „+” jeltől, mivel utóbbi nem utal a töredékesség irányára. 
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5. ábra. Az elefántfélék őrlőfogainak általános felépítése a jelen tanulmány során vizsgált morfometriai 

paraméterek feltüntetésével (FORONOVA 2007 nyomán módosítva; magyarázat a szövegben). A: m3 

okkluzális nézetben, B: m3 bukkális nézetben. A foglemezek pontos helyzetét a számozás iránya szerint 

arab vagy római szám jelöli. Rövidítések: Lm = a molaris legnagyobb hosszúsága, Wm = a molaris 

legnagyobb szélessége, Hm = a molaris legnagyobb magassága, LF = lemezsűrűség, ET = 

zománcvastagság.  

 

elefántfélék szokatlan fogváltási rendszerének köszönhetően (lásd az 1. ábrán) a fogak 

a kopás során egyre kisebbek lesznek, míg végül teljesen felemésztődnek vagy elöl 

kiesnek a szájüregből, csak a legritkább esetben van lehetőség a teljes foghossz 

dokumentációjára. A kissé kopott fogak teljességének megítélésekor fontos lehet a 

legelső lemezek közös foggyökerének megléte, ekkor ugyanis a fog csak elenyésző 
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mértékben vesztett teljes hosszából. Hiányában csak a fog habitusa vagy az alveolus 

körvonala alapján végezhetünk megközelítő becslést. Ilyen esetekben a valóban 

mérhető értéket „+” jel, a becsült értéket pedig „e.” (a nemzetközi irodalomban 

elterjedt „estimated value” rövidítése) követi. 

Wm:  Maximum width of the molar. A molaris legnagyobb szélessége. A legszélesebb 

foglemezen, az adott lemez anterior és poszterior felszínével párhuzamosan mérhető 

az adott lemez cementborításának figyelembevételével vagy kihagyásával. 

Amennyiben a közölt érték a cementborítás vastagságával együtt értendő, „c.” követi. 

Hm: Maximum height of the molar. A molaris legnagyobb magassága. A legmagasabb 

foglemez csúcsa és az oldalsó szélének legmélyebb zománccal borított pontja között 

függőlegesen mérhető érték. Csak koptatatlan lemezekre adható meg, egyes esetekben 

azonban a lemez körvonala vagy a pillérek közötti befűződések adott taxonra jellemző 

átlagos mélysége alapján becsülhető. A fog hosszához hasonlóan töredékes 

példányokon a valóban mérhető értéket „+” jel, a becsült értéket pedig „e.” követi. A 

lemezek legmélyebb pontja a valóságban leggyakrabban a mediális síkban, a cement 

szigetek alatt található (lásd a nyíllal jelölt szakaszt a 3/A és 3/D ábrán), a 

foggyökerek takarása miatt azonban ennek a területnek a fog csúcsától való távolsága 

csak igen ritkán mérhető. 

Hm/Wm: Hypsodonty index. A hypsodontia index11 vagy relatív fogkorona-magasság a fog 

legnagyobb magasságának és legnagyobb szélességének hányadosa. A számításához 

szükséges két érték nem feltétlenül egyazon foglemezen mérhető. Amennyiben a 

fogmagasság vagy a fogszélesség közül valamelyik becsült értékként kezelhető, a 

hypsodontia indexet is „e.” követi. A különböző szerzők eredményeinek 

összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy mind a fogmagasság, mind pedig a 

fogszélesség két eltérő eredményhez vezető módszerrel is mérhető (lásd korábban).  

LF: Lamellar frequency. A lemezsűrűség a molarisok hossztengelyének 10 centiméteres 

szakaszára eső foglemezek számát fejezi ki. MAGLIO (1973) eredeti módszere szerint 

négy mérés átlagaként értelmezhető, amely magában foglalja a fogak mindkét 

oldalának bazális és apikális régiójára vonatkozó értékeket. Előnye, hogy kiküszöböli 

a lemezek divergenciájából származó eltéréseket, hátránya, hogy nem alkalmazható 

erősen kopott fogak esetében, ahol a rágófelszín síkja már jóval az eredeti fog apikális 

régiója alá süllyedt. Annak érdekében, hogy a különböző mértékben elhasználódott 

                                                           
11  A nemzetközi irodalomban gyakran HI jelöli (pl. VAN ESSEN 2011). 
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fogak is összehasonlíthatók maradjanak, a jelen tanulmányban a fogkorona alapjára 

vonatkoztatott lemezsűrűség értéket adtam meg, amelyhez egész számú foglemez 

távolságát kell a lemezek általános irányultságára merőlegesen lemérni a molaris 

bukkális, valamint lingvális oldalán, úgy, hogy a mérések végpontjai a lemezközti 

cement középvonalába essenek. A mért értékeket a következő képletbe helyettesítve 

számolható a lemezsűrűség: LF=(100n/dl+100n/db)/2, ahol „dl
” és „db” a lemezek 

milliméterben kifejezett távolsága a lingvális és a bukkális oldalon, „n” pedig a lemért 

lemezek száma. A relatív fogkorona-magassághoz hasonlóan itt is fontos figyelembe 

venni, hogy a különböző szerzők melyik megközelítést használták eredményeik 

megadásakor. 

ET: Enamel thickness. A zománcvastagság a rágófelszínen vagy félbetört lemezeken a 

zománc anterior és poszterior felszínére merőlegesen mérhető érték. Nagy egyeden 

belüli variancia jellemzi, ezért a jelen tanulmány során foganként legkevesebb 10 

különböző lemezterületről származó mérés eredményének az átlagát fogadtam el, a 

minimum és a maximum értékek feltüntetésével. A lemezek bazális részén, valamint 

az ujjakhoz hasonlító kúpok apikális részén található erősen anomális vastagságú 

zománcot a mérések során lehetőség szerint kerültem. 

 

3.2. A magyarországi elefántfélék őrlőfogainak parametrikus jellemzése 

 

Ebben a fejezetben a magyarországi anyagban is előforduló elefántfélék őrlőfogainak 

irodalmi adatokon alapuló parametrikus jellemzését adom. Az értekezés további részében az 

egyes maradványok reviziója az itt közölt szempontok alapján történt. A legkorábbi, 

széleskörben vitatott validitású és értelmezésében is változó M. rumanus (STEFANESCU, 1924)  

taxon esetében a diszkusszió mellett szelektív szinonimikát is közöltem, míg a többé-kevésbé 

egységes módon használt, későbbi formákat LISTER et al. (2005) és VAN ESSEN (2011) 

értelmezésének megfelelően alkalmaztam, ezért az igen terjedelmes szinonimlistát mellőztem.  

A fejezetben tárgyalt elefántfélék az alábbi magasabb rendszertani kategóriákba 

sorolhatók: 

 

MAMMALIA LINNÉ, 1758 classis 

PROBOSCIDEA ILLIGER, 1811 ordo 

ELEPHANTIDAE GRAY, 1821 familia 

ELEPHANTINAE GRAY, 1821 subfamilia 

MAMMUTHUS BROOKES, 1828 genus 
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Mammuthus rumanus (STEFANESCU, 1924) 

 

1915  Elephas cf. meridionalis; ATHANASIU, p. 414-415.; pl. XVII., fig. 4. 
1924 Elephas antiquus rumanus; STEFANESCU p. 1418-1419.; pl. I. 
1925 Elephas planifrons; ATHANASIU, p. 185-190.; pl. I., ?fig. 1, fig. 2. 
1942 Archidiskodon planifrons rumanus; OSBORN, p. 968-969.; fig. 837. 
2003 Mammuthus rumanus; LISTER & VAN ESSEN, p. 47-51.; fig. 1-2. 
2003 Mammuthus aff. Mammuthus rumanus; MARKOV & SPASSOV, p. 53-54.; fig. 2-4. 
2005 Mammuthus rumanus; LISTER et al., p. 51-54., fig. 2a. 
2005 Mammuthus cf. rumanus; LISTER et al., p. 51-54., fig. 2b. 
2005 Mammuthus from Montopoli12; PALOMBO & FERRETTI, p. 108-110., fig. 1. 
2010a Elephas (Palaeoloxodon) rumanus; OBADA, p. 83-85.; fig. 1, ?fig. 2. 
2010a Archidiskodon stefanescui sp. nov.; OBADA, p. 87-89.; fig. 3. 

 pars  2010a Loxodonta sp.; OBADA, p. 87-89.; p. 89-92.; fig. 4., fig. 6., non fig. 5., non fig. 7. 
 2010 Archidiskodon garutti sp. nov.; MASCHENKO, p. 202-207.; fig. 1C-D, ?fig. 1 E-F. 

2011 Mammuthus rumanus; VAN ESSEN, p. 34-38.; fig. 5., fig. 8. 
? 2011 Elephantinae indet.; VAN ESSEN, p. 34-35.; fig. 6-7. 

2012 Archidiskodon meridionalis rumanus; BAYGUSHEVA & TITOV, p. 208., ábrázolás nélkül 
 

A „rumanus” elnevezést STEFANESCU13 (1924) vezette be egy a romániai Tuluceştiről 

származó töredékes bal oldali alsó harmadik molaris (m3 sin.) alapján az Elephas antiquus 

taxon (lásd később) alfajaként. A holotípus példányt először ATHANASIU (1915) ábrázolta 

„Elephas meridionalis”-ként. Bár koponyaelemek hiányában a faj genus szintű besorolása 

bizonytalan, a holotípuson megfigyelhető erőteljes zománcredőzöttség és jól fejlett mediális 

taraj jelenléte miatt egyes szerzők (pl. OBADA 2010a, 2010b) mindmáig az eredeti leíráshoz 

hasonlóan az Elephas genusba tartozó fajként, vagy alfajként kezelik, azonban a 

fogmorfológia alapján sokkal inkább a Mammuthus vonallal (beleértve a korábban 

„Archidiskodon”-ként leírt alakokat is) 14  rokonítható. Ezen a véleményen volt például 

OSBORN (1942), amikor a fent említett fogat „Archidiskodon planifrons rumanus”-ként 

említette. MAGLIO (1973) az eredeti leírást belevette a Mammuthus meridionalis taxon 

szinonimlistájába, ezzel szemben például RADULESCU & SAMSON (1995, 2001) és 

RADULESCU et al. (2003) a példányt a Mammuthus rumanus taxonba sorolta. BAYGUSHEVA & 

TITOV (2012) alfaji szintű elkülönítés mellett érveltek („Archidiskodon meridionalis 

rumanus”). 
                                                           
12  PALOMBO & FERRETTI (2005) a 110. oldal alján kifejtett érvelésüknek megfelelően nem tudott egyértelműen állást foglalni az olaszországi 

Montopoli mellől előkerült maradványok taxonómiai hovatartozását illetően. 
13  Habár a szerző nevének eredeti betűzése valójában ŞTEFĂNESCU, az eredeti publikáció nem használta ezeket a diakritikus jeleket. 
14  Jelen tanulmányban LISTER (1996) érveléséhez igazodva a korábban Archidiskodon, valamint Parelephas genusokba sorolt alakok 

Mammuthus néven szerepelnek. A nomenklaturai revízió hiányában, amennyiben elfogadjuk az eurázsiai elefántfélék esetében az 

Archidiskodon meridionalis – Parelephas trogontherii – Mammuthus primigenius, valamint az észak-amerikai elefántfélék esetében az 

Archidiskodon meridionalis – Mammuthus imperator – Mammuthus columbi leszármazási sorokat, a Mammuthus genus polifiletikus 

csoportként értelmezhető. A probléma a Mammuthus genus korai formákra való kiterjesztésével könnyen elkerülhető. Mindemellett az 

Archidiskodon név genusként vagy subgenusként továbbra is használatban van azon kutatók körében, akik hangsúlyosnak tartják a 

meridionalis és a többi korai forma, valamint a modernebb alakok közötti különbségeket (pl. GARUTT 1998 vagy BAYGUSHEVA & TITOV 2012). 
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Feltételezve, hogy a holotípus példány elveszett, LISTER & VAN ESSEN (2003), egy a 

romániai Cernăteştiről származó, teljes jobb oldali felső harmadik őrlőfogat (M3 dext.) jelölt 

ki a taxon neotípusaként, később azonban Hans VAN ESSEN sikeresen azonosította a holotípust 

a Bukaresti Egyetem gyűjteményében (lásd LISTER et al. 2005). 

A holotípus fog (lásd a 24/A,B ábrán) 4 poszterior lemezből és első részén egy félig 

elkopott maradványlemezből áll. A foglemezek vastagok, a poszterior bazális régióra 

vonatkoztatott lemezsűrűség 3,25. LISTER & VAN ESSEN (2003) szerint az eredeti, teljes fog 

LF értéke 4 körüli lehetett. A molaris jelenlegi hossza 160 mm, eredeti legnagyobb 

hosszúsága 300 milliméterre becsülhető, ami alapján ATHANASIU (1915) az eredeti 

lemezszámot 9 és 11 közé, míg LISTER & VAN ESSEN (2003) 9 és 10 közé tette. A fogkorona 

viszonylag alacsony, a hypsodontia index VAN ESSEN (2011) adatai alapján hozzávetőleg 1,0. 

A fogzománc vastag, 3,0-4,7 mm között változik. 

A neotípus fog (lásd a 24/C,D ábrán) lemezképlete x8p, vagy x9, lemezsűrűsége pedig 

igen alacsony (LF = 3,07). A fog legnagyobb hosszúsága hozzávetőleg 300 mm, a fogkorona 

alacsony (Hm/Wm = 1,18) és széles (Wm = 110 mm). A fogzománc feltűnően vastag (ET = 

4,25 mm).  

MARKOV & SPASSOV (2003) egy, a bulgáriai Bossilkovtsiból származó, primitív 

morfológiájú fogakkal rendelkező állkapcsot sorolt a M. rumanus taxonba. A fogak (mindkét 

oldali m3) lemezsűrűsége megközelítőleg 3,75, a valódi lemezek száma 10. Mindkét molaris 

260 mm hosszú és 95 mm széles. A fogzománc hozzávetőleg 4 mm vastag. 

MASCHENKO (2010) az oroszországi Sablinskoye mellől előkerült maradványok 

(közöttük egy állkapocstöredék m3-mal, egy koponyatöredék mindkét M3-mal, valamint egy 

izolált M3) alapján vezette be az „Archidiskodon garutti” taxont. Véleménye szerint a fogak a 

féllemezeket is beleértve (!) 9-11 lemezzel rendelkeznek, lemezsűrűségük 3,5-4 közötti. A 

zománc vastag (ET = 2,9-4,3 mm), a fogkorona alacsony (Hm/Wm = 0,8-0,85). BAYGUSHEVA 

& TITOV (2012) szerint a holotípus példány (vagyis az állkapocstöredék az m3-mal) valójában 

Novotroisk mellől került elő, és az „A. m. rumanus” taxonba sorolható, míg a Sablinskoye 

mellől előkerült maradványok (beleértve a paratípus koponyatöredéket a két M3-mal) 

előrehaladottabb morfológiájuk alapján az „A. m. gromovi” taxonnal (lásd a következő 

fejezetben) azonosíthatók. Amennyire az a képek alapján megítélhető, a holotípus (lásd 

MASCHENKO 2010 1/C-D ábráján) lemezképlete -1/27x (vagy p?). Az eredeti lemezképlet még 

akkor is legfeljebb csak x10x formában adható meg, ha a legkorábbi eurázsiai mamutoknál 

(M. rumanus, „M. gromovi”) BAYGUSHEVA & TITOV (2012) adatai alapján általában 2 

lemezhez és egy féllemezhez kapcsolódó első gyökér teljes hiányát feltételezzük. A paratípus 
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(lásd MASCHENKO 2010 1/E,F ábráján) lemezképlete ∞8x vagy ∞9, a bukkális nézet alapján 

az első gyökér épnek tűnik, a kopás valószínűleg éppen csak a legelső lemez bazális régiója 

alá süllyedt. A molaris eredetileg legvalószínűbben 9 lemezzel és egy poszterior féllemezzel, 

vagy legfeljebb 10 valódi lemezzel rendelkezhetett. Ennek értelmében a MASCHENKO (2010) 

által ábrázolt fogak (különösen a holotípus példány) morfológiájukat tekintve leginkább a 

korábban tárgyalt bulgáriai anyaghoz hasonlítanak, ezért a fent felsorolt bizonytalanságok 

ellenére a jelen tanulmány során ezeket a maradványokat M. rumanusként értelmeztem. 

A fenti lelőhelyeken kívül LISTER & VAN ESSEN (2003), LISTER et al. (2005), valamint 

VAN ESSEN (2011) 9-10 valódi lemezzel rendelkező, lényegében hasonló morfológiájú utolsó 

őrlőfogakról számolt be a nagy-britanniai Red Crag Formációból, valamint az olaszországi 

Montopoliból és Laiaticoból. BAYGUSHEVA & TITOV (2012) a nagy-britanniai maradványokat 

a kissé megemelkedett lemezsűrűségük (LF = 4-5) alapján inkább az „Archidiskodon 

meridionalis gromovi” taxonba tartozónak vélte. LISTER & VAN ESSEN (2003) érvelése szerint 

a megemelkedett lemezszámot csak a fogak izometrikusan kisebb méretéből adódó torzítás 

okozza (a jelenséget lásd bővebben LISTER & JOYSEY 1992). FERRETTI (2003) egy 

Montopoliból származó M3-on végzett méréssorozat adatai alapján megállapította, hogy a 

fogzománc belső rétegeinek az egymáshoz viszonyított aránya eltér a tipikus M. 

meridionalisokra vagy a még későbbi formákra jellemző felépítéstől (lásd még a 4.3. 

fejezetben), ennek ellenére PALOMBO & FERRETTI (2005) a Montopoliból származó anyagot a 

M. meridionalis taxon korai képviselőiként értelmezte, hozzátéve, hogy a fogak a tipikus 

formánál ősibb morfológiájúak. A legbizonytalanabb a laiaticoi anyag rendszertani 

besorolásának kérdése, itt ugyanis 8x és 9x lemezképlettel jellemezhető kopott fogak kerültek 

elő, melyek anterior része dentinplatformban végződik. LISTER & VAN ESSEN (2003) 

rekonstrukciója szerint a molarisok eredeti lemezszáma 10 vagy akár 11 is lehetett, 

amelyekből utóbbi, mint azt a következő fejezetben látni fogjuk, már a tipikus M. 

meridionalisok esetében sem példa nélküli. 

A fentiek alapján a M. rumanus (sensu LISTER & VAN ESSEN 2003, LISTER et al. 2005, 

VAN ESSEN 2011, valamint MARKOV 2012)15 taxon a modernebb formáktól elsősorban az 

utolsó őrlőfogainak lemezszámában tér el, amely egyes esetekben lehet 8, leggyakrabban 

azonban 9 vagy 10. Ugyanezen fogak lemezsűrűsége 3 és 4 közé esik, ritkán magasabb 
                                                           
15  Ettől eltérő értelmezést adott például OBADA (2010a, 2010b), aki mediális tarajak fejlettsége, járulékos kúpok jelenléte, a zománchurkok 

alakja és a zománcredőzöttség mértéke alapján a Tuluceştiről származó fogat „Elephas (Palaeoloxodon) rumanus”-ként említette, a 

Bossilkovtsiból és a Red Crag Formációból származó anyagot a Loxodonta genusba sorolta, míg a Cernăteştiről származó példány alapján 

új fajt („Archidiskodon stefanescui”) vezetett be. VAN ESSEN (2011), valamint BAYGUSHEVA & TITOV (2012) megfigyelései szerint a M. 

rumanus holo- és neotípus példányához hasonló redőzöttség, mediális taraj, valamint járulékos kúpok a későbbi mamutokon, még akár a 

M. primigenius taxon képviselői esetében is megfigyelhetők, ezért az ilyen karakterek taxonómiai értéke alacsony. 
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értékek is előfordulhatnak. A molarisok szélességükhöz viszonyítva alacsony koronájúak 

(Hm/Wm = 1,0-1,4), zománcuk vastag (ET = 3-5 mm). 

 

Mammuthus meridionalis (NESTI, 1825) 

 

Az „Elephas meridionalis” taxont NESTI (1825) vezette be az olaszországi Valdarno 

Superiore tavi, folyóvízi üledékeiből származó gazdag mamutanyag alapján. A 

típuslelőhelyről előkerült utolsó őrlőfogak valódi lemezeinek száma 12 és 14 közé esik, 

leggyakrabban 13, néhány kiugró esetben azonban akár 11 vagy 15 is lehet. A lemezsűrűség 

3,5-6,5 közötti értékeket vesz fel, átlagosan 5. A hypsodontia index alacsony, 1,1-1,6 körüli 

1,2-es átlagértékkel. A fogzománc viszonylag vastag, hozzávetőleg 2,5 mm és 4 mm között 

változik 3,0-3,2 milliméteres átlaggal. 

ALEXEEVA & GARUTT (1965) az oroszországi Khapry környékén elterülő lelőhelyek 

(különösen Liventsovka) maradványai alapján írta le az „Archidiskodon gromovi” taxont, 

amely a tipikus M. meridionalis egyedeknél némileg ősibb morfológiájú. A valódi lemezek 

száma 11-14 közé esik, leggyakrabban 12, BAYGUSHEVA & TITOV (2012) pedig egyetlen 

erősen kopott fog esetében x10x lemezképletet is rekonstruált. A lemezsűrűség 3,2 és 5,2 

közötti értékeket vesz, átlagosan pedig 4,2, felső fogakon azonban egyes esetekben akár 6 is 

lehet. A relatív fogkorona-magasság hozzávetőleg 1,0-1,5 között változik 1,2-es átlagértékkel. 

A fogzománc 3-4 mm között változik 3,5 milliméteres átlaggal. 

ALBAYRAK & LISTER (2012) a törökországi Yukarısöğüt mellől is beszámolt néhány 

hasonló morfológiájú fogról. Mindössze három utolsó molaris (egy felső és két alsó) adatai 

alapján utóbbi fogakon a valódi lemezek száma 11 és 12 közé esik, a hypsodontia index 

átlagosan 1,2 körüli, a lemezsűrűség általában alacsony (két esetben 4 alatti), a fogzománc 

pedig viszonylag vastag (két esetben 3 mm feletti). 

Bár mind a Khapry, mind pedig a Yukarısöğüt környékéről származó anyag kissé 

pleziomorf jellegű a valdarnoi példányokhoz képest, a fogazati eltérések nem szignifikánsak. 

Mivel az orosz anyagból származó példányok agykoponyája az olasz lelőhely egyedeihez 

képest alacsonyabb (vesd össze a 6/A és a 6/C ábrát), TITOV (2001, 2008), valamint 

BAYGUSHEVA & TITOV (2012) alfaj szintű elkülönítés mellett érveltek („A. m. gromovi” és 

„A. m. meridionalis”) és a taxont a M. rumanus, valamint a tipikus M. meridionalis közötti 

átmenetként értelmezték. PALOMBO & FERRETTI (2005) a valdarnoi lelőhely anyagából is leírt 

egy, az „A. gromovi” típusanyagával megegyező morfológiájú példányt, vagyis ez a 

koponyamorfológia, habár nem túl gyakori, de a valdarnoi anyagban megfigyelhető 
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intraspecifikus variancia részét képezi. Hasonlóan alacsony agykoponyájú M. meridionalis 

maradványokat a franciaországi Chilhac környékéről is ismerünk (lásd a 6/B ábrán). A fenti 

megfontolások alapján az „A. gromovi” típusanyagával lényegében megegyező morfológiájú 

fogakat a jelen tanulmányban a M. meridionalis taxon korai képviselőként értelmeztem. 

Összegezve a M. meridionalis taxont (beleértve a korábban Archidiskodon vagy 

Mammuthus gromoviként leírt alakokat is) elsősorban a megemelkedett lemezszám (P = 12-

14, ritkán 11, vagy akár 15) különíti el a M. rumanus taxon képviselőitől. Mint látni fogjuk, ez 

az érték a modernebb alakok esetében még magasabb. A lemezsűrűség (LF = 5 (3,5-6,5)) és a 

hypsodontia index (Hm/Wm = 1,2 (1,1-1,6)) a legkorábbi mamutokhoz hasonló minimummal 

jellemezhető, de a mérhető értéktartomány felső határa és az átlag kissé magasabb. A 

fogzománc csak a korai M. meridionalisok esetében éri el a 3-4 milliméteres átlagot, a 

modernebb képviselőik között már leggyakrabban 3 mm alatt marad. 

 

Mammuthus trogontherii (POHLIG, 1885) 

 

Az „Elephas trogontherii” taxont POHLIG (1885) vezette be a németországi 

Süssenborn hideg és száraz sztyepp környezetben lerakódott üledékeiből származó gazdag 

mamutanyag alapján. A típuslelőhelyről előkerült harmadik őrlőfogak valódi lemezeinek 

száma 16 és 21 közé esik, leggyakrabban azonban 19. Az átlagos lemezsűrűség 7-8 között 

változik, de mind a korábbi, mind pedig a későbbi formákhoz hasonló értékek is előfordulnak. 

A hypsodontia index viszonylag magas, átlagosan 1,6-1,8 körüli értékeket vesz fel. A 

fogzománc vékony, általában 2-2,5 mm között változik.  

FALCONER (1857) a törökországi Erzurum környékéről származó fogak alapján írta le 

az „Elephas armeniacus” taxont, amelyet a morfológiai hasonlóságok alapján MAGLIO (1973) 

a M. trogontherii szenior szinonimájaként értelmezett. Bár az armeniacus elnevezés nem 

tekinthető nomen oblitumnak, a trogontherii olyan széleskörben alkalmazott, hogy többek 

között LISTER (1996), valamint VAN ESSEN (2011) nomen protectumként megőrzésre 

érdemesnek tartja. Emellett szól az is, hogy utóbbi taxon definíciója statisztikailag is 

vizsgálható mennyiségű és jól ismert geológiai korú leletanyagon alapul, valamint, hogy 

ADAM (1988) szerint az armeniacus típusanyaga morfológiai alapon nem szinonimizálható 

egyértelműen a M. trogontheriivel vagy a M. meridionalisból számaztatható evolúciós vonal 

más képviselőivel, hanem inkább FALCONER (1857) eredeti feltételezésével megegyezően az 

ázsiai elefánt (E. maximus) nyugati populációjaként vagy oldalágaként értelmezhető. 
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6. ábra. Az eurázsiai mamutok és az E. antiquus taxon koponyájának vázlatos rajza (KOTSAKIS et al. 1978, LISTER 

1996, LISTER et al. 2005, valamint PALOMBO & FERRETTI 2005 nyomán módosítva). A: M. „gromovi”, Liventsovka 

(Oroszország), B: M. meridionalis, Chilhac (Franciaország), C: M. meridionalis, Valdarno Superiore (Olaszország), 

D: M. meridionalis, Scoppito (Olaszország), E: M. trogontherii „chosaricus”, Volgográd (Oroszország), F: M. 

trogontherii „chosaricus”, Chorny Yar (Oroszország), G: M. primigenius, Tarquinia (Olaszország), H: M. 

primigenius, Tajmir-félsziget (Oroszország), I: Elephas antiquus, Pignataro Interamna (Olaszország). 

 

 
7. ábra. Az eurázsiai mamutok állkapcsának vázlatos rajza (KOTSAKIS et al. 1978, LISTER 1996, valamint PALOMBO & 

FERRETTI 2005 nyomán módosítva). A: M. „gromovi”, Liventsovka (Oroszország), B: M. meridionalis, Senèze 

(Franciaország), C: M. meridionalis, Valdarno Superiore (Olaszország), D: M. meridionalis, Oriolo (Olaszország), 

E: M. trogontherii, Gelsenkirchen (Németország), F: M. trogontherii „chosaricus”, Volgográd (Oroszország), G: 

M. trogontherii „chosaricus”, Chorny Yar (Oroszország), H: M. primigenius, Tarquinia (Olaszország), I: M. 

primigenius, Berelekh (Oroszország). 
 

Az előbbi megfontolások alapján a jelen tanulmányban a süssenborni típusanyaghoz 

hasonló fogakat M. trogontherii maradványokként említem. A taxont a korai eurázsiai 

mamutoktól elsősorban megemelkedett (általában 16 feletti) lemezszáma és megnövekedett 

(leggyakrabban 1,6 feletti) hypsodontiája különíti el. 

A koponyarégiót érintő legfontosabb változások, hogy a korábbi formákra jellemző 

homorú homlokrégió ellaposodik (lásd a 6/E,F ábrán), az állkapocs, valamint az előre és 
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lefelé irányuló szimfízisnyúlvány rövidül, a mandibula és a maxilla pedig a hypsodontabb 

fogak befogadásának érdekében mélyül (lásd a 7/E-G ábrán). 

 

Mammuthus primigenius (BLUMENBACH, 1799) 

 

A köznyelvben gyapjas mamutként ismert alakok tudományos elnevezésére 

ugyanabban az évben két javaslat is született, melyek közül BLUMENBACH (1799) „Elephas 

primigenius”-a néhány hónappal megelőzte a CUVIER (1799) által bevezetett „Elephas 

mammonteus” taxont. Mivel BLUMENBACH (1799) nem jelölt ki holotípus példányt, illetve 

konkrét anyagot sem nevezett meg, amelyre a leírást alapozta, OSBORN (1942) utólag 

BLUMENBACH Göttingeni Egyetemen tárolt saját gyűjteményéből választott ki két töredékes 

őrlőfogat lektotípusként. Mivel ezek a példányok a második világháború során eltűntek és 

valószínűleg meg is semmisültek, ezért GARUTT et al. (1990) egy, a Tajmir-félszigetről 1948-

ban előkerült, felnőtt hím egyedhez tartozó, lágy szöveteket, bőr és szőr maradványokat is 

tartalmazó csontvázat javasolt neotípusként. Véleményük szerint ez a forma jól jellemzi a 

legutolsó interglaciálisban és az azt követő eljegesedés során előfordult mamutpopulációk 

tipikus morfológiáját. 

LISTER (1996)16, LISTER et al. (2005), valamint PALOMBO & FERRETTI (2005) adatai 

alapján a M. primigenius utolsó őrlőfogai a korábbi formákhoz képest megemelkedett 

lemezszámmal (P = 20-27) és lemezsűrűséggel (LF = 8-10), valamint némileg hypsodontabb 

fogkoronával (Hm/Wm = 1,8-2,0) és vékonyabb (leggyakrabban 2,3 mm alatti) fogzománccal 

jellemezhetők. 

A koponya anterioposzterior irányban lapított, felül csúcsos, a csúcs kissé előrehajló 

(lásd a 6/G,H ábrán). Az állkapocs a korábbi formákhoz képest tovább rövidül és mélyül, a 

szimfízisnyúlvány pedig a legtöbb esetben hiányzik (lásd a 7/H,I ábrán). 

 

Elephas antiquus FALCONER & CAUTLEY, 1847 

 

Az „Elephas antiquus” taxont FALCONER & CAUTLEY (1847) vezette be egy töredékes 

nagy-britanniai állkapocs alapján, melynek pontos lelőhelye ismeretlen, azonban Adrian 

LISTER szerint (lásd PALOMBO & FERRETTI, 2005) megtartása a Temze folyó Grays környéki 

teraszüledékeiből előkerült maradványokkal mutatja a legnagyobb hasonlóságot.  

                                                           
16  Csak a 200 ezer évnél fiatalabb maradványokra vonatkozó adatokat vettem figyelembe. Bővebb indoklást lásd a 6.5. fejezetben. 
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A taxon genus szintű besorolása szerzőnként változó, és tartalmi értelmezése sem 

egységes. AGUIRRE (1968-1969), vagy ALBAYRAK & LISTER (2012) Palaeoloxodonként 

említette, míg MAGLIO (1973) vagy MOL et al. (2007) az Elephas genusba tartozónak 

tekintette a formát. BEDEN (1983) vagy PALOMBO & FERRETTI (2005) a Paleoloxodont az 

Elephas nem subgenusaként értelmezte. MAGLIO (1973) a taxont az indiai anyag alapján 

bevezetett E. namadicus FALCONER & CAUTLEY, 1847 junior szinonimájaként értelmezte, 

ezzel szemben LISTER (lásd SHOSHANY & TASSY 1996 C1-es függelékének E2-es 

megjegyzését) megbízható rendszertani revízió hiányában mindkét fajt validnak tekintette és a 

kijelölt holotípusok lelőhelyét figyelembe véve az európai és az ázsiai forma geográfiai alapú 

elkülönítését javasolta. Mivel a kérdés eldöntése túlmutat a jelen tanulmány céljain, a 

továbbiakban az E. antiquus elnevezést egyetlen kivételtől eltekintve kizárólag európai 

lelőhelyekről előkerült maradványokra alkalmazom. 

A taxont a Mammuthus genus képviselőivel szemben viszonylag magas és keskeny 

fogkorona jellemzi. A hypsodontia index kiugróan magas, leggyakrabban 1,8 és 2,0 közé esik, 

de akár 2,0 feletti értékeket is felvehet. A valódi lemezek száma a harmadik őrlőfogakon 

PALOMBO & FERRETTI (2005) szerint leggyakrabban 16-17, de akár a 20-at is elérheti, míg 

ALBAYRAK & LISTER (2012) adatai alapján 15 és 21 közé esik. A lemezek oldalirányból 

nézve gyakran „S” alakban hajlottak, a lemezsűrűség általában 5-6. A fogzománc vastagsága 

2 és 3 mm közötti értékeket vesz fel, átlagosan 2,6 mm. A zománcon erős, szorosan 

elhelyezkedő redők lehetnek, melyek általában a lemezek mediális síkjában a 

legkifejezettebbek. A zománchurkok központi része jelentősen kiszélesedhet, így a lemezek 

horizontális metszete a mai afrikai elefántokhoz hasonlóan rombos benyomást kelthet. A 

foglemezek apikális régiójára jellemző ujjszerű kúpok elkopását követően jellemzően nem 

három közel egyforma szélességű ovális zománchurok, hanem egy elnyújtott központi, 

valamint két kerek laterális hurok, vagyis az úgynevezett pont-vonal-pont mintázat17 jelenik 

meg a rágófelszínen. A mintázat általában több egymást követő lemezen is megfigyelhető, 

míg a Mammuthus genus képviselőinek esetében csak igen ritkán fordul elő, és akkor is csak 

egy vagy legfeljebb két lemezen, amelyek átmenetet képeznek a még sok kis kerek 

zománcgyűrűből álló és a már egyenlő hurkokra osztott lemezek között. 

A koponyarégió legfontosabb elkülönítő bélyegei közé tartozik a lapos, két kisebb 

csúccsal jellemezhető koponyatető és a disztális irányban erősen széttartó premaxilla (lásd a 

6/I ábrán). A mandibula rövid, a szimfízisnyúlvány pedig gyengén fejlett. 

                                                           
17  A nemzetközi irodalomban (lásd például ALBAYRAK & LISTER 2012) gyakran „dot-dash-dot pattern” vagy „ring-loop-ring pattern” néven 

említik. 
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4. Taxonómiai határozás a fogzománc belső szerkezete alapján 

 

 

A fogzománc belső szerkezetét főként az úgynevezett ameloblaszt sejtek által termelt 

apatit kristálykötegek (zománcprizmák) orientációjának és vastagságának változásai alakítják 

ki. Az elefántfélék esetében a zománc három rétegre tagolható, amelyek FERRETTI (2003, 

2008) eredményei alapján savval étetett metszeti felszíneken, ráeső fényben 

tanulmányozhatók, de korábbi vizsgálataim értelmében (lásd VASILE et al. 2012 vagy VIRÁG 

et al. 2013) vékonycsiszolatokon áteső fényben is könnyen elkülöníthetők: 

 

1. A közel egyenes zománc-dentin határ (EDJ = enamel-dentine junction) közelében 

található az irreguláris szerkezetű belső vagy más néven 3D zománc, mely keresztezett 

nikolok között szabálytalan kioltású. 

2. Ettől kifelé az optikailag többé-kevésbé homogén középső réteg terül el, amely 

általában a teljes zománcvastagság több mint 50%-át teszi ki. Az S-alakban hajló, 

okkluzális irányban emelkedő prizmaorientációnak köszönhetően gyakran látható az 

úgynevezett Hunter-Schreger-vonalrendszer (HSB = Hunter-Schreger bands), melyet 

esetenként a repedésterjedési mintázat is kiemel. 

3. Kifelé haladva a prizmaorientáció viszonylag hirtelen átmenetet követően 

párhuzamossá válik az okkluzális felszínnel. Itt, vagyis a HSB hirtelen ellapulásánál 

húzható meg a külső vagy más néven radiális zománc belső határa. Ezt keresztezett 

nikolok között az interferenciaszín megváltozása jelzi, mind szagittális, mind pedig 

horizontális metszetben. Gyakori jelenség a külső zománc sötétbarna elszíneződése, 

melyet FERRETTI (2003) vizsgálatai alapján Fe- és Mn-ásványok diagenetikus 

beépülése okoz. A zománc külső fala, a zománc-cement határ (ECJ = enamel-

cementum junction) gyakran kiöblösödik, nem olyan egyenes lefutású, mint a zománc-

dentin határ18. 

 

Bár a jelenleg rendelkezésre álló adatok viszonylag kis mintán végzett mérésekre 

alapulnak, mégis úgy tűnik, hogy az egyes rétegek egymáshoz viszonyított vastagsága 

taxononként eltérő, vagyis a zománcszerkezet vizsgálata alapján lehetséges az eurázsiai 

mamutok faj szintű azonosítása. 
                                                           
18  A fentiek mellett az ECJ mentén található egy igen keskeny, prizmamentes réteg, amely vékonycsiszolatban gyakran nem vagy csak igen 

nehezen elkülöníthető a külső zománctól, ezért jelen tanulmányban az előbbi részeként kezeltem. 
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4.1. Anyag 

 

A fogzománc belső szerkezetének vizsgálatához 13 Elephantidae őrlőfogat használtam 

fel. Ezek közül a Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen és Gerinces 

Paleontológiai Gyűjteményében található az ócsai, leltári szám nélküli M. rumanus fog, az 

aszódi MTM V.59.1120-as M3, az MTM V.64.903-as m2 dext. és az MTM V.82.6-os M3, a 

szomódi MTM V.75.35.1-es m3 sin., az Üröm-hegyi MTM V.72.116-os M3 sin., valamint a 

szlovákiai Gombaszögről származó MTM V.59.913-as őrlőfogtöredék. Mintát vettem a 

dunaalmási Les-hegy édesvízi mészkövébe ágyazódott, 196-9637-es jegyzőkönyvi számú 

molarisból. A fentiek mellett a Bukaresti Egyetem Őslénytani Laboratóriumában található, a 

romániai Mavrodinból származó BE MV30-as felső őrlőfogtöredéket, a BE MV31-es m3-at 

és a BE MV55-ös bal M2-3-at, valamint a M. rumanus taxon, korábban tárgyalt holotípus 

(Tuluceşti, m3 sin.) és neotípus (Cernăteşti, M3 dext.) példányát is vizsgáltam.  

 

4.2. Vékonycsiszolatok 

 

Az egyes fogakról kisméretű, zománcot is tartalmazó darabokat távolítottam el, majd 

ezeket szagittális és horizontális síkok mentén, sorrendben 400-as, 800-as, valamint 1000-es 

szemcseméretű alumínium-oxid csiszolóporral políroztam. A polírozott felszíneket Araldit 

AY 103 műgyanta és HY 956 térhálósító 5:1 arányú keverékével üveglapokra ragasztottam. A 

mintákat a vizsgált optikai jellegek legerőteljesebb megjelenéséig vékonyítottam tovább. A 

csiszolatokról Nikon Eclipse E600 sztereomikroszkóp segítségével fényképeket készítettem. 

Az egyes zománcrétegek vastagságát ezeken a fényképeken mértem le a zománc-dentin 

határra (EDJ) merőleges vonal mentén ImageJ program (RASBAND 2011, ABRAMOFF et al. 

2004) segítségével. A nagy mintán belüli variancia kiküszöbölése érdekében csiszolatonként 

legalább 10 különböző mérés eredményének az átlagát fogadtam el. Az eredményeket az 1. 

táblázat foglalja össze. 

 

4.3. Magyarországi leletek az eurázsiai mamutok zománcevolúciójának tükrében 

 

Magyarország egyik legidősebb Elephantidae lelete valószínűleg a GASPARIK (2010) 

és VIRÁG & GASPARIK (2012) által leírt, Ócsáról származó bal alsó m3 (lásd a 24/E,F ábrán), 

amely morfológiája alapján a Mammuthus rumanus taxonba sorolható, azonban a 

zománcvastagság kiugróan alacsony (bővebben lásd a 6.1. fejezetben). A nyugtalanító 
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ellentmondás feloldására elvégeztem a zománc belső szerkezetének vizsgálatát. Az ócsai fog 

a zománcrétegeinek (8/D-F ábra) teljes ET-hez viszonyított arányai alapján FERRETTI (2003) 

és VASILE et al. (2012) adataival összehasonlítva az olaszországi Montopoliból származó, 

LISTER & VAN ESSEN (2003), valamint LISTER et al. (2005) szerint M. rumanusként 

azonosítható fogakkal mutatja a legnagyobb hasonlóságot. Mivel a Montopoli környékéről 

származó anyag rendszertani hovatartozásának kérdése bizonytalan (bővebben lásd a 3.2. 

fejezetben), összehasonlításként a M. rumanus taxon holo- és neotípusából is vettem mintát 

(9. ábra), melyek a fent tárgyalt két molarishoz képest zománcrétegeik relatív vastagságát 

tekintve átlagosan legfeljebb 1%-ban tértek el. Ennek értelmében az ócsai fog és a Montopoli 

környékéről származó maradványok nemcsak külső morfológiájukat, de a fogzománc belső 

szerkezetét tekintve is a M. rumanus taxon képviselőivel mutatják a legnagyobb hasonlóságot. 

Az Aszódról és Szomódról származó, VÖRÖS (1985, 2004) által „Archidiskodon 

gromovi”-ként, VIRÁG & GASPARIK (2012) által pedig korai M. meridionalisként azonosított, 

kladisztikai értelemben primitív tulajdonságokkal rendelkező fogak (bővebben lásd a 6.2. 

fejezetben) zománcszerkezetük alapján átmeneti jellegeket mutatnak a M. rumanus és a 

tipikus M. meridionalis között. Az ősi formákhoz képest a középső réteg teljes zománchoz 

viszonyított vastagsága 4-5%-kal nagyobb, amelyet a külső réteg megegyező mértékű 

vékonyodása ellensúlyoz. Az aszódi és szomódi maradványok zománcszerkezeti adataihoz 

nagyon hasonló értékeket sikerült mérnem a dunaalmási Les-hegy édesvízi mészkövébe 

ágyazódott, 196-9637-es jelölésű őrlőfog esetében és a romániai Mavrodinból származó korai 

M. meridionalis anyagon. A M. meridionalis taxon olaszországi típusanyagán FERRETTI 

(2003) által mért adatok alapján a geológiai értelemben némileg fiatalabb maradványokra a 

külső réteg további, hozzávetőleg 5%-os vékonyodása jellemző, amit nemcsak a középső 

réteg 3-4%-os, de kis mértékben a belső réteg 1-2%-os relatív vastagodása is ellensúlyoz. 

A vizsgálat alkalmasnak tűnt az MTM V.72.116-os leltári számú, Üröm-hegyi példány 

(lásd a 25/C-E ábrán) rendszertani hovatartozásának tisztázására is, melyet korábban az 

„Archidiskodon meridionalis” taxonba tartozóként (VÖRÖS 1979, 2004), valamint 

„Archidiskodon trogontheri cromerensis” néven is (JÁNOSSY 1979) leírtak. A megemelkedett 

lemezszám alapján a fog a Mammuthus trogontherii taxonba sorolható, hozzátéve, hogy a 

nagyobb intraspecifikus variabilitást mutató zománcvastagság mérése anomálisan magas, a 

korábbi formákra jellemző értékeket eredményezett. A maradvány zománcszerkezete alapján 

(8/A-C ábra) FERRETTI (2003) és VASILE et al. (2012) adataival összehasonlítva leginkább a 

Mammuthus meridionalis taxonnal rokonítható (1. táblázat). Bár a különböző karakterek
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1. táblázat. Az eurázsiai mamutok fogzománcának belső szerkezetére vonatkozó méretadatok. 

Taxon Lelőhely és azonosító Relatív zománcvastagság (%) Zománcvastagság (mm) Hivatkozás 

   Belső zománc Középső zománc Külső zománc      

  példány átlag min. max. átlag min. max. átlag min. max. példány átlag min. max.  

M. rumanus Tuluceşti, holotípus 1 16 14 19 52 49 55 32 29 35 1  3,00 4,70 ET adatok 

VAN ESSEN 2011 nyomán 

M. rumanus Cernăteşti, neotípus 1 16 14 19 53 50 59 31 27 33 1 4,25   
ET adatok 

VAN ESSEN 2011 nyomán 

M. rumanus Ócsa 1 16 14 19 53 46 56 31 27 35 1 2,45 2,03 2,66 
ET adatok 

VIRÁG & GASPARIK 2012 nyomán 

M. rumanus Montopoli 1 15   54   31   2 3,50 3,20 3,90 FERRETTI 2003 

korai M. meridionalis Dunaalmás, 196-9637 1 16 15 17 57 55 59 27 26 29 1 3,60 3,20 4,00 
lásd még: 

VIRÁG & GASPARIK 2012 

korai M. meridionalis Aszód, MTM V.59.1120 1 15 14 16 59 55 62 26 23 29 1 3,80 3,70 4,10 lásd még: VÖRÖS 1985, 

VIRÁG & GASPARIK 2012 

korai M. meridionalis Aszód, MTM V.64.903 1 16 13 19 58 54 61 26 24 30 1 3,90 3,70 4,10  
lásd még: VÖRÖS 1985, 

VIRÁG & GASPARIK 2012 

korai M. meridionalis Aszód, MTM V.82.6 1 16 13 17 59 57 61 25 23 28 1 4,00 3,80 4,20 
lásd még: VÖRÖS 1985, 

VIRÁG & GASPARIK 2012 

korai M. meridionalis Mavrodin, BE MV30 1 15 13 19 58 51 63 27 24 30 1 4,00 3,70 4,20 lásd még: VASILE et al. 2012 

korai M. meridionalis Mavrodin, BE MV31 1 16 14 20 59 51 64 25 23 28 1 3,90 3,80 4,10  lásd még: VASILE et al. 2012 

korai M. meridionalis Szomód, MTM V.75.35.1 1 16 14 18 58 56 61 26 23 28 1 3,60 3,50 4,00 
lásd még: 

VIRÁG & GASPARIK 2012 

M. meridionalis ? Gombaszög, MTM V.59.913 1 18 15 22 60 55 64 21 19 25 1 3,10 2,90 3,40 
ET adatok 

VIRÁG 2009b nyomán 

M. meridionalis Valdarno Superiore és Farneta 3 17 13 21 62 55 67 21 18 24 43 3,20 2,60 3,90 FERRETTI 2003 

M. trogontherii Üröm-hegy, MTM V.72.116 1 18 13 23 62 56 66 20 15 24 1 3,20 3,10 3,40 
ET adatok 

VIRÁG 2009b nyomán 

M. trogontherii Süssenborn 1 13   66   21   46 2,30 1,90 3,00 FERRETTI 2003 

M. trogontherii Mavrodin, BE MV55 1 14 11 19 66 55 70 20 15 28 1 1,90 1,60 2,20 lásd még: VASILE et al. 2012 

M. primigenius Sickenhofen és Arezzo 2 9 6 10 75 71 79 16 13 23 3 1,90 1,50 2,30 FERRETTI 2003 

A piros számok egy példányon belüli mérési varianciára vonatkoznak. Rövidítések: ET = zománcvastagság, min. = minimum érték, max. = maximum érték. 
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8. ábra. Az Üröm-hegyi M. trogontherii fog (MTM V.72.116) zománcának szagittális metszete (A: áteső fényben, 

B: keresztezett nikolok között) és annak egyszerűsített rajza (C). Az ócsai M. rumanus fog zománcának 

szagittális metszete (D: áteső fényben, E: keresztezett nikolok között) és annak egyszerűsített rajza (F). A 

romániai Mavrodinból származó M. trogontherii fog (BE MV55) zománcának horizontális metszete (G: áteső 

fényben, H: keresztezett nikolok között) és annak egyszerűsített rajza (I). Rövidítések: ECJ = zománc-cement 

határ, EDJ = zománc-dentin határ. 
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9. ábra. A romániai Cernăteşti környékéről előkerült M. rumanus fog (neotípus) szagittális metszete (A: áteső 

fényben, B: keresztezett nikolok között) és annak egyszerűsített rajza (C). A romániai Tuluceşti környékéről 

előkerült M. rumanus fog (holotípus) szagittális metszete (D: áteső fényben, E: keresztezett nikolok között) és 

annak egyszerűsített rajza (F). Rövidítések: ECJ = zománc-cement határ, EDJ = zománc-dentin határ. 
 

ellentétes taxonómiai besorolást tesznek lehetővé az ehhez hasonló mozaikos morfológia nem 

példa nélküli az európai mamutmaradványok körében (részletesen lásd a 6.3. fejezetben). 

Az előbbi fog alapján VÖRÖS (1979) új alfajt vezetett be („Archidiskodon meridionalis 

ürömensis”), melynek paratípusaként az MTM V.59.913-as leltári számú, a szlovákiai 

Gombaszögről származó töredékes molarist jelölte meg. A fog taxonómiai hovatartozása (M. 

meridionalis vagy M. trogontherii) külső morfológiája alapján nem eldönthető (lásd VIRÁG 

2009b), zománcszerkezete alapján azonban a M. meridionalis taxon tipikus képviselőivel 
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mutat hasonlóságot. A M. trogontherii maradványok, mint például a FERRETTI (2003) által 

közölt, a németországi Süssenbornból származó molaris vagy az általam mért, BE MV 55-ös 

leltári számú mavrodini fog (8/G-I, ábra), átlagosan további 4%-kal vastagabb középső 

zománccal és ugyanennyivel vékonyabb belső zománccal rendelkeznek. 

Ha összevetjük a legkorábbi mamutok zománcszerkezeti adatait a M. primigenius 

taxonra jellemző értékekkel, láthatjuk, hogy az eurázsiai mamutok evolúciója során a középső 

zománcréteg relatív vastagsága átlagban több mint 20%-kal nőtt, amit a belső réteg 

hozzávetőleg 7%-os, valamint a külső réteg 15%-os vékonyodása ellensúlyozott (1. táblázat). 

A 3. fejezet bevezetésében tárgyalt zománcvékonyodási folyamat miatt az eurázsiai 

mamutok őrlőfogai egyre kevésbé voltak ellenállók a fűfélék fogyasztásával járó, egyre 

intenzívebb fogkopásnak. Az őrlőfogak evolúciójának egyik hajtóereje feltehetően az volt, 

hogy az ellenálló-képesség csökkenését minimumon tartsa. Ez az adaptív kényszer játszott 

szerepet a fogkorona relatív magasságának a növekedésében, valamint FERRETTI (2003) 

szerint ez állhatott a jelen fejezetben tárgyalt zománcszerkezeti evolúció hátterében. Mivel a 

külső zománcban a prizmák párhuzamosak az okkluzális felszínnel, így ez a réteg kevésbé 

ellenálló a kopásnak, mint a középső zománc, ahol a prizmák szöget zárnak be ugyanezzel a 

síkkal. Nem meglepő tehát, hogy a fogzománc leginkább a két szélső, a kopásnak kevésbé 

ellenálló réteg rovására vékonyodott, ezáltal összességében még megfelelően erős 

maradhatott a fűevéshez. 
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5. Taxonómiai határozás az agyarak  

makro- és mikromorfológiai jellegei alapján 

 

 

Az elefántfélék agyarának keresztmetszetén gyakran szabad szemmel is megfigyelhető 

két egymást metsző, ellenkező irányban hajló vonalsereg, vagyis az úgynevezett Schreger-

vonalak19 , amelyek a területet apró rombusz alakú részekre osztják fel. Irodalmi adatok 

alapján úgy tűnik, hogy a mintázat nemcsak az Elephantidae agyarakon, de többek között 

gomphotherium-félékhez (s.l.) tartozó és masztodon (s.s.) maradványokon is megfigyelhető 

(FISHER et al. 1998, FOX 2000, PALOMBO & VILLA 2001), azonban például a Phiomia és a 

többi paleogén ormányos esetében hiányzik (ANTOINE et al. 2003). Ennek értelmében tehát 

GHEERBRANT & TASSY (2009) filogenetikai rendszeréhez igazodva az Elephantoidea csoport 

(vagyis a mai elefántféléket is tartalmazó öregcsalád) autapomorf bélyegének tekinthető.  

Mivel az emberek régóta fokozott érdeklődést mutatnak az elefántcsontból készített 

tárgyak iránt, nem meglepő, hogy a mintázat első említése egészen a 18. század közepéig 

nyúlik vissza (DAUBENTON 1764), azt azonban, hogy a vonalak formálta szögek 

hegyesebbnek tűnnek a mamutagyarakon, mint a recens elefántok esetében, először csak a 20. 

század közepén PENNIMAN (1952) figyelte meg. Az elmúlt két évtizedben ESPINOZA et al. 

(1990), valamint ESPINOZA & MANN (1991, 1993) munkáinak köszönhetően fellendült a 

Schreger-mintázat taxonómiai értékének kutatása. Többek között PALOMBO & VILLA (2001), 

TRAPANI & FISHER (2003), SINGH et al. (2006) vagy ÁBELOVÁ (2008) munkáiból kiderült, 

hogy a Schreger-vonalak által bezárt szögek tanulmányozása legalább genus szinten 

megbízható segítséget nyújt az egyes elefántfélék rendszertani hovatartozásának tisztázásakor, 

míg RAUBENHEIMER et al. (1998), RAUBENHEIMER (1999), valamint LOCKE (2008) a mintázat 

hátterében álló anatómiai struktúrák azonosításával és az ezek kialakulásához vezető 

egyedfejlődési folyamatok magyarázatával foglalkozott. 

A határozáshoz a Schreger-vonalak által bezárt, a cement-dentin határ (CDJ) 

közelében elhelyezkedő, az agyar belső része felé nyíló szögek lemérése szükséges. PALOMBO 

& VILLA (2001) adatai alapján a Mammuthus genus képviselői esetében ezek a szögek 55-95° 

között változnak, 75-80°-os átlaggal, míg a recens elefántok esetében 115-155°-os értékeket 
                                                           
19  Bár a mintázat a nemzetközi szakirodalomban gyakran eltérő néven kerül említésre (pl. „engine-turned decussations”, „curvilinear 

lozenges”, „rhombic meshes”, „cross-hatching”, „guillochage”, „checkered pattern”), a jelen tanulmányban ESPINOZA & MANN (1993) 

érveléséhez igazodva, a tudományos következetességre való törekvés okán a legelső elfogadott terminust, vagyis az OBERMAYER (1881) 

által bevezetett „Schreger-vonalak” vagy „Schreger-mintázat” elnevezést alkalmaztam (amely nem összekeverendő a 4. fejezet 

bevezetésében tárgyalt,, a fogzománcra jellemző Hunter-Schreger-vonalrendszerrel). 
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vesznek fel, 130° körüli átlaggal. Ezzel szemben az Elephas antiquus agyarak esetében a két 

előbb említett csoport közötti átmeneti értékeket (95-135°) mérhetünk, 115-120°-os átlaggal 

(lásd a 17. ábrán). 

A vonalak által bezárt szögeken alapuló határozási módszer alkalmazása azokon a 

kisebb agyartöredékeken, amelyeken a CDJ hiányzik, gyakran nehézkes vagy teljesen 

lehetetlen. Jelen tanulmány során ezért célul tűztem ki, hogy a Schreger-mintázat hátterében 

álló mikronos léptékű anatómiai struktúrák esetleges taxonspecifikus jellegei alapján olyan 

további határozási módszereket keressek, amelyek segítségével lehetséges az előbb említett 

töredékek megközelítő határozása. 

 

5.1. Anyag 

 

Az agyardentin finomszerkezetének vizsgálatához öt, a Magyar Természettudományi 

Múzeum Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai Gyűjteményében tárolt maradványt 

használtam fel. Ezek közül az MTM PAL 2012.11.1-es, Észak-Szibériából származó M. 

primigenius mediális agyartöredék, az MTM PAL 2012.12.1-es, a paksi kavicsbányából 

előkerült M. primigenius proximális agyartöredék és az MTM PAL 2012.13.1-es, a 

bükkábrányi lignitkülfejtés kavicsfedőjéből származó E. antiquus proximális agyartöredék az 

Elephantoidea, ezen belül pedig az Elephantidae csoportba tartozik (10-12. ábra). Az 

Elephantoidea klád külcsoportjaként két Deinotheriidae maradványt vizsgáltam. Az egyik egy 

Prodeinotherium mediális agyartöredék Putnokról, a másik pedig egy Deinotherium mediális 

agyartöredék, melynek cédulája az 1956-os őslénytári tűz során megsemmisült, ezért 

lelőhelye ismeretlen. Összehasonlításként a 4. fejezetben már bemutatott, a romániai 

Mavrodinból származó, BE MV55-ös jelölésű M. trogontherii őrlőfog (lásd még VASILE et 

al., 2012) és az ócsai M. rumanus molaris (lásd még VIRÁG & GASPARIK 2012) dentinjét is 

vizsgáltam. Az agyardentin finomszerkezetére vonatkozó eredményeim egy részét VIRÁG 

(2012) foglalja össze. 

 

5.2. Vékonycsiszolatok 

 

Az egyes agyarakról megközelítőleg egy centiméter vastag szeleteket vágtam le, majd 

a további felaprózódás elkerülése végett ezeket 10 milliliterenként egy csepp etanollal hígított 

Araldit AY 103 műgyanta és HY 956 térhálósító 5:1 arányú keverékébe ágyaztam. A 

csiszolás és polírozás a 4.2. fejezetben leírtakkal megegyezően történt a 2. ábrán feltüntetett 
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három fő orientáció (transzverzális, radiális, valamint tangenciális), valamint néhány esetben 

ezek közötti ferde síkok mentén. Több mint 40 csiszolat készült, melyekről Nikon Eclipse 

E600 sztereomikroszkóp segítségével fényképeket készítettem. A 20×-osnál nagyobb 

nagyítású objektívek esetében a lencse és a csiszolat közé glicerint cseppentettem. A 

megfigyelt mikromorfológiai jelenségek méretadatait ImageJ program (RASBAND 2011, 

ABRAMOFF et al. 2004) segítségével rögzítettem. 

 

5.3. SEM felvételek 

 

Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek készítéséhez több megfelelő méretű 

(legfeljebb 1,5 cm) és orientált törési felszínnel rendelkező agyardarabot választottam ki. A 

mintákra az egyenletes vezetőképesség elérése érdekében vákuumgőzöléssel 5 nanométeres 

arany-palládium réteget vittem fel. A képeket a Magyar Természettudományi Múzeum 

Növénytárában lévő Hitachi S-2600-N SEM segítségével készítettem. Két fotósorozatot, 

amelyben az egyes képek átfedése hozzávetőleg 30%-os, kompozit képekké olvasztottam 

össze az Adobe Photoshop képfeldolgozó program „Fájl/Automatizálás/ Photomerge” 

műveletének segítségével, az utólagos képtorzítás elkerülése érdekében az „Áthelyezéses” 

módszer használatával (15/D,E ábra). A SEM képek 3D felszínmodelljeit (13/D ábra) az 

ImageJ program (RASBAND 2011, ABRAMOFF et al. 2004) „interactive 3D surface plot” nevű 

bővítményével készítettem. 

 

5.4. Elmozdulástérképek 

 

Az agyarakról a tangenciális elválási felületek mentén vékony (0,5-1 milliméter 

közötti) rétegeket választottam le. Ahhoz, hogy az így kapott mintákat áteső fényben is 

vizsgálhassam, az áttetszőségüket egy STUBER István (a Semmelweis Egyetem Testnevelési 

és Sporttudományi kar Háromdimenziós Mozgásanalizáló Laboratóriumának vezetője) által 

kifejlesztett módszer segítségével növeltem. A lehúzott rétegeket 4 órán keresztül 10%-os 

ecetsavban dekalcináltam, majd további fél óráig mono-, di- és trietanolamin (1:1:1) és ezzel 

megegyező térfogatú tömény nátrium-szulfit oldat keverékében áztattam. Ezt követően a 

készítményt 15 cseppenként fél órás szüneteket beiktatva polivinil-alkohol és tejsav 1:1 

arányú keverékével hígítottam az agyarpreparátumok maximális áttetszőségének eléréséig. 

A preparátumokról Olympus BX51 mikroszkóp segítségével sorozatfelvételt 

készítettem. Az egyes képek között a mikrocsavart két osztással tekertem el, így egységnyi 
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10. ábra. A szibériai M. primigenius agyar (MTM PAL 2012.11.1.) transzverzális metszete (A) és annak vázlatos 

rajza (B). Az 17. ábrához végzett Schreger-szög mérések pontos helyét piros pontok jelölik (magyarázat a 

szövegben). Rövidítések: CDJ = cement-dentin határ. 
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11. ábra. A bükkábrányi E. antiquus agyar (MTM PAL 2012.13.1.) transzverzális metszete (A) és annak vázlatos 

rajza (B). Az 17. ábrához végzett Schreger-szög mérések pontos helyét piros pontok jelölik (magyarázat a 

szövegben). Rövidítések: CDJ = cement-dentin határ. 
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12. ábra. A vizsgált Elephantidae agyartöredékek relatív elhelyezkedése egy idealizált agyarban (A), valamint a 

paksi M. primigenius agyartöredék (MTM PAL 2012.12.1.) radiális metszete (B) és annak vázlatos rajza (C). 

Rövidítések: CDJ = cement-dentin határ. 
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távolságonként végighaladtam a teljes mélységélességi rétegen. Az egyes képeket a megfelelő 

sorrendben külön rétegekként megnyitottam egy rétegkezelésre is alkalmas képfeldolgozó 

program (Adobe Photoshop) segítségével. A mikroszkópos fotók felett létrehozott üres 

rétegen (vagyis az elmozdulástérképen) képkockáról képkockára haladva megjelöltem az 

egyes identikus dentincsatornák kontúrjának pozícióját. Az így kapott réteget JPEG fájlként 

mentettem el. A további méréseket ez utóbbi képen végeztem ImageJ program (RASBAND 

2011, ABRAMOFF et al. 2004) segítségével. Rögzítettem az egyes csatornakörvonalak 

elmozdulásának irányát, mértékét és a csatornák egymáshoz viszonyított pozícióját annak 

érdekében, hogy vizsgálhassam az elmozdulási mintázat szabályszerűségeit és az egyes 

csatornák 3D viszonyait. 

 

5.5. Az agyardentinen megfigyelhető makro- és mikromorfológiai jelenségek áttekintése 

 

A vizsgált agyarak transzverzális metszetén (13. ábra) az alábbi három szerkezeti 

jelenség figyelhető meg: 

 

1. Makroszkóposan és a vékonycsiszolatokon egyaránt koncentrikus körökbe rendezett 

világos és sötét sávok (vagy zónák) láthatók. A zónák kontrasztviszonyai függenek a 

megvilágítás típusától (rá- vagy áteső fény, keresztezett nikolokkal vagy utóbbi 

nélkül), valamint a megtartási állapottól. Figyelembe véve a koncentrikus 

repedésterjedési mintázatot, a zónák határai elválási felszíneket képeznek az 

agyarakban. Nagyobb léptékben ez a mintázat a fák évgyűrűihez hasonló hierarchikus 

rendszert alkot.  

2. Gyakoriak a sugárirányú törések és hajszálrepedések, melyeket gyakran ásványos 

elszíneződés emel ki. 

3. A legszembetűnőbb jelenség a már korábban említett Schreger-mintázat, amely 

hiányzik a vizsgált Deinotheriidae agyarakon. Két, az agyar centrumából közel radiális 

irányban kiinduló, világos és sötét pásztákból álló vonalsereg alkotja, melyek közül az 

egyik egyre erőteljesebben hajlik az óramutató járásával megegyezően, a másik pedig 

azzal ellentétesen. Az egymást keresztező ívelt pászták a metszeti felszínt rombusz 

alakú területekre osztják. Vékonycsiszolati képeken megfigyelhető, hogy maguk a 

pászták sem folytonos vonalak, hanem kisebb, általában átlósan szomszédos rombusz 

vagy négyzet alakú területekből épülnek fel. Nagy nagyítás mellett látható, hogy az 

utóbbi területeket rövid radiális irányú vonalszakaszok alkotják. A természetes törési  
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13. ábra. A vizsgált agyarak transzverzális metszetben. A, B: Az MTM PAL 2012.13.1-es E. antiquus agyar 

vékonycsiszolati képei. A nyilak növekedési vonalakat jelölnek. C: Az előbbi agyar pásztázó 

elektronmikroszkópos fotója. D: Az előző SEM felvétel 3D felszínmodellje. A sárga vonalak az átlósan 

szomszédos kiemelkedő és bemélyedő területek által kijelölt görbéket hangsúlyozzák. E: Az MTM V.84.82-es 

Prodeinotherium agyar természetes törési felszíne. A nyilak növekedési vonalakat jelölnek. F: Az MTM PAL 

2012.11.1-es M. primigenius agyar polírozott metszete. G: Az MTM PAL 2012.13.1-es E. antiquus agyar 

természetes törési felszíne. Rövidítések: CDJ = cement-dentin határ. 



VIRÁG Attila (2013): Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleoökológiai vizsgálata 

41 

 

 

14. ábra. A vizsgált agyarak radiális metszetben. A-F: Az MTM PAL 2012.11.1-es M. primigenius agyar 

vékonycsiszolati képei. A CDJ közvetlen közelében erősen poszterior irányba mutató dentincsatornákat nyíl 

jelöli. G, H: Feltárult dentincsatornák az MTM PAL 2012.13.1-es E. antiquus agyar természetes törési felszínéről 

készített pásztázó elektronmikroszkópos fotókon. I: Az MTM V.84.82-es Prodeinotherium agyar természetes 

törési felszíne. J: Az MTM PAL 2012.12.1-es M. primigenius agyar természetes törési felszíne. A nyilak 

növekedési vonalakat jelölnek. Rövidítések: ant. = anterior irány, CDJ = cement-dentin határ. 
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15. ábra. A vizsgált agyarak radiális metszetben. A, B: Az MTM PAL 2012.11.1-es M. primigenius agyar 

vékonycsiszolati képei. A nyilak a dentincsatorák Y-alakú elágazásait jelölik. C: Az MTM PAL 2012.12.1-es M. 

primigenius agyar pásztázó elektronmikroszkópos fotója. D: Az MTM PAL 2012.13.1-es E. antiquus agyarról 

készült átfedő SEM felvételek kompozit képe. E: Az MTM V.84.82-es Prodeinotherium agyarról készült átfedő 

SEM felvételek kompozit képe. Rövidítések: ant. = anterior irány, CDJ = cement-dentin határ. 
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16. ábra. A vizsgált agyarak tangenciális metszetben. Az MTM PAL 2012.11.1-es M. primigenius agyar 

természetes elválási felületének fotója (A), valamint ugyanez a felület fekete tussal festve (B). Az MTM PAL 

2012.13.1-es E. antiquus agyar vékonycsiszolati képe áteső fényben (C) és keresztezett nikolok között (D). E: Az 

MTM PAL 2012.11.1-es M. primigenius agyar természetes elválási felületének pásztázó elektronmikroszkópos 

fotója. F: Az MTM PAL 2012.12.1-es M. primigenius agyar természetes elválási felületének SEM képe. G: Az 

MTM PAL 2012.13.1-es E. antiquus agyar polírozott felszínének SEM képe. A repedések csiszolás után, a felület 

kiszáradásakor keletkeztek. Rövidítések: ant. = anterior irány. 
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felszíneken a rombuszok által alkotott komplex mintázat gyakran sekély mélyedések 

és apró kiemelkedések sorozataként jelenik meg. A fenti összetett mintázattal 

ellentétben a Deinotheriidae maradványokon nagy nagyítás mellett az 1. és a 2. 

pontban leírt szerkezeti jelenségeken kívül csak folyamatos radiális vonalak láthatók. 

 

Radiális metszetben (14. és 15. ábra) két fő szerkezeti jelenség különíthető el: 

 

1. A transzverzális metszeteken is megfigyelhető, hierarchikus rendszert alkotó világos 

és sötét sávok ebben a metszetben a pulpaüreg falával párhuzamosan futnak, a cement-

dentin határral (CDJ) azonban szöget zárnak be (zsindelyes elrendeződésűek) 

Irányultságuk megegyezik a fő repedésterjedési iránnyal. 

2. A vizsgált Elephantoidea agyarakon, szabad szemmel alig észrevehető, szinuszosan 

hullámzó lefutású, radiális tengelyű vonalak láthatók, amelyeket egyes esetekben 

ásványos elszíneződés emel ki. A vonalak sokkal szembetűnőbbek 

vékonycsiszolatban, valamint pásztázó elektronmikroszkópos képeken. A szinuszos 

hullámokkal ellentétben a Deinotheriidae agyarakon radiális irányú, de egyenes 

vonalak láthatók mind a természetes törési felszíneken, mind pedig 

vékonycsiszolatban. 

 

Tangenciális metszetben (16. ábra) két fő szerkezeti jelenség különíthető el: 

 

1. Az Elephantoidea agyarak külső felszínén esetenként előfordulhat a cement 

hosszirányú, mélyebb befűződése. A cement belső felszíne, vagyis a cement-dentin 

határ longitudinálisan szabályosan barázdált. Ezek a barázdák eredményezik 

transzverzális metszetben a CDJ alig észrevehetően hullámzó rajzolatát. Hasonló, 

keskeny longitudinális bordák és árkok futnak végig a tangenciális elválási felszínek 

mentén szétválasztott agyardarabokon, ezek azonban az intakt transzverzális 

metszeteken nem láthatók. Előfordul, hogy a szomszédos bordák az agyar csúcsa felé 

összeolvadnak. A fentiekkel ellentétben a vizsgált Deinotheriidae agyarak megegyező 

felszínei majdnem teljesen simák. 

2. A vizsgált Elephantoidea agyarak tangenciális törési felszínén gyakran megfigyelhető 

egy finom, szálas, longitudinális oszlopokba rendezett sima vagy fejjel lefelé fordított, 

„U” betűkre, vagy esetenként szögletesebb, „V” betűkre emlékeztető mintázat, 

amelyet LOCKE (2008) madártoll-mintázatnak nevezett el. Ugyanez a jelenség 
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vékonycsiszolatban egymás melletti sötétebb és világosabb pászták sorozatából áll 

össze, ahol a sötétebb részek az „U” betűk axiális részével korrelálhatók (és rövid, 

párhuzamos, axiális irányú vonalakból épülnek fel), míg a világosabb sávok az „U” 

betűk tangenciális részeivel párhuzamosíthatók (és apró pontszerű foltokból épülnek 

fel). Keresztezett nikolok között a szomszédos pászták kioltása között 90°-os eltérést 

tapasztalhatunk. 

 

5.6. A megfigyelt makro- és mikromorfológiai jelenségek méretadatai 

 

A Deinotheriidae és az Elephantoidea agyarak külső cement rétegének vastagsága 2 és 

4 mm között változik (13/E,F és 14/I,J). Az Elephantoidea csoport esetében a CDJ 

transzverzális metszetén megfigyelhető, alig észrevehető hullámok (13/F ábra) radiális 

kiterjedése (vagyis a hullámok kétszeres kitérése) hozzávetőleg 250 µm. 

A transzverzális és radiális metszeteken látható világos és sötét zónák vastagsága 100 

és 200 µm között változik. A megfigyelt hierarchikus rendszerben a magasabb rendű ciklusok 

vastagsága 3,2-4,5 milliméter. A zónák orientációjuk és méretadataik alapján periodikus 

növekményeket képviselnek, határaik a növekedési vonalakkal esnek egybe. Az egyes 

növekedési rétegek kúp alakúak, transzverzális metszetben a cement-dentin határral 

párhuzamosak (13/A,B és F ábra), radiális metszetben azonban utóbbival hegyes szög alatt 

érintkeznek (10/B, 11/B és 12/C ábra). KOCH et al. (1989), valamint FOX (2000) adataival 

összevetve a ciklusok méretadataik alapján másod- (vagyis hetekben mérhető nagyságrendű) 

és elsőrendű (vagyis éves) növekményeknek felelnek meg. 

A vizsgált Deinotheriidae agyarak transzverzális és radiális metszetein a radiális 

irányú egyenes vonalak (14/I ábra) vastagsága 3-5 µm, az érték a pulpaüreg közelében a 

legmagasabb. A szomszédos vonalak közti tér (5-15 µm) radiális irányban közel konstans 

marad. Az Elephantoidea agyarakon megfigyelhető szinuszosan hullámzó lefutású vonalak 

(12/B,C és 14/J, ábra), valamint az átlósan szomszédos világos és sötét rombusz alakú 

területeket (13/A,B és F ábra) alkotó, vékonycsiszolati képeken csak nagy nagyítás mellett 

látható, rövid sugárirányú vonalszakaszok (13/B ábra) ugyanezekkel a dimenziókkal 

jellemezhetők. A mérések lényegében megegyeznek LOCKE 2008 eredményeivel. A vonalak 

adataik alapján a dentincsatornákkal azonosíthatók. 

Az Elephantoidea agyarak radiális metszetein megfigyelhető, szinuszosan hullámzó 

lefutású vonalak (lásd közelről a 14/E ábrán) hullámhossza a pulpaüreg közelében a 

legnagyobb (hozzávetőleg 2250 µm), a cement-dentin határ felé haladva fokozatosan rövidül. 
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A CDJ közvetlen közelében az MTM PAL 2012.13.1-es leltári számú bükkábrányi agyar 

esetében 900-1100 µm, míg az MTM PAL 2012.11.1-es szibériai és az MTM PAL 2012.12.1-

es paksi agyar esetében 1100-1250 µm közötti értékeket mértem. Ezek a megfigyelések 

megegyeznek PALOMBO & VILLA (2001), valamint ÁBELOVÁ (2008) adataival. 

Az Elephantoidea agyarak transzverzális metszetein megfigyelhető, átlósan 

szomszédos világos és sötét rombusz alakú területek (13/A,B és F ábra) radiális hossza a 

pulpaüreg közelében 1100 µm körüli, míg a CDJ közelében már csak 500-600 µm közötti. A 

mérési adatok alapján valószínű, hogy a rombusz alakú területek radiális hossza és a radiális 

metszeteken megfigyelhető szinuszosan hullámzó lefutású vonalak félhullámhossza 

összefügg. 

A rombusz alakú területek szélessége a CDJ közelében a legmagasabb. A szibériai és a 

paksi agyar esetében 0,8 mm, a bükkábrányi agyar esetében pedig akár 1 mm. A pulpaüreg 

felé haladva a területek szélessége 0,1-0,2 milliméterrel csökken. A szomszédos, megegyező 

színű területek közötti radiális eltolódás mértéke a 280 µm-t is elérheti. 

Az Elephantoidea agyarak tangenciális elválási felszínén megfigyelhető, keskeny 

longitudinális bordák és árkok (16/A ábra) szélessége a szibériai és a paksi agyar esetében 

700-800 µm között változik, míg a bükkábrányi agyar esetében akár a 950 µm-t is elérheti. A 

legmagasabb értékeket a CDJ közelében mértem. A madártoll-mintázat elemi oszlopai (16/B 

ábra) ugyanilyen dimenziókkal jellemezhetők, míg a vékonycsiszolatban megfigyelhető 

pászták (16/D ábra) szélessége fele ekkora, 400-500 µm. A mérési adatok hasonlóságai 

alapján felvethető, hogy a madártoll-mintázat, valamint a keskeny longitudinális bordák és 

árkok és a rombusz alakú területek szélessége között összefüggés van. 

A transzverzális metszeteken látható, az agyar centrumából közel radiális irányban 

kiinduló, ellentétes irányban hajló, látszólagos vonalak metszéspontjaiból húzott érintők által 

bezárt, a pulpaüreg felé néző szögek (vagyis a Schreger-szögek) az MTM PAL 2012.11.1-es 

szibériai agyar esetében 32-102°, míg az MTM PAL 2012.13.1-es bükkábrányi agyar 

esetében 36-136° között változnak. A legmagasabb értékeket a CDJ közelében mértem. 

Amennyiben csak a cement-dentin-határtól legfeljebb 1 cm távolságban elhelyezkedő  

metszéspontokhoz rendelhető méréseket vesszük figyelembe, az értékek a szibériai agyar 

esetében 57-102°-ra (76°-os átlaggal), a bükkábrányi agyar esetében pedig 96-136°-ra (115°-

os átlaggal) módosulnak. A mérések pontos helyét a 9/B és a 10/B ábrán piros pontok jelölik. 

PALOMBO & VILLA (2001) adataival összevetve a szibériai agyar a Mammuthus genusba 

sorolható, míg a bükkábrányi agyar a tipikus Elephas antiquus agyarakkal mutat hasonlóságot 

(lásd a 17. ábrán). 
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17. ábra. A cement-dentin határtól legfeljebb 1 centiméterre elhelyezkedő Schreger-szögek varianciája 

különböző ormányosagyarak esetében PALOMBO & VILLA (2001) nyomán. A jelen tanulmányban vizsgált agyarak 

adatait piros színnel tüntettem fel. 

 

5.7. A dentincsatornák szinuszos jellege 

 

Az Elephantoidea agyarak tangenciális nézetén látható madártoll-mintázat (pl. 16/B 

ábra) jól magyarázható LOCKE (2008) „helikoidális”, vagy más néven csavart modelljével. A 

modell egyenes lefutású dentincsatornákat feltételez, amelyek az agyar hossztengelye mentén 

radiális mikrolemezekbe rendeződnek. Egy lemezen belül a csatornák párhuzamosak 

egymással, de lemezről-lemezre haladva szabályos rend szerint változtatják az 

orientációjukat, amíg egy 180°-os fordulatot (teljes csavarfelületet) le nem írnak (19/B és 

21/B ábra). Ha a csavarfelület teljes, a csavarodás irányától függően a tangenciális 

metszeteken longitudinális oszlopokba rendezett sima vagy fejjel lefelé fordított „U” betűkre 

emlékeztető mintázat jelenik meg, míg a megközelítőleg radiális irányú csatornákat 

tartalmazó mikrolemezek elhagyásával inkább „V” betűk jönnek létre. Ez a modell a rovarok 

exokutikulájában lévő kitin mikrofibrillumok elrendeződésével analóg (lásd GULLAN & 

CRANSTON 2010). 

Mivel a csavart modell nem magyarázza a transzverzális metszeteken megfigyelhető 

Schreger-mintázatot, LOCKE (2008) az úgynevezett Schreger-oszlopokat is bevezette, 

amelyeket az agyar hossztengelye mentén végigfutó, hexagonális szerkezetű, megnyúlt 

képződményekként írt le. Az oszlopok falát a szomszédos mikrolemezek közti radiális 

felületekhez, valamint a kúpfelszín mentén kialakuló növekedési zónákhoz hasonlóan a 

csatornaközti mátrix szerkezeti inhomogenitásával magyarázta. Utóbbi három struktúrát 

egymástól függetlenül kialakuló, de egymást metsző, összeillő szerkezeti elemekként 

értelmezte. 

A madártoll-mintázat és a Schreger-mintázat hiánya a vizsgált Deinotheriidae 

agyarakon arra utal, hogy nemcsak a helikoidális dentincsatorna-elrendeződés, de a Schreger-
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oszlopok is hiányoznak ezeknél a taxonoknál, vagyis az Elephantoidea csoportra jellemző 

dentinszerkezet evolúciójához legalább két innovatív lépésre volt szükség az ősi (pleziomorf) 

állapothoz képest. 

A két csoport között radiális nézetben is megfigyelhetünk különbségeket. Míg a 

vizsgált Deinotheriidae agyartöredékek esetében ezeken a metszeteken sugárirányú, egyenes 

vonalak láthatók (15/E ábra), az Elephantoidea agyarakon hullámos lefutású vonalakat 

figyelhetünk meg (pl. 15/D ábra). Mivel utóbbiakat LOCKE (2008) az egymás mögötti, eltérő 

dentincsatorna-orientációjú mikrolemezek átfedő képével magyarázta (hozzátéve, hogy az 

ilyen mintázatot eredményező szakaszokon a teljes csavarfelületből hiányoznak az axiális 

csatornákat tartalmazó lemezek), nincs szükség újabb evolúciós lépés bevezetésére ennek a 

jellegnek a kialakításához, hiszen hiánya a pleziomorf alakok esetében egyértelműen 

következik a helikoidális dentincsatorna-elrendeződés hiányából.  

Bár a radiális metszet értelmezése nem bonyolítja tovább az eddig felvázolt evolúciós 

forgatókönyvet, mégis ebben rejlik az elmélet legnagyobb buktatója. A tangenciális 

metszetekből nyilvánvaló, hogy a jellegzetes parabolikus mintázat, vagyis a longitudinális 

oszlopokba rendezett sima vagy fejjel lefelé fordított „U” betűk olyan szomszédos 

mikrolemezek hatására alakulnak ki, amelyben a dentincsatorna-orientáció szigorúan 

monoton módon (konstans mértékben és azonos csavarodási irányban, vagy csak az 

óramutató járásával megegyezően vagy csak azzal ellentétesen) történik. Az axiális 

csatornákat tartalmazó lemezek elhagyásával az „U” betűk csak laposabbá válnak. Ezzel 

szemben a vizsgált Elephantoidea agyarak radiális metszetein (pl. a jelen munka 14/E ábráján, 

vagy LOCKE 2008 13/C és 15/D ábráján) szinuszosan hullámzó lefutású vonalakat láthatunk 

egyértelmű inflexiós ponttal. Az inflexió az axiális irányú csatornákat tartalmazó lemezek 

hiánya mellett csak a csavarodás irányában bekövetkező periodikus változással együtt 

magyarázható, ami ellentétes a korábban közölt megfigyelésekkel. 

Az ellentmondás feloldásának egy lehetséges módja, ha a dentincsatornákat valóban 

szinuszosan hullámzó szerkezeti elemekként (nem pedig látszólagos mintázatként) 

értelmezzük, ahogyan ezt számos más kutató is tette (pl. MILES & WHITE 1960, MILES & 

BOYDE 1961, MILES & POOLE 1967, SHOSHANI 1996, RAUBENHEIMER et al. 1998, 

RAUBENHEIMER 1999, PALOMBO & VILLA 2001, TRAPANI & FISHER 2003, ÁBELOVÁ 2008). 

Tovább erősíti ezt az elképzelést, hogy a jelen tanulmány során nem sikerült egyetlen olyan 

metszetet sem találnom, amelyben a dentincsatornák egyenes lefutású szerkezeti elemekként 

jelentek meg, kivéve a pontosan transzverzális metszeteket, amelyekben a hullámokat éppen 
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felülről nézzük. Az, hogy a csatornák ebben a nézetben rövid radiális irányú vonalszakaszokra 

bomlanak (pl. 13/B ábra), mindkét csatornaalak-értelmezés esetében igaz. 

A továbbiakban bevezetésre kerülő 3D modell a fenti megfontolásoknak megfelelően 

szinuszosan hullámzó lefutású dentincsatorna-alakot feltételez, ahol a csatornák fő tengelye 

radiális irányú, ahogyan ezt a radiális metszeteken láthattuk. Ennél a pontnál nyilvánvalóvá 

válik, hogy szükséges megfelelő magyarázatot találni a tangenciális metszeteken 

megfigyelhető madártoll-mintázat kialakulására, hiszen a helikoidális modell érvényessége 

megkérdőjelezhető. 

 

5.8. A madártoll-mintázat kialakulása 

 

A tangenciális növekedési vonalak mentén leválasztott, megnövelt áttetszőségű rétegek 

vizsgálata rámutatott, hogy egységnyi radiális irányú elmozdulás közben a szomszédos 

dentincsatornák körvonala az agyar proximális vagy disztális vége felé tolódik. Az eltolódás 

mértéke (vagyis a radiális elmozdulás proximodisztális komponense mikronokban kifejezve) 

tangenciális irányban szinuszos görbével jellemezhető, szabályos rend szerint változik (18. 

ábra). Ha a csatornák a helikoidális modell szerint elrendezett, egyenes szerkezeti elemek 

lennének, akkor a vizsgálat során kapott elmozdulási mintázat a 19/B ábrán bemutatotthoz 

hasonlítana. Ha a csatornák lefutása szinuszosan hullámzó, ahol a szomszédos hullámok 

azonos fázisban vannak, akkor tangenciális nézetben az elmozdulási mintázat lineáris lenne, 

hiszen az egymás melletti csatornák azonos mértékben, megegyező irányba mozdulnának el. 

Ezzel szemben, ha a szomszédos hullámok között szisztematikus fáziseltolódást feltételezünk, 

akkor éppen a tapasztalati eredményekkel (18/G ábra) megegyező elmozdulási mintázatot 

kapunk (19/A ábra). 

A 18. ábrán bemutatott elmozdulási mintázat tehát egyrészt alátámasztja a hullámos 

lefutású dentincsatornákon alapuló modellt, másrészt pedig rámutat arra, hogy a szomszédos 

csatornák egymáshoz viszonyítva fáziseltolódásban vannak. A „fáziseltolódási modell” egyik 

legfontosabb vonzata, hogy a szomszédos csatornák a helikoidális modellhez hasonlóan 

különböző és szabályos rendben változó szögek alatt metszik a tangenciális síkot, így a 

legtöbb esetben madártoll-mintázatot eredményeznek (21/A ábra). Ez a modell tehát már 

legalább két metszeti irányból tekintve (radiális és tangenciális) jól magyarázza a megfigyelt 

makro- és mikromorfológiai jelenségeket. 
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18. ábra. A madártoll-mintázat és az egyes dentincsatornák körvonala (A) jól kivehető az MTM PAL 2012.11.1-

es M. primigenius agyar tangenciális metszetén (B, C). A szomszédos csatornametszetek alakjának eltérése a D 

és E ábrán feltüntetett csatornaelrendeződést feltételezve az A ábrán bemutatott mintázat kialakulásához 

vezet. A fókuszsík egységnyi távolsággal történő radiális irányú elmozdításakor a dentincsatornák körvonala az 

agyar proximális vagy disztális vége felé tolódik, ugyanekkor a tangenciális komponens gyakorlatilag 

elhanyagolható (F). A proximodisztális komponens változását tangenciális irányban a G ábra foglalja össze. A 

proximodisztális elmozdulás mértéke anterioposzterior irányban változatlan marad (H). Rövidítések: ant. = 

anterior irány. 

 

5.9. A Schreger-mintázat kialakulása 

 

LOCKE (2008) a Schreger-mintázat magyarázatára bevezetett Schreger-oszlopokat 

recens elefántagyarak polírozott, majd tussal vagy jelölőfilccel festett keresztmetszeti képére 



VIRÁG Attila (2013): Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleoökológiai vizsgálata 

51 

 
 

19. ábra. A fókuszsík egységnyi távolsággal történő radiális irányú elmozdításakor várható elmozdulási 

mintázatok két különböző dentincsatorna-elrendeződési modell esetében (magyarázat a szövegben). 

Rövidítések: ant. = anterior irány. 

 
 
alapozta, amelyekről a felesleges festéket alkohollal távolította el. Az így kapott 

preparátumokon a festés eredménye az eredeti mintázathoz hasonló, négyzetes vagy kissé 

hatszöges sötét területeket eredményezett, amelyeket világos sávok választottak el egymástól 

(lásd LOCKE 2008 12/A-C ábráján). A világos sávokat, vagyis az oszlopok falát a 

csatornaközti mátrix szerkezeti inhomogenitásából adódó festődési különbségekkel 

magyarázta. 
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Abban az esetben, ha a dentincsatornákat a fáziseltolódási modellnek megfelelően 

hullámos lefutású szerkezeti elemekként értelmezzük, az agyarkeresztmetszeteken négy 

különböző csatornaszakaszt különíthetünk el. Az emelkedő szakaszt (amelyik a CDJ felé lejt), 

a disztális vagy anterior hullámcsúcs körüli radiális szakaszt, az alábukó szakaszt (amelyik a 

pulpaüreg felé lejt), valamint a proximális vagy poszterior hullámvölgy körüli radiális 

szakaszt (20. ábra). A hullámok ennek a négy szakasznak a sorozatos ismétlődéséből állnak 

össze. Ezek a szakaszok festődési tulajdonságaik alapján két csoportra oszthatók. Ha a 

dentincsatornák levegővel teltek, akkor a kapillaritásnak köszönhetően mind a négy szakaszuk 

könnyen festhető, de a transzverzális metszeteken a nagy felületen nyitott radiális 

szakaszokból (vagyis a hullámcsúcsokból és a hullámvölgyekből) a festék a felesleg 

eltávolításakor könnyen kimosódhat. Ennek értelmében könnyen beláthatjuk, hogy a 

fáziseltolódási modell esetében a polírozott transzverzális metszetek festésekor LOCKE (2008) 

eredményeivel megegyező mintázatot kapnánk, ahol a világos sávok a hullámcsúcsokkal és a 

hullámvölgyekkel, míg a sötét területek a csatornák emelkedő és alábukó szakaszaival  

 

 

20. ábra. A hullámos lefutású dentincsatornák az alábbi négy szakaszra oszthatók: emelkedő szakasz, anterior 

hullámcsúcs, alábukó szakasz, poszterior hullámvölgy. A LOCKE (2008) féle jelölőfilces festési eljárás során a 

dentincsatornák kapillaritásának köszönhetően mind a négy szakasz könnyen festhető, de a transzverzális 

metszeteken a nagy felületen nyitott radiális szakaszokból (vagyis a hullámcsúcsokból és a hullámvölgyekből) a 

festék a felesleg eltávolításakor könnyen kimosódhat. Az alkoholos mosás után visszamaradt festéket piros szín 

jelöli (magyarázat a szövegben). 
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társíthatók, vagyis a festődési mintázat magyarázatára külön szerkezeti jelenség bevezetése 

szükségtelen20. 

Fontos megemlíteni, hogy a festési eljárás során kapott mintázat nem egyezik meg 

teljesen az eredeti, festés nélkül is látható Schreger-mintázattal. A festett felszínek 

sugárirányban kissé lapított és kétszer olyan sűrűn elhelyezett világos és sötét területekkel 

jellemezhetők, ahol a világos területek radiális kiterjedése jelentősen kisebb, mint a sötéteké, 

míg az eredeti mintázat esetében a szomszédos területek szélessége és radiális hossza közel 

megegyező. 

A szomszédos területek közötti színkülönbség sokkal inkább RAUBENHEIMER et al. 

(1998) és RAUBENHEIMER (1999) megfigyeléseinek megfelelően az emelkedő és az alábukó 

szakaszokat tartalmazó dentinrégiók csatornasűrűségének különbségeire vezethető vissza. 

Amennyiben nem volna eltolódás az egymás melletti dentincsatornák hullámcsúcsai és 

hullámvölgyei között, úgy ez a színeltérés a transzverzális metszeteken a növekedési 

zónákhoz hasonló koncentrikus mintázatot rajzolna ki. A csatornák közötti szisztematikus 

fáziseltolódásnak köszönhetően azonban a koncentrikus mintázat kisméretű rombusz vagy 

négyzet alakú területekre szakadozik fel, és az átlósan szomszédos területeket összekötő 

látszólagos vonalak jelennek meg. Az 5.6. fejezetben tárgyalt hullámhossz-rövidülés 

következtében ezek a vonalak nem egyenesek, hanem az óramutató járásával megegyezően és 

azzal ellentétesen hajlanak. 

Feltételezve, hogy a dentincsatornák a cement-dentin határhoz viszonyítva azonos 

fázisban indulnak, a CDJ átlagosan 250 µm-es radiális kiterjedésű hullámzása a szomszédos 

csatornák különböző mértékű sugárirányú eltolása révén jól magyarázza az ugyanilyen 

léptékű fáziseltolódás létrejöttét. Ezzel szemben a Deinotheriidae agyarakon a CDJ 

hullámzása csak igen ritkán, és akkor is csak kis kitéréssel jelenik meg, azonban 

értelemszerűen, ha kifejezettebb lenne, sem okozna érdemi változást transzverzális nézetben 

az egyenes radiális csatornák sugárirányú eltolása révén. 

A CDJ hullámzása a dentin külső felszínének longitudinális bordázottságát 

eredményezi, ami jó összhangban van azzal a megfigyeléssel, hogy a tangenciális növekedési 

vonalak mentén leválasztott, megnövelt áttetszőségű rétegekben, a fókuszsík egységnyi 

távolsággal történő radiális irányú elmozdításakor az identikus dentincsatorna-körvonalak 

                                                           
20  A fosszilis anyagot megtartási állapotából következően a polírozás előtt a további felaprózódás elkerülése végett szükséges volt 

kétkomponensű epoxi műgyantába ágyazni. A folyamat során a levegővel telt dentin csatornák többé-kevésbé teljesen kitöltődtek a 

beágyazó anyaggal, így a festési eljárás egyáltalán a vizsgált agyarak esetében nem volt hatékony. Ennek következtében a bekezdésben 

vázoltak gyakorlati igazolása a jelen tanulmány során nem volt kivitelezhető. 
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elmozdulásának proximodisztális komponense anterioposzterior irányban (vagyis a bordák 

mentén) változatlan marad (18/H ábra). 

Mint láthatjuk, a fáziseltoldási modell egyrészt mindhárom metszeti irányból tekintve 

jól magyarázza az Elephantoidea agyarakon megfigyelt makro- és mikromorfológiai 

jelenségeket, másrészt pedig sokkal parszimónikusabb evolúciós forgatókönyvet eredményez, 

hiszen a csoportra jellemző dentinszerkezet kialakulásához csak egyetlen innovatív lépésre 

(vagyis a csatornák lefutásának megváltozására) van szükség.  

 

5.10. A megfigyelt kioltási és repedésterjedési mintázat értelmezése 

 

HILLSON (2005) szerint a csatornaközti (intertubuláris) és az egyes dentincsatornák 

körüli (peritubuláris) mátrix mineralizációja egymástól függetlenül zajlik, az utóbbi pedig 

jóval nagyobb fokú, mint az előbbi. Mivel egy ilyen szerkezeti inhomogenitás elősegíti a 

repedések terjedését, a törési felszínek gyakran tükrözik az általános dentincsatorna-

orientációt. Más szavakkal az ilyen felszínek tanulmányozása révén igazolható az 

Elephantoidea agyardentin korábban vázolt 3D modellje. 

A fosszilis agyarak a csatornaközti mátrix inhomogenitására visszavezethetően a 

szerkezeti kollagén elvesztésével gyakran esnek szét a térben kúpfelszínekkel leírható 

növekedési zónák mentén, amelyeket FOX (2000) megfigyelései alapján az állatot ért 

periodikusan változó környezeti tényezők (napszakok, évszakok) dentinképződés sebességére 

gyakorolt élettani hatásai eredményeznek. Tangenciális irányban homogén dentincsatorna-

elrendeződés mellett a kúpfelszínek többé-kevésbé simák, kör keresztmetszetűek lennének, 

mint a vizsgált Deinotheriidae maradványok esetében. Ezzel szemben az Elephantoidea 

csoport esetében a kúpfelszínek keresztmetszetben ráncolt körvonalúak, ami a szinuszosan 

hullámzó csatornák emelkedő és alábukó szakaszait tartalmazó dentinrégiók közötti, 

RAUBENHEIMER et al. (1998) és RAUBENHEIMER (1999) által megfigyelt csatornasűrűség-

különbségekre vezethető vissza, hiszen utóbbi esetben az elválási felszínek a ritkábban 

elrendezett dentincsatornákat (vagyis kevesebb erősen mineralizált peritubuláris mátrixot) 

tartalmazó alábukó régió mentén fognak kialakulni. A tangenciálisan szomszédos alábukó 

szakaszok a jelen tanulmányban használt modell szerinti csatornaelrendeződést feltételezve 

kismértékű radiális irányú fáziseltolódásban vannak egymáshoz képest, ami transzverzális 

metszetben az elválási felszín ráncolódásához vezet (21/A ábra). A ráncok a tangenciális 

felszínek mentén szétválasztott agyardarabokon keskeny longitudinális bordák és árkok 

formájában jelennek meg (16/A ábra). 
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21. ábra. A fáziseltolódási-modell (A) és a helikoidális denticsatorna-elrendeződés (B) 

vázlatos rajza a legfontosabb elválási felületek feltüntetésével (magyarázat a szövegben). 

 

 

A tangenciális felszínek mentén a repedésterjedési mintázat gyakran tükrözi a 

madártoll-mintázat longitudinális oszlopokba rendezett, sima vagy fejjel lefelé fordított, „U” 

betűkre, vagy esetenként szögletesebb, „V” betűkre emlékeztető alapegységeit (16/G ábra). 
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Ez a helikoidális csatornaelrendeződéssel, valamint a fáziseltolódási modellel egyaránt 

magyarázható. 

A transzverzális törési felszíneken gyakran a Schreger-mintázatot kiemelő sekély 

mélyedések és apró kiemelkedések sorozata jelenik meg (13/D,G ábra). Ez a megfigyelés 

csak a fáziseltolódási modell szerinti csatornaelrendeződéssel magyarázható, amelyben a 

repedések a hullámos lefutású csatornák közötti, viszonylag gyengén mineralizált mátrix 

mentén alakulnak ki. A tangenciálisan szomszédos hullámcsúcsok és hullámvölgyek 

szisztematikus fáziseltolódásnak köszönhetően a transzverzális törési felszíneken nem 

koncentrikus mintázat jelenik meg, hanem utóbbi kisméretű rombusz vagy négyzet alakú 

területekre szakadozik fel. Ezzel szemben a helikoidális csatornaelrendeződés a tangenciális 

nézetben megfigyelthez hasonló repedésterjedési mintázatot eredményezne ezeken a 

metszeteken is. 

LOCKE (2008) a transzverzális törési felszíneken megjelenő radiális töréseket a 

helikoidális modell keretein belül a szomszédos mikrolemezek közti határként értelmezte. A 

fáziseltolódási modell esetében, amennyiben a dentincsatornák az egykori növekedési 

felszínen található szomszédos odontoblaszt sejttestek elhelyezkedésére visszavezethetően 

többé-kevésbé szabályos módon rendeződnek, szintén elvárható, hogy sugárirányú repedések 

alakuljanak ki a szomszédos csatornák közötti mátrix által képzett radiális elválási felületek 

mentén (21/A. ábra).  

A tangenciális csiszolatokon megfigyelt kioltási mintázat (16/D ábra) könnyen 

magyarázható, amennyiben a peritubuláris dentinben szabályos kristályorientációt 

feltételezünk. Így a kristályok fő tengelye eltérő szög alatt látszik az „U” betűk axiális (vagy 

longitudinális) részén, amely főként az emelkedő és az alábukó, vagyis közel axiális irányú 

csatornaszakaszokból épül fel, valamint a tangenciális részén, amelyet elsősorban a 

hullámcsúcsok és hullámvölgyek körüli, hozzávetőleg radiális irányú szakaszok alkotnak. A 

longitudinális irányban periodikusan változó kristályorientáció keresztezett nikolok között a 

szomszédos elemi pászták kioltásának közel 90°-os eltérését eredményezi. 

 

5.11. A Schreger-mintázat egyedfejlődési és evolúciós háttere 

 

RAUBENHEIMER et al. (1998), valamint RAUBENHEIMER (1999) a dentincsatornák 

hullámos lefutásának okát elsősorban a dentinképzésért felelős odontoblaszt sejtek közötti 

nyomás csökkenését célzó fizikai folyamatokban kereste. Elméletének alaptézisei a 

következők: 
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1.  A dentinképződés során az odontoblaszt sejtek centripetális (befelé történő radiális) 

irányú mozgása következtében csökken a pulpakerület. A folyamat eredményeként a 

sejttestek szorosabb elrendeződésre kényszerülnek, miközben a sejtközi nyomás 

növekszik. 

2. A nyomásnövekedést két folyamat ellensúlyozza. Egyrészt sejtek mozdulnak el a 

pulpaüreg nyitott vége (vagyis az agyar proximális része) felé, ahol nagyobb a 

pulpakerület, másrészt pedig az odontoblasztok száma csökken sejtelhalás és a 

szomszédos sejttestek fúziója révén.  

3. A sejtközi nyomás átmeneti csökkenését követően a sejtek ismét anterior irányban, 

vagyis a szűkebb pulpakerület felé mozdulnak, amíg a további dentinlerakódás 

eredményeként újra el nem kezdődik a periódus. 

4. Az odontoblasztok kezdeti (vagyis közvetlenül a CDJ alatt megfigyelhető) proximális 

irányú elmozdulása a legerőteljesebb, ami valószínűleg a sejtdifferenciáció és 

sejtmaturáció során lezajló jelentős térfogatnövekedés következtében létrejött 

sejtzsúfoltság következményeként értelmezhető. 

 

A sejtközi nyomáson alapuló elmélet igazolására RAUBENHEIMER et al. (1998), 

valamint RAUBENHEIMER (1999) az emelkedő és alábukó csatornaszakaszokat tartalmazó 

dentinrégiók közötti csatornasűrűség-különbséget, legvalószínűbben sejtelhalással 

összefüggésbe hozható, vakon végződő dentincsatornákat, valamint feltételezhetően 

sejtfúzióhoz köthető, Y-alakú csatorna elágazásokat (lásd RAUBENHEIMER et al. 1998 6. 

ábráján) használt fel. Szintén a sejtközi nyomás bizonyítékaként értelmezte azt a jelenséget, 

hogy a dentincsatornák körvonala tangenciális metszetben ovális. Közvetlenül a CDJ alatt 

erősen poszterior irányú csatornaszakaszokat figyelt meg (lásd pl. a jelen munka 14/A-C 

ábráján vagy RAUBENHEIMER et al. 1998 4. ábráján), melyeket az odontoblasztok kezdeti 

erőteljes proximális irányú elmozdulásával magyarázott. 

Bár a dentincsatornák szinuszos jellegére vonatkozó fenti magyarázat jól 

megalapozottnak tűnik, mégis fontos megjegyezni néhány ezzel kapcsolatos bizonytalanságot 

és ellentmondást: 

 

1.  Egy kerek keresztmetszetű csatornaszakasz tangenciális metszete is lehet ovális, 

amennyiben a szakasz a tangenciális síkkal nem 90°-os szöget zár be, ami a 

fáziseltolódási modell esetében a legtöbb szinuszosan hullámos lefutású 

dentincsatornára nézve igaz. 
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2. A csatornák Y-alakú elágazásait a jelen tanulmány során is sikerült dokumentálni 

(15/A-C ábra), mindemellett HILLSON (2005) megfigyelései alapján az ehhez hasonló 

jelenségek számos más típusú dentinben is gyakoriak. 

3.  Amennyiben a transzverzális metszeteken megfigyelhető hierarchikus koncentrikus 

mintázat növekedési zónáknak feleltethető meg, ahol a legkisebb léptékű sávok FOX 

(2000) vizsgálatai alapján napi szintű növekményekként értelmezhetők, akkor egy-egy 

ilyen zóna kialakulását az állat élete során pillanatszerű, egyidejű eseményként 

kezelhetjük. Az a tény, hogy egyazon növekedési zóna mentén a világos és sötét 

rombusz alakú területek száma közel azonos, arra utal, hogy a dentinképződés során 

egy időben hozzávetőleg megegyező számú odontoblaszt sejttest mozdult az agyar 

csúcsa (vagyis a szűkebb pulpakerület), valamint a pulpaüreg nyitott vége felé. Ennek 

következtében könnyen beláthatjuk, hogy az odontoblaszt sejttestek proximodisztális 

eltolódása révén nem csökken a centripetális elmozdulás során megnövekedett sejtközi 

nyomás, hiszen az egyenlő számú, ellentétes hatás éppen kioltja egymást. 

 

GHEERBRANT & TASSY (2009) filogenetikai rendszeréhez igazodva mind a Schreger-

mintázat, mind pedig az annak hátterében álló mikronos léptékű anatómiai struktúrák (mint 

például a dentincsatornák szinuszos jellege) az Elephantoidea csoport autapomorf bélyegeinek 

tekinthetők, vagyis nem fordulnak elő sem a bazális ormányosokon, sem pedig más, agyarakat 

viselő állaton. 

TRAPANI & FISHER (2003), SHOSHANI (2006), valamint ÁBELOVÁ (2008) szerint a 

mintázat nemcsak az agyarakon, de gyakran a premolarisok és a molarisok dentinjén is 

megfigyelhető, amit a jelen tanulmány során is sikerült megerősíteni (22. ábra). 

A romániai Mavrodinból származó, BE MV55-ös jelölésű M. trogontherii őrlőfog 

(lásd még VASILE et al. 2012), valamint az ócsai M. rumanus molaris (lásd még VIRÁG & 

GASPARIK, 2012) horizontális metszetén látható, hogy a dentincsatornák az őrlőfogak 

esetében is az agyarakhoz hasonló, bár némileg szabálytalanabb módon hullámzó lefutásúak 

(23/A,C ábra), valamint hogy gyakoriak a foglemezek axiális tengelye felé néző szárú, Y-

alakú elágazásaik (lásd a jelen munka 23/B,D ábráján, vagy DRIAK 1937 11. ábráján). 

A pulpaüreg az elefántagyarak esetében az állat egész élete során nyitott marad, és a 

korábban lerakódott dentin periodikus anterior irányú elmozdulása révén teljes térfogata sem 

változik, ezzel szemben, mint ahogyan azt a 2.2. fejezetben láthattuk, a premolarisok és 

molarisok esetében a dentinképződés során egyre kisebb és kisebb lesz, míg a folyamat 

lezárultával végérvényesen beszűkül, ezáltal az odontoblaszt sejttestek számára rendelkezésre 
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22. ábra. Schreger-mintázat egy Bugyiról származó juvenilis M. meridionalis dp3-as fogának dentinjén. 

 

 

 

 
23. ábra. A, B: A romániai Mavrodinból származó M. trogontherii őrlőfog (BE MV55) horizontális metszete. 

C, D: Az ócsai M. rumanus őrlőfog horizontális metszete. A nyilak a dentincsatorák Y-alakú elágazásait jelölik. 

Rövidítések: EDJ = zománc-dentin határ. 

 



TAXONÓMIAI RÉSZ 

60 

álló felszín is fokozatosan, visszafordíthatatlan módon csökken. A tény, hogy a Schreger-

mintázat ennyire eltérő körülmények között is kialakul, de nem jelenik meg olyan 

ormányosokon (mint például a deinotherium-félék), amelyek esetében az agyarnövekedés 

folyamata alapjában véve hasonló, arra utal, hogy a mintázat hátterében álló 

csatornahullámzás nem vezethető vissza kizárólag a sejtközi nyomás csökkentését célzó 

fizikai folyamatokra, hanem inkább egy olyan genetikai szabályozottsággal magyarázható, 

amely pontmutáció révén jelent meg az Elephantoidea csoport ősi képviselőinél. 

 

5.12. A Schreger-mintázat taxonómiai jelentősége 

 

Bármely autapomorf jellegnek már önmagában vannak taxonómiai vonatkozásai, 

hiszen jelenlétével igazolható az adott kládba tartozás ténye. Amennyiben egy agyartöredéken 

megfigyelhető a Schreger-mintázat vagy egy azzal összefüggő anatómiai struktúra 

(szinuszosan hullámzó lefutású dentincsatornák, madártoll-mintázat, vagy a tangenciális 

elválási felszíneken megjelenő keskeny longitudinális bordák és árkok), biztosra vehetjük, 

hogy az Elephantoidea csoportba sorolható maradvánnyal van dolgunk. Ugyanezzel a 

logikával azonosította például ANTOINE et al. (2003) az egyik legkorábbi Afrikán kívüli 

ormányos maradványt, egy felső metszőfogat a pakisztáni Dera Bugti felső-oligocénjéből. 

Ahogyan azt már az 5. fejezet bevezetőjében tárgyaltam, a Schreger-vonalak formálta 

szögek lemérése hasznos segítséget nyújthat az egyes agyartöredékek genus szintű 

határozásakor. Ezzel a módszerrel történt például jelen tanulmány során a bükkábrányi MTM 

PAL 2012.13.1-es leltári számú E. antiquus maradvány azonosítása (17. ábra), valamint, hogy 

hazai példáknál maradjunk, többek között ez is segített a zóki (KONRÁD et al. 2010) és a 

csajági (KATONA et al. 2012) M. primigenius leletek meghatározásában. 

ÁBELOVÁ (2008) egyrészt rámutatott a Schreger-szögek és a szinuszos lefutású 

csatornák hullámhossza közötti erős pozitív korrelációra, másrészt alátámasztotta, hogy sem a 

külső környezeti tényezők, sem pedig a maradványok geológiai kora nincs hatással ezekre a 

jellegekre, a taxonómiai hovatartozás és a mintavétel agyaron belüli pontos helyzete azonban 

igen. A megfigyelt összefüggések összhangban vannak a jelen tanulmányban közölt mérési 

adatokkal (lásd az 5.6. fejezetben). Könnyen beláthatjuk, hogy ha a Schreger-mintázat egyes 

jellegei taxonspecifikus módon térnek el a különböző ormányosok között, akkor a 

kialakulásukért felelős anatómiai struktúráknak is hasonló diszkriminatív értékkel kell 

rendelkezniük. 
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A jelen tanulmány során közölt mérések, valamint a Michael LOCKE (University of 

Western Ontario, London, Kanada) által rendelkezésemre bocsátott, recens elefántfélékre 

vonatkozó, publikálatlan összehasonlító adatok alapján az elefántfélékre vonatkozóan az 

alábbi megállapítások érvényesek: 

 

1. Amennyiben egy agyartöredék radiális metszetén a szinuszosan hullámzó lefutású 

dentincsatornák hullámhossza rövidebb, mint 1 mm, vagy a transzverzális metszetén 

az átlósan szomszédos világos és sötét rombusz vagy négyzet alakú területek radiális 

hossza rövidebb, mint 500 µm, a vizsgált töredék legvalószínűbben nem a 

Mammuthus, hanem az Elephas vagy a Loxodonta genusba sorolható. 

2. Ugyanez állapítható meg, ha a transzverzális metszeteken megfigyelhető rombusz 

vagy négyzet alakú területek, vagy a tangenciális elválási felszíneken megfigyelhető 

keskeny longitudinális bordák és árkok vastagsága meghaladja a 900 µm-t.  

3. A fordított következtetés nem szükségszerűen helytálló, hiszen az elefántok esetében a 

bordák és árkok, valamint a rombusz vagy négyzet alakú területek szélessége a 

pulpaüreg felé haladva a mamutokra jellemzően alacsony értékeket vehet fel, míg a 

szinuszosan hullámzó lefutású dentincsatornák hullámhossza és a rombusz vagy 

négyzet alakú területek radiális hossza ugyanebben az irányban növekszik. 
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6. A magyarországi elefántfélék rétegtani áttekintése 

 

 

Az ormányosok rétegtani elterjedése a felső-paleocéntől egészen máig tart. A 

legkorábbi Proboscidea21 maradványok kora 55 (Phosphaterium escuilliei GHEERBRANT et al., 

1996), illetve közel 60 millió évben (Eritherium azzouzorum GHEERBRANT, 2009) határozható 

meg. A paleogén anyag hiányos és két kivételtől eltekintve (lásd MAAS et al. 1998 és 

ANTOINE et al. 2003) kizárólag Afrikára korlátozódik. 

Az Afro-Arábiai- és az Eurázsiai-lemez fokozatos kollíziójával rövidebb időszakokra 

már valószínűleg az oligocén legvégén, tartósabban pedig a miocén elején megszűnt a 

Mediterráneum és az Indo-Pacifikus térség közötti tengeri összeköttetés, és (az ottnangira, 

illetve az MN4-es emlős zónára datálhatóan) létrejött az úgynevezett Gomphotherium-híd 

(„Gomphotherium landbridge”), amely nagymértékben elősegítette a szárazföldi emlősök, 

többek között számos Proboscidea taxon Afrikán kívüli elterjedését (KOUFOS et al. 2005). 

Ennek az eseménynek az eredményeként jelentek meg a Kárpát-medence területén is a legelső 

ormányosok a kora-miocén folyamán. 

KORDOS (1992) a hazai korai ormányosok átfogó rétegtani értékelését adta, majd 

GASPARIK (2001, 2004, 2010) elkészítette a magyarországi deinotherium-félékhez, 

gomphotherium-félékhez (s.l.), valamint masztodonokhoz (s.s) tartozó maradványok 

sztratigráfiai elterjedését összefoglaló táblázatot, amely alapján a neogén ormányos lelőhelyek 

néhány millió éves, vagy esetenként akár finomabb felbontású kormeghatározására nyílik 

lehetőség. Ezek a munkák azonban már nem térnek ki a hazai késő-pliocén, valamint 

pleisztocén elefántfélékre és az azok időbeli elterjedését figyelembe vevő részletesebb 

rétegtani felosztás lehetőségeire. Utóbbival VÖRÖS (1983, 2004) foglalkozott behatóbban. 

Jelen tanulmány során célul tűztem ki a fent említett rendszer kvarter ormányosokra 

vonatkozó adatainak pontosítását és beillesztését az eurázsiai lelőhelyek anyaga alapján 

felvázolható kerettörténetbe. A hagyományos biosztratigráfiai megközelítés mellett 

vizsgáltam az őrlőfogakon mérhető morfometriai paraméterek geológiai idő függvényében 

lezajlott változásain alapuló korbecslő eljárás kidolgozásának lehetőségét is. 

  

                                                           
21  Bár a morfológiai hasonlóságok alapján az eurázsiai Anthracobunidae csoport és a legkorábbi afrikai ormányosok rokonsága a mai napig 

nem zárható ki, a jelen tanulmány során az előbbit főként paleobiogeográfiai megfontolásokat figyelembe véve nem tekintem a sensu 

stricto Proboscideak közé tartozónak. A két csoport korai képviselői közötti hasonlóságok sokkal valószínűbben a megegyező 

(szemiakvatikus) életmódjuk miatti konvergenciára vezethetők vissza. 
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6.1. A legidősebb eurázsiai mamutok 

 

A romániai Tuluceştiről és Cernăteştiről származó M. rumanus típusanyag (lásd a 

24/A-D ábrán) korát RADULESCU & SAMSON (1995, 2001) a mamutok, valamint a 

masztodonok közé tartozó Mammut borsoni és a gomphotherium-félék közé tartozó Anancus 

arvernensis együttes előfordulása alapján az MN16a biozónában határozta meg, amely az 

európai kontinentális nagyemlős-biokronológiai rendszer kora-villafrankai egységével 

korrelálható, vagyis hozzávetőleg 3,5-3,0 millió évvel ezelőttre tehető. BAYGUSHEVA & 

TITOV (2012) ugyanezt a lelőhelyet a némileg fiatalabb, 3,0-2,6 millió évvel ezelőttre 

datálható MN16b biozónával azonosította. 

MARKOV & SPASSOV (2003) szerint a Mammut borsoni, az Anancus arvernensis és a 

Mammuthus genus rétegtanilag közeli helyzetű előfordulása alapján a bulgáriai 

Bossilkovtsiból származó állkapocs kora a romániai anyaggal megegyező. 

MASCHENKO (2010) az oroszországi Sablinskoye környékéről leírt, a jelen 

tanulmányban M. rumanusként értelmezett maradványokat a kora(?)- vagy középső-akcsagili 

lokális biosztratigráfiai egységbe tette, amely a kora(?)- vagy a középső-villafrankai 

egységgel, vagyis az MN16b vagy az MN17a22 biozónával korrelálható. BAYGUSHEVA & 

TITOV (2012) véleménye szerint a holotípus valójában az ismeretlen geológiai korú 

Novotroisk mellől került elő, míg a Sablinskoye környékéről származó együttes a 2,6-2,2 

millió évvel ezelőttre datálható MN17a biozónával korrelálható. 

LISTER & VAN ESSEN (2003), valamint LISTER et al. (2005) további, kladisztikai 

értelemben primitív tulajdonságokkal jellemezhető fogakat sorolt a M. rumanus taxonba a 

nagy-britanniai Red Crag Formációból, valamint az olaszországi Montopoliból. Mindkét 

lelőhely kora legvalószínűbben 2,6-2,5 millió évre tehető, vagyis az MN16b zóna végével és a 

kora- és a középső-villafrankai egység határával korrelálható. 

WEI et al. (2006, 2010) az északkelet-kínai Yushei-medencében található Youhei 

Formációból írt le hasonló morfológiájú, az utolsó őrlőfogakra vonatkoztatva 8-10-es 

lemezszámú, alacsony lemezsűrűségű (LF = 3,2-3,8) és vastag zománcú fogakat (ET = 4,2-

5,6 mm), amelyek hozzávetőleg 3,4-2,8 millió évvel ezelőttre datálhatók. 

A Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai 

Gyűjteményébe PORTIK-DOBOS Péter nagylelkű adománya révén került Ócsáról egy őrlőfog 

(24/E,F ábra), amelyet pleziomorf jellegei alapján GASPARIK (2010), a Mammuthus cf. 

                                                           
22  A neogén-kvarter határ nemzetközi rétegtani bizottság által elfogadott jelenlegi definíciója szerint az MN17 biozóna neve ellenére már 

nem a neogénbe tartozik, hanem a kvarter bázisát képezi. 
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rumanus taxonba sorolt. Amennyiben a határozás helytálló, ez a kérdéses taxon első hazai 

említése és eddig egyetlen Magyarországon belüli dokumentált előfordulása. 

A fog helyzetére vonatkozó megállapítások az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

1. Felső fogakon (M) a rágófelszín körvonala okkluzális nézetben konvex alakzattal 

írható körbe (a), ezzel szemben az alsó fogak (m) tengelye (főként a harmadik 

molarisok esetében) anterior irányban erősen kifelé hajlik, így a rágófelszín is konkáv 

alakzattal jellemezhető (b). Bár az ócsai fog körvonala nem teljesen ép, sokkal inkább 

a b kategóriába sorolható. 

2. Felső fogakon a rágófelszín oldalnézetben közel egyenes (a), míg az alsó (főként 

harmadik) fogak esetében enyhén homorú (b). Az ócsai fog az előbbiek közül a b 

kategóriába sorolható. 

3. Felső fogakon gyakori, hogy a lemezek anterior pereme domború, a poszterior pedig 

homorú (a), míg alsó fogakon a helyzet általában fordított (b). Az ócsai fog lemezei 

többnyire egyenesek, de a leghátsó lemez és a poszterior féllemez inkább b, mint a. 

4. Harmadik fogak (m3, M3) esetében a foggyökér hátrafelé csúcsosan végződik, 

horizontális metszetben anterioposzterior irányban kihegyesedő, ovális körvonallal 

jellemezhető (a), míg a második fogak (m2, M2) esetében a gyökér széles, 

négyszögletes (b), vagy még gyakrabban poszterior irányban szélesedő háromszög 

alakú (c), de hátul semmiképpen nem csúcsos. Az ócsai fog gyökérzete poszterior 

irányban egyértelmű csúcsban végződik, tehát a, és nem b vagy c. 

5. Harmadik fogak esetében a foglemezek poszterior irányban egyre keskenyebbek és 

gyakran alacsonyabbak is (a), míg a második fogak esetében közel egyformák 

maradnak (b), de az sem ritka, hogy a fog legnagyobb szélessége a leghátsó néhány 

lemezen mérhető (c). Az ócsai fog a és b állapot közötti átmenetet képvisel, 

egyértelműen nem a c kategóriába tartozik. 

6. Alsó harmadik fogak esetében (m3) a fog poszterior pereme oldalnézetben általában 

tompaszöget zár be a rágófelszínnel (a), ami a kopás előrehaladtával megközelítheti a 

90°-ot (b1), míg az alsó második (m2) fogakon a két sík hozzávetőlegesen merőleges 

egymásra (b2), vagy erősen kopott fogak esetében akár hegyesszögben érintkezik (c). 

Az ócsai fog leginkább az átmeneti b kategóriába sorolható. Inkább b1, mint b2, mivel 

a fog erősen kopott, és hasonlóan előrehaladott kopású második fogakra 

leggyakrabban már a c állapot jellemző. 
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7. Alsó harmadik fogak esetében a fog poszterior pereme ép, többnyire egyenes, vagy 

oldalnézetben enyhén homorú (a), míg az alsó második (m2) fogak poszterior pereme 

a mögöttes fog által kifejtett nyomás következtében gyakran deformált, vagy akár 

roncsolt és homorú (b). Az ócsai fogon nem láthatók egyértelműen a fogak közötti 

nyomásra visszavezethető sérülések, hátsó felszíne azonban szokatlanul homorú, a b 

kategóriára emlékeztet, hozzátéve, hogy hasonló formát eredményezhet, ahogy a 

fogváltás során az egyes molarisok előrefelé történő mozgása során a foggyökerek 

fokozatosan hátrahajlanak, mintha lemaradnának a fogkoronához képest. 

 

Az első két karakter alapján a fog egyértelműen egy alsó molaris (m). A fog tengelye 

hajlott, a rágófelszín okkluzális nézetben konkáv alakzattal jellemezhető, oldalnézetben pedig 

enyhén homorú. A 3. karakter jelen esetben nem igazán diagnosztikus. A hátrafelé csúcsban 

végződő gyökérzet (4. karakter) a legutolsó fogakra jellemző, azonban az 5., a 6. és a 7. pont 

alapján az utolsó előtti fogak sem kizárhatók. A fog poszterior irányban viszonylag hirtelen 

elvégződik és hátsó felszíne enyhén homorú, ami elsősorban a második fogakra (m2) 

jellemző, de erősen kopott harmadik fogakon (m3) is előfordulhat. Az alsó fogak az 

állkapocsban kifelé hajlanak, vagyis az ócsai példány egy bal oldali őrlőfog, melyet a felsorolt 

érvek alapján a jelen tanulmányban harmadik molarisként értelmeztem (m3 sin.) 

VIRÁG & GASPARIK (2012) részletes morfometriai leírása alapján a fog lemezsűrűsége 

kiugróan alacsony (LF = 3,5). Jelenlegi lemezképlete -1/26p (vagy x?). Az első foggyökér a 

legkorábbi eurázsiai mamutoknál (M. rumanus, „M. gromovi”) általában 2 lemezhez és egy 

féllemezhez kapcsolódott (BAYGUSHEVA & TITOV 2012), ennek értelmében az eredeti 

lemezszám legvalószínűbben 9 lehetett. Ez jó összhangban van azzal, hogy a fog becsülhető 

hossza 240 mm, amely 8 vagy legfeljebb 9 lemez esetében teljesül. Az ennél magasabb Hm 

értékek már természetellenes alakú rekonstrukcióhoz vezetnek. A molaris legnagyobb 

szélessége 101 mm, kopott magassága pedig 96 mm, vagyis az eredeti fog relatív magassága 

nagyobb volt, mint 0,95. A fog habitusa alapján becsülhető 115 milliméteres magassággal 

számolva, a hypsodontia index megközelítőleg 1,14-nek adódik. 

Amennyiben a fog pozíciójának azonosítása helytálló, a lemezszám és a lemezsűrűség 

alapján a példány a M. rumanus taxonba sorolható, de a széles lemezközti cement és az 

alacsony lemezsűrűség miatt m2-es fog esetében is sokkal valószínűbb ez a határozás, bár a 

lemezszám alapján ekkor már a M. meridionalis taxon sem kizárható. 

Az azonosítás másik kritikus pontja a tipikus korai eurázsiai mamutokhoz képest 

kiugróan alacsony zománcvastagság (ET = 2,45 mm (2,03-2,66 mm)). A fogzománc 
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vékonyabb, mint a M. meridionalisok, sőt akár számos M. trogontherii esetében 23 . Az 

ellentmondás feloldására a makromorfológiától független határozási módszer alkalmazása 

vált szükségessé, amelyet a 4.3. fejezetben tárgyaltam részletesen. A fogzománc belső 

szerkezete FERRETTI (2003) és VASILE et al. (2012) adataival összehasonlítva leginkább az 

olaszországi Montopoliból származó, a jelen tanulmányban M. rumanusként értelmezett 

fogakkal, valamint a M. rumanus taxon holo- és neotípusával mutat hasonlóságot (lásd az 1. 

táblázatot). 

Az ócsai fog nemcsak morfológiájában, de korban is nagyon hasonló a fent említett 

eurázsiai M. rumanus előfordulásokhoz. GASPARIK (2010) a lelőhely korát a korai eurázsiai 

mamutok (M. rumanus és M. meridionalis), a Mammut borsoni, valamint az Anancus 

arvernensis rétegtanilag közeli helyzetű előfordulása alapján az MN16b vagy az MN17a 

biozónában határozta meg. 

 

6.2. A Mammuthus meridionalis taxon első előfordulásai 

 

WEI et al. (2006, 2010) a M. rumanus maradványokat is szolgáltató északkelet-kínai 

Youhei Formáció felett közvetlenül települő Houhecuni Formációból M. meridionalis 

maradványokról számolt be, amelyek kora a pliocén-pleisztocén határt kijelölő Gauss-

Matuyama paleomágneses átfordulás idejére, vagyis közel 2,6 millió évvel ezelőttre tehető.  

A legkorábbi európai leleteket a kontinens keleti peremén fekvő oroszországi Khapry 

környéki lelőhelyek szolgáltatják. TITOV (2001, 2008), valamint BAYGUSHEVA & TITOV 

(2012) a leletegyüttes korát az MN17a biozónában határozta meg, amely az európai 

kontinentális nagyemlős-biokronológiai rendszer középső-villafrankai egységének elejével 

korrelálható, vagyis hozzávetőleg 2,6-2,2 millió évvel ezelőttre tehető. 

Európa nyugati részén a legelső M. meridionalis maradványok némileg fiatalabb 

rétegekből kerültek elő. A franciaországi Chilhacról származó leletek kora legvalószínűbben 

2,2-2,0 millió évvel ezelőttre (BOIVIN et al. 2010), míg az olaszországi Valdarno Superiore 

környékéről származó anyag 2,0-1,75 millió évvel ezelőttre (lásd például PALOMBO & 

FERRETTI 2005), vagyis a késő-villafrankai egység elejére tehető. 

Hazai viszonylatban a legősibb morfológiájú M. meridionalis fogak Aszód 

környékéről kerültek elő. Jelen tanulmányban erről a lelőhelyről két töredékes M3 (MTM 

                                                           
23  Hozzátéve, hogy VAN ESSEN (2011) beszámolt egy, a romániai Slatináról, valamint egy Orodelről származó fogról is, amelyek 

véleményem szerint morfológiájuk alapján legvalószínűbben a M. rumanus taxonba sorolhatók, de az ócsai példányhoz hasonlóan a 

tipikusnál vékonyabb a zománcuk (ET = 3,0 mm (2,6-3,2 mm) és 3,98 mm (2,1-5,1 mm)), habár a különbségek kevésbé hangsúlyosak. 
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24. ábra. A M. rumanus holotípusa (m3 sin.) okkluzális (A) és bukkális (B), valamint neotípusa (M3 dext.) 

bukkális (C) és okkluzális (D) nézetben (fotó: Ştefan VASILE). Az ócsai M. rumanus fog (m3 sin.) okkluzális (E) és 

bukkális (F) nézetben. Az MTM V.64.903-as leltári számú, aszódi korai M. meridionalis fog (m3 dext.) okkluzális 

(G) és bukkális (H) nézetben. 
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V.59.1120., MTM V.82.6.) és egy jobb oldali alsó m3 (MTM V.64.903.) állt 

rendelkezésemre, amelyeket pleziomorf jellegeik alapján VÖRÖS (1985) az „Archidiskodon 

gromovi” taxonba sorolt.  

Az MTM V.59.1120-as és az, MTM V.82.6-os molaris töredékek a felső fogak 

jellegzetességeit mutatják, lemezeik anterior pereme domború, míg a poszterior perem 

homorú. Az MTM V.59.1120-as példány lemezei poszterior irányban egyre keskenyebbek, 

ami leggyakrabban harmadik fogakon fordul elő. Méreteiket tekintve a két fog közel 

egyforma, ez alapján a jelen tanulmányban mindkét molarist M3-ként értelmeztem. 

Szélességükhöz viszonyítva alacsony a fogkoronájuk, (Hm/Wm = 1,0), viszonylag alacsony a 

lemezsűrűségük (LF = 4,0 és 4,2), a fogzománcuk pedig vastag (ET = 3,8-4,0 mm). 

Az MTM V.64.903-as leltári számú maradványt (24/G,H ábra) korábban VÖRÖS 

(1985) és VIRÁG & GASPARIK (2012) jobb oldali alsó második molarisként értelmezte, jelen 

tanulmányban azonban harmadik fogként azonosítottam. A 6.1. fejezetben tárgyalt karakterek 

alapján a példány az 1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b értékekkel jellemezhető, habitusa az ócsai 

foghoz nagyon hasonló, azzal a kivétellel, hogy a foglemezek poszterior irányban közel 

egyformák maradnak, ami még további bizonytalanságot okoz a pozíció meghatározásakor. 

Lemezképlete -1/27p, az első gyökér hiánya alapján további két vagy akár három lemezzel 

bővíthető, vagyis eredeti lemezszáma 10-11 lehetett. Ez a rekonstrukció az ALBAYRAK & 

LISTER (2012) által leírt, törökországi Yukarısöğüt környékéről származó jobb oldali m3-hoz 

(lásd az említett publikáció 2b ábráján) hasonló megjelenésű molarist eredményez. Az MTM 

V.64.903-as maradvány lemezsűrűsége alacsony (LF = 4,4), a fogzománc feltűnően vastag 

(ET = 4,0 mm körüli), a fogkorona alacsony (Hm/Wm = 1,3e.). Európai lelőhelyekkel 

összevetve leginkább az oroszországi Liventsovka anyagával mutat hasonlóságot. Az ehhez 

hasonló példányokat a jelen tanulmányban a M. meridionalis taxon korai képviselőiként 

értelmeztem (bővebben lásd a 3.2. fejezetben). 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (korábban Magyar Állami földtani Intézet) 

Stefánia úti székházában található Országos Földtani Múzeum gazdag mamutanyagot tárol 

Kislángról, ahonnan a fentiekhez hasonló vagy némileg előrehaladottabb morfológiájú M. 

meridionalis anyag került elő. Jelen tanulmány során erről a lelőhelyről összesen 49 fog állt 

rendelkezésemre, melyek legnagyobb része erősen töredékes, gyakran különálló lemezekre 

esett szét. A legteljesebbek az MFGI 10306-os és 10317-es leltári számú fogak (mindkettő m3 

dext.), valamint a 10322-es (m3 sin.) példány. Utóbbiak rekonstruált lemezszáma 12-14 közé 

tehető. A relatív fogkorona-magasság összesen 13 maradvány esetében volt mérhető, vagy 

megbízhatóan becsülhető. A Hm/Wm értékek a kislángi maradványok esetében 1,1-1,3 közé 
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esnek, valamint egy összesen 3 lemezből álló, töredékes példány (MFGI 10319) esetében 1,4-

es érték is mérhető. A lemezsűrűség 34 fog adatai alapján 4 és 7 közé esik, leggyakrabban 

azonban 5 körüli. A fogzománc vastagsága 2,6-3,2 mm között változik, átlagosan 3 mm. 

Morfológiai szempontból ugyanitt említhetők a Szabadhídvég, valamint Ercsi 

környéki kavicsokból származó fogak is. Mindkét lelőhelyről 5-5 példány állt 

rendelkezésemre (Ercsiről: MFGI Ob-230: M3 sin., MFGI Ob-231: M1 dext., MFGI Ob-232: 

lemeztöredék; MFGI Ob-953: 2 m3 sin; Szabadhídvégről: MFGI Ob-1768: M3 sin., MFGI 

Ob-1769: m3 dext., MFGI Ob-1770: m3 sin., MFGI, Ob-1771: lemeztöredék; MFGI 

V.11135: m3 sin.). Az utolsó fogak valódi lemezeinek száma eredetileg 12-13 lehetett. A 

relatív fogkorona-magasság 1,1-1,3 között változik (az MFGI Ob-232-es lemeztöredéket lásd 

a 3/D ábrán). A lemezsűrűség értékek 4-6 közé esnek, leggyakrabban 5 körüli értékek 

mérhetők. A zománc 2,6-3,6 mm vastag, leggyakrabban 3 mm feletti értékek mérhetők. 

HALAVÁTS (1898a), SCHLESINGER (1922) és VÖRÖS (1985) részletes leírása alapján az 

Aszód környékén több helyen kibukkanó agyagos és durvahomokos összletből (amelyet 

korábban kék márgaként is említettek) Anancus arvernensis maradványok kerültek elő. A 

mamutmaradványokat az e felett települő kavicsos homok-, valamint kavicsrétegek 

szolgáltatták. JÁNOSSY (1979) az aszódi rétegeket több más kavicsösszletet (például 

Szabadhídvég, Ercsi és Kisláng környékét) is beleértve „alsó-pleisztocén meridionális 

kavicsok” összefoglaló néven említette. Kislángról a mamutmaradványok mellett A. 

arvernensis és Mammut borsoni maradványokról is beszámolt. Az utóbbi taxonok utolsó 

előfordulása a térségben GASPARIK (2001, 2004, 2010) adatai alapján hozzávetőleg 2,0 millió 

évvel ezelőttre tehető. 

A Kislángról előkerült gazdag pocokfaunát MAYHEW (2012) revideálta. Véleménye 

szerint a leleteggyüttes legalább két, de inkább három különböző korú anyag keveredésének 

eredményeként jött létre. A legidősebb elemek (például a Mimomys cf. hassiacus) az MN15 

és az MN16 zóna határának környékére tehetők, míg a fauna nagy része az MN17a és az 

MN17b zóna idejéből származik. A Mimomys tornensis és a Borsodia newtoni taxon 

előfordulása MAUL & MARKOVA (2007) szerint Közép-Európában legkésőbb 1,8 millió évvel 

ezelőttre tehető, de legvalószínűbben hozzávetőleg 2,0 millió évnél idősebb rétegekben 

jellemző, az Allophaiomys deucalion 2,0-1,7 millió évvel ezelőtti időszakban fordult elő, míg 

a Mimomys pusillus és a Lagurodon arankae legkorábbi előfordulásai a térségben 2,0-1,8 

millió évvel ezelőttre datálhatók. Ennek értelmében a fent említett „meridionális kavicsok”-

ból származó mamutmaradványok kora az MN17 zónával korrelálható, ami a Közép- és 
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Nyugat-Európában széleskörben alkalmazott, pocokféléken alapuló biosztratigráfiai 

rendszer24 késő-villányi egységével párhuzamosítható.  

JÁNOSSY (1979) szerint a Mimomys reidi, valamint a Mimomys pitymyoides taxonok 

előfordulása alapján a fenti lelőhelyekkel közel megegyező (vagyis késő-villányi) a 

Dunaalmás, Szomód és Süttő környéki édesvízi mészkő előfordulásokhoz kapcsolódó, 

mamutmaradványokat is szolgáltató gerinces lelőhelyek25 kora. 

Jelen tanulmány során a szomódi Csúcsos-hegyről 4 (MTM 75.35.1: m3 sin., MTM 

V.82.49: m3 dext., MTM V.82.50: M, MTM V.88.11: m), Süttőről pedig 1 fog (MTM 

V.72.113: m) állt rendelkezésemre. A vizsgált példányok közül a legteljesebb a V.82.49-es 

leltári számú, jobb oldali alsó harmadik őrlőfog (25/A-B ábra), melynek lemezképlete xx13x 

vagy x14x. A szomódi példányok relatív fogkorona-magassága 1,4-1,5 közötti, míg a süttői 

molaris esetében ugyanez az érték 1 körüli. A maradványok lemezssűrűsége 4-6 közé esik, 

míg a fogzománc 3,0-3,6 mm vastag. A szomódi V.75.35.1-es bal oldali alsó harmadik 

molaristöredék (P = x5-) zománcszerkezete a M. meridionalis taxon típuslelőhelyéről 

előkerült anyaghoz képest némileg pleziomorfabb jellegű (bővebben lásd a 4.3. fejezetben). 

A dunaalmási Les-hegy édesvízi mészkövébe ágyazódva őrződött meg 3 őrlőfog, 

amelyek in situ tanulmányozhatók. A fogak 4,4 és 5,6 közötti, átlagosan 4,9-es 

lemezsűrűséggel jellemezhetők. A törési felszíneken mérhető zománcvastagság 3,2 és 4,2 

milliméter között változik 3,7 milliméteres átlaggal. Zománcszerkezetüket tekintve a szomódi 

foghoz hasonlóan átmeneti jellegeket mutatnak a M. rumanus és a tipikus M. meridionalis 

között (bővebben lásd a 4.3. fejezetben). 

LANTOS (2004) a dunaalmási édesvízi mészkőösszletet paleomágneses vizsgálatok 

alapján a Matuyama kron 2,0 millió évnél idősebb részével, míg a Les-hegy szelvényének 

felső részét az 1,9-1,8 millió évvel ezelőtti Olduvai normális polaritású eseménnyel 

azonosította. A Süttő környéki édesvízi mészköveket a dunaalmásinál idősebbnek értelmezte, 

a Gauss kron végével és a Matuyama kron legelejével korrelálta. RUSZKICZAY-RÜDIGER 

Zsófia (ELTE, Természetföldrajzi Tanszék) előzetes, egyelőre publikálatlan adatai értelmében 

a Les-hegyi mészkőben található kvarckavicsokból vett minták 10Be és 26Al izotópok alapján 

számolható betemetettségi kora 2,9-2,4 millió évben adható meg. JÁNOSSY (1979) a 

 
                                                           
24  A rendszert FEJFAR & HEINRICH (1989) dolgozta ki arra a téves feltételezésre alapozva, hogy a zónajelző taxonok első és utolsó megjelenése 

mindenhol egyidejű volt, és az adott taxonok a kontinens egészén megtalálhatók voltak. A rendszer állatföldrajzi események 

figyelembevételével történő revízióját először KORDOS (1992, 1994) végezte el, így létrehozva a Közép-Európára alkalmazható lokális 

beosztást. Jelen tanulmányban az egyes egységek években kifejezett határait MAUL & MARKOVA (2007) Közép-Európára vonatkozó adatai 

alapján adtam meg. 
25  Nem beleértve a késő-pleisztocén süttői hasadékfaunákat. 
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25. ábra. Az MTM V.82.49-es leltári számú, szomódi korai M. meridionalis fog (m3 dext.) okkluzális (A) és 

bukkális (B) nézetben. Az MTM V.72.116-os leltári számú, Üröm-hegyi M. trogontherii fog (M3 sin.) lingvális (C) 

és okkluzális (D) nézete, valamint a fog P
VI

-os lemezének poszterior képe (E).  
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dunaalmási Kőpitéről Anancus arvernensis foglenyomatot is említett, ami szintén a 

környékbeli mészkövek 2,0 millió évnél idősebb korára utal. KELE (2009) adatai szerint a 

dunaalmási édesvízi mészkő kora az alsó kőfejtő és a Les-hegy kivételével az U/Th sorozatos 

kormeghatározási módszer mérési határánál (vagyis 600 ezer évnél) idősebb. Ugyanezek a 

vizsgálatok a Les-hegyi és a Süttő környéki édesvízi mészkőre vonatkozóan meglepően fiatal 

(hozzávetőleg 400-300 ezer évvel ezelőtti) kort eredményeztek. CSILLAG Gábor (MFGI, 

Földtani Kutatási Osztály) szóbeli közlése értelmében az ellentmondás KELE (2009) és 

RUSZKICZAY-RÜDIGER (lásd fent) adatai között feloldható, ha az eredeti kavicsos összlet 

felhalmozódásánál jóval későbbre tehető mészkiválási eseményt feltételezünk. Ugyanakkor ez 

még mindig nem magyarázza meg a paleomágneses adatokat, hiszen LANTOS (2004) 

vizsgálatai alapján a dunaalmási rétegsor nagy része és a süttői rétegsor több szakasza 

fordított polaritású, míg a 400-300 ezer évvel ezelőtti időszak már a normális polaritású 

Brunhes kronba esik. A bekezdésben ismertetett faunisztikai és paleomágneses adatok alapján 

a jelen tanulmány során KELE (2009) eredményeit figyelmen kívül hagytam és a Dunaalmás, 

Szomód és Süttő környéki édesvízi mészkő előfordulásokhoz kapcsolódó mamutlelőhelyek 

korát az MN17 biozónával korreláltam. 

A jelen fejezetben tárgyaltak értelmében a legidősebb magyarországi M. meridionalis 

maradványok nem sokkal a taxon első európai megjelenését követő időszakra, vagyis a kora-

pleisztocén első szakaszára, az MN17a és az MN17b biozóna határának környékére, 

hozzávetőleg 2,2-2,0 millió évvel ezelőttre tehetők. Mind morfológiájukat, mind pedig 

korukat tekintve átmenetet képeznek a némileg idősebb kelet-európai (például Khapry, 

Oroszország) és a legelső nyugat-európai lelőhelyek (például Chilhac, Franciaország) 

maradványai között. 

 

6.3. A M. meridionalis - M. trogontherii átmenet 

 

A legkorábbi M. trogontherii maradványokat (az utolsó molarisokon 17 lemezzel és 

viszonylag magas fogkoronával) WEI et al. (2003, 2010) írta le a megközelítőleg 1,66-1,4 

millió évvel ezelőttre datálható, északkelet-kínai Nihewani Formációból, Majuangou mellől. 

TONG (2012) ugyanebből a formációból további leleteket közölt. 

LISTER & SHER (2001), valamint LISTER et al. (2005) a Léna és a Kolima folyók 

közötti északkelet-szibériai területről számolt be tipikus M. trogontherii molarisokról, melyek 

kora paleomágneses vizsgálatok és a kísérőfauna alapján 1,2-0,8 millió évvel ezelőttre, vagyis 

a kora-olyori lokális biosztratigráfiai egységbe tehető, ami az európai kontinentális 
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nagyemlős-biokronológiai rendszer késő-villafrankai egységének legvégével, valamint a kora-

galeriai egységgel korrelálható. 

Az északkelet-szibériai maradványokkal két közel egyidős, hozzávetőleg 1,0 millió 

évvel ezelőttre datálható európai lelőhelyet is ismerünk ahonnan gazdag mamutanyag került 

elő, a franciaországi Saint-Prest környékét és az oroszországi Taman-félszigetet. 

A Saint-Prestről származó molarisok alapján vezette be COPPENS & BEDEN (1980) a 

„Mammuthus meridionalis depereti” taxont. Bár a fogak lemezszámukat tekintve ugyan 

némileg előremutató morfológiájúak (P = 13-15), de LISTER & SHER (2001), valamint VAN 

ESSEN (2011) adatai alapján összességében nem térnek el a tipikus M. meridionalis 

egyedektől. 

Az Európa keleti peremén fekvő Taman-félszigeti lelőhelyekről (például Sinyaya 

Balka) származó fogakat DUBROVO (1964) „Archidiskodon meridionalis tamanensis” néven 

írta le, és a M. meridionalis, valamint a M. trogontherii taxonok közötti átmenetként 

értelmezte. Bár a maradványok összességében mind a lemezszámot (P = 14-19), mind pedig a 

relatív fogkorona-magasságot (Hm/Wm = 1,3-1,9) tekintve átmeneti jellegűek, LISTER & SHER 

(2001), valamint LISTER et al. (2005) rámutatott arra, hogy az említett karakterek eloszlása 

bimodális, annak ellenére, hogy ugyanabból a szintből kerültek elő. A két csúcs a lemezszám 

esetében 15 és 18, míg a hypsodontia index esetében 1,4, valamint 1,8 (VAN ESSEN 2011). Ez 

alapján valószínűbb, hogy a populációban megtalálhatók a tipikusnál némileg előremutatóbb 

morfológiájú (vagyis az egykorú nyugat-európai anyaghoz hasonló) M. meridionalis egyedek 

(14-15, esetenként talán 16 lemezzel és alacsony fogkoronával) és kissé pleziomorf jellegű 

(vagyis a kelet-ázsiai maradványokhoz hasonló) M. trogontherii egyedek is (16-19 lemezzel 

és viszonylag magas fogkoronával). Utóbbiak jelenlegi ismereteink szerint a kontinens 

legidősebb M. trogontherii maradványai. Emellett VAN ESSEN (2011) néhány magas 

lemezszámmal és alacsony fogkoronával jellemezhető mozaikos példányt is említett. 

Európa nyugati részein némileg későbbre, hozzávetőleg 800 ezer évvel ezelőttre 

datálhatók a taxon legkorábbi előfordulásai. PALOMBO & FERRETTI (2005) az olaszországi 

sliviai faunaegységbe tartozó Ponte Galeria-i Formáció Monte Spaccato melletti rétegeiből 

előkerült koponyát a Mammuthus cf. trogontherii taxonba sorolta, LISTER et al. (2005), 

valamint VAN ESSEN (2011) pedig a németországi Dorn-Dürkheim 3-as lelőhelyről számolt be 

M. trogontherii fogakról (második molarisok 11-12 valódi lemezzel és viszonylag magas 

fogkoronával). Ugyanekkor még a M. meridionalis taxon európai jelenléte is kimutatható. 

PALOMBO & FERRETTI (2005) a Ponte Galeria-i Formáció Campo del Merlo melletti 

rétegeiből feltételesen a M. meridionalis taxonba tartozónak vélt egy felső második molarist, 
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míg LISTER et al. (2005), valamint VAN ESSEN (2011) Dorn-Dürkheim 3-as lelőhelyről írt le a 

M. meridionalis taxonba sorolható példányokat (második molarisok 8-9 valódi lemezzel és 

alacsony fogkoronával). 

LISTER & SHER (2001), valamint LISTER et al. (2005) a nagy-britanniai West Runton 

és a németországi Voigtstedt hozzávetőleg 700 ezer évvel ezelőttre datálható anyagából 

említett tipikus M. trogontherii morfológiájú fogakat (19-22 valódi lemezzel és 1,6-1,9 

közötti relatív fogkorona-magassággal), valamint olyanokat, amelyek egy vagy több mérhető 

karaktert tekintve a M. meridionalis taxon képviselőire emlékeztetnek (alacsony 

lemezszámmal és viszonylag magas fogkoronával, egyes esetekben vastag fogzománccal 

jellemezhető mozaikos példányok és átmeneti jellegű molarisok 16 valódi lemezzel és 1,5 

körüli Hm/Wm értékkel). Utóbbiak taxonómiai hovatartozása vitatott, akár előremutató 

morfológiájú M. meridionalis, akár korai M. trogontherii maradványokként is értelmezhetők. 

Ezek alapján a fogak alapján vezette be korábban DIETRICH (1958, 1965) az „Archidiskodon 

meridionalis voigtstedtensis” taxont, amelyet a M. meridionalis, valamint a M. trogontherii 

taxonok közötti átmenetként értelmezett. Az erősen kopott, rossz megtartású holotípus 

példány lemezképlete DIETRICH (1958) rekonstrukciója alapján x13p. VAN ESSEN (2003) a 

valódi lemezek számát 15-17-re becsülte, majd 8 évvel később (VAN ESSEN 2011) 16-19-re 

módosította, legvalószínűbb értéknek pedig a 17-18-at adta meg. Véleménye szerint a relatív 

fogkorona-magasság hozzávetőleg 1,7, vagyis a fog morfológiája alapján sokkal inkább a M. 

trogontherii taxon korai képviselőivel rokonítható.  

VAN ESSEN (2011) a Voigtstedthez igen közeli és hasonló korú Edersleben mellől is 

említett utolsó őrlőfogakat 15-16 valódi lemezzel és magas fogkoronával (Hm/Wm=1,7-1,8), 

melyeket szintén korai M. trogontheriiként értelmezett. Fontos megjegyezni, hogy bár 

MAGLIO (1973) adatai alapján a taxonra jellemző legalacsonyabb lemezszám 14, a 

németországi Süssenborn mellől származó típusanyagban 16 alatti érték egyáltalán nem 

fordul elő, és utóbbi is ritka, míg a M. meridionalis valdarnoi típusanyagában csak kiugró 

esetben találkozunk a tartomány felső határának tekinthető 15-ös lemezszámmal. 

Ennél a pontnál illeszthető a képbe a fent tárgyalt voigtstedti anyaghoz hasonló 

morfológiájú MTM V.72.116-os leltári számú, Üröm-hegyről származó példány (25/C-E 

ábra), amely 1972-ben egy kútásás során került elő. A maradványt VÖRÖS (1979) az 

„Archidiskodon meridionalis ürömensis”26 alfaj holotípusaként írta le, JÁNOSSY (1979) pedig 

az „Archidiskodon trogontherii cromerensis” taxonba tartozónak vélte. 

                                                           
26  Az ICZN (RIDE et al., 1999) diakritikus jelekre vonatkozó 32.5.2-es cikkelye értelmében a helyes névhasználat A. m. uromensis VÖRÖS, 1979, 

vagy a jelen tanulmányban is elfogadott rendszertani értelmezésnek (14. lábjegyzet) megfelelően M. m. uromensis (VÖRÖS, 1979). 
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Habitusa alapján a fog bal oldali felső harmadik molaris 15 megőrződött lemezzel 

(amelyből az első három törött) és egy poszterior féllemezzel. A teljes foghossz 280 

milliméterre becsülhető. A fog bazális és okkluzális síkjának metszésponja alapján elöl két 

lemez és talán egy anterior féllemez is hiányzik, így a rekonstruált lemezképlet x17x-nek 

adódik, azonban VAN ESSEN (2011) szerint a 18 sem kizárható. A fog viszonylag széles (Wm 

= 88 mm). A cementborítás a fog mindkét oldalán hozzávetőleg 1,6-2,2 mm vastag, ezzel 

együtt a legnagyobb szélessége 92 milliméterre módosul. A molaris jelenlegi magassága 132 

milliméternek adódik. A megmaradt lemezek közül elölről a 6-8., vagyis a fent megadott 

lemezképlet szerint az eredeti fog P8-10-es lemezén a kopás szintje az apikális régióra jellemző 

pillérek közötti hasítékok legmélyebb részén tart, ennek értelmében ez a lemezterület eredeti 

magasságához képest hozzávetőleg 3-3,5 centimétert kophatott. Az így rekonstruálható 

koptatatlan körvonal alapján a fog legnagyobb magassága 145 milliméterre becsülhető, VAN 

ESSEN (2011) szerint azonban a 155 mm sem kizárható. A rekonstruált hypsodontia index 

hozzávetőleg 1,6, VAN ESSEN (2011) adatai alapján azonban akár 1,7 körüli is lehetett. A 

lemezek viszonylag keskenyek (vastagságuk a lemezközti cement középvonalától mérve 

átlagosan 15 milliméter), elhelyezkedésük közepesen szoros (LF = 6). A zománc viszonylag 

vastag (ET = 3,2 mm (3,1-3,4 mm)), a rágófelszínen a zománchurkok peremein 

megfigyelhető redők száma a voigtstedti holotípus példányhoz képest alacsony, a redők nem 

erőteljesek, ez azonban VAN ESSEN (2011) szerint akár az eltérő koptatottsági állapotból is 

adódhat. 

A fent közölt adatok (különösen a lemezszám és a relatív fogkorona-magasság) 

alapján a példány a M. trogontherii taxonba sorolható, nem pedig a M. meridionalis alfajaként 

értelmezhető. Utóbbi formák még legutolsó őrlőfogaikra vonatkozóan is csak ritkán érték el a 

14 feletti lemezszámot, a 17 pedig kívül esik a fajra jellemző felső határértéken. A zománc 

valóban némileg vastagabb, mint a tipikus M. trogontherii morfológia esetében, sőt, a 4.3. 

fejezetben tárgyaltak értelmében szerkezete is pleziomorf jellegű. Mint azt láthattuk, az ehhez 

hasonló mozaikos morfológia nem példa nélküli az európai mamutmaradványok körében (a 

jelenség értelmezésére a 6.7. fejezetben fogok visszatérni). 

JÁNOSSY (1979) leírása alapján a Budapest határában fekvő Üröm-hegyen a középső-

oligocén Kiscelli Agyag Formáció lepusztult felszínére települő édesvízi mészkőtáblába 

mélyített kőfejtők közül északkeleti irányban az utolsóban található gyengén cementált, 

meszes, agyagos kőzetlisztből („mésziszap”) gazdag fauna került elő. Mivel véleménye 

szerint az 1972-es kútásás a kőfejtőtől 250 méterrel északabbra ugyanezt a réteget harántolta, 

a faunát a Mimomys savini pocokfaj és a M. trogontherii taxon együttes előfordulása alapján a 
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KRETZOI-féle lokális biokronológiai rendszer (lásd például KRETZOI & PÉCSI 1979) 

templomhegyi szintjével korrelálta. A templomhegyi emelet a Mimomys savini, a Prolagurus 

pannonicus és az Allophaiomysnál modernebb Microtus genus együttes előfordulásával 

definiálható, vagyis a Közép- és Nyugat-Európában alkalmazott, pocokféléken alapuló 

biosztratigráfiai rendszer késő-bihari egységébe (sensu FEJFAR & HEINRICH 1989)27 tartozó 

„Mimomys savini” zónával korrelálható, ami MAUL & MARKOVA (2007) adatai alapján 

Közép-Európában hozzávetőleg 900-600 ezer évvel ezelőttre tehető. Figyelembe véve a 

Mimomys pusillus taxon és az Arvicola genus hiányát, a leletegyüttes legvalószínűbben 800-

700 ezer évvel ezelőttre (az Emiliani-féle tengeri oxigénizotóp-sztratigráfiai rendszer MIS 19-

17-es szintjeinek idejére) datálható, vagyis az MTM V.72.116-os leltári számú példány a fent 

említett voigtstedti és ederslebeni lelőhelyek anyagával egykorú. 

A hozzávetőleg 600 ezer évvel ezelőtti európai lelőhelyekről (mint például a 

németországi Süssenborn) már csak tipikus M. trogontherii morfológiájú fogakat ismerünk. 

 

6.4. Az Elephas antiquus taxon és az európai elefántféle diverzitási csúcs 

 

ALBAYRAK & LISTER (2012) szerint az Elephas antiquus taxon feltehetően az Elephas 

recki formából származtatható és a levantei régión keresztül terjedt át Európába. A 

feltételezett migrációs útvonalába esik a paleomágneses vizsgálatok és a kísérőfauna alapján 

1,0-0,8 millió ezer évvel ezelőttre tehető törökországi Dursunlu, ahonnan véleményük szerint 

az egyik legkorábbi Afrikán kívüli E. antiquus maradvány került elő. A 800-700 ezer évvel 

ezelőtti európai lelőhelyek, mint például a nagy-britanniai Pakefield (STUART & LISTER 2001) 

vagy az olaszországi Slivia (PALOMBO & FERRETTI 2005)28 anyaga alapján a taxon röviddel a 

M. meridionalis populációk eltűnését követően már biztosan elterjedt az egész kontinensen, az 

alábbi néhány bekezdés értelmében azonban az sem kizárható, hogy már némileg korábban is 

a lokális fauna részét képezhette, vagyis Európában 900-800 ezer évvel ezelőtt átmenetileg 

akár három elefántféle is előfordulhatott egy időben. 

AOUADI (2001) a franciaországi Ceyssaguet környékéről, valamint az ettől nem 

messze fekvő, soleilhaci lelőhelyről M. meridionalis és „Palaeoloxodon antiquus” 

                                                           
27  Ugyanez KRETZOI & PÉCSI (1979) értelmezésében a kora-bihari legutolsó szakaszát jelenti. 
28  Az olaszországi Slivia környékéről származó E. antiquus anyagot PALOMBO & FERRETTI (2005) az európai kontinentális nagyemlős-

biokronológiai rendszer kora-galeriai egységébe helyezhető, hozzávetőleg 1,1-1,0 millió évvel ezelőttre datálható Colle Curti-i és a 

körülbelül 600 ezer évvel ezelőtti iserniai faunaegységek közötti átmenetként értelmezte. Bár legvalószínűbb korát 800-700 ezer évben 

adták meg, ettől kissé eltérő értelmezés sem kizárható. 
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maradványokról számolt be. Az előbbi korát 1,2 millió évben, míg az utóbbiét hozzávetőleg 

930 ezer évben adta meg. 

A ceyssagueti lelőhely egy krátertóban lerakódott löszös összlet, melynek kora a 

fekübazalt kálium-argon kormeghatározása alapján legfeljebb 1,3 millió évvel ezelőttre 

tehető. A késő-villafrankai ősmaradványokat tartalmazó üledék képződésének időtartama 

hozzávetőleg 100 ezer évre becsülhető, így a leletegyüttes korát leggyakrabban 1,2 millió 

évben adják meg (CROITOR & BONIFAY 2001, KAISER & CROITOR 2004). A jól megalapozott 

rétegtani értelmezéssel szemben az elefántfélékhez tartozó maradványok között csak 

posztkraniális elemeket találhatunk, amelyek alapján a taxonómiai azonosítás nehézkes és 

bizonytalan (azonban nem lehetetlen, lásd például REGGIANI 2001), így az E. antiquus korai 

európai jelenléte a ceyssagueti maradványokkal nem igazolható, habár nem is kizárható. 

A soleilhaci kráter tavi üledéksorozatából előkerült maradványok esetében mindkét 

taxon azonosítása őrlőfogakon és agyarakon alapul. Az E. antiquusként határozott 

molarisokon gyakori, hogy a rágófelszínen az apikális régióra jellemző ujjszerű kúpok 

elkopásával nem három közel egyforma szélességű, hanem egy elnyújtott központi, valamint 

két, majdnem kerek laterális zománchurok jelenik meg, akár több egymást követő foglemez 

esetében is (lásd AOUADI 2001 2. ábráján). A lemezek anterioposzterior irányban a mediális 

síkban a legkiterjedtebbek, ezért okkluzális nézetben enyhén rombusz alakúak. A fogzománc 

erősen redőzött, az utolsó molarisokon 2,5-3 mm vastag. A mediális síkban gyakran igen 

fejlett zománcredő található mind anterior, mind pedig poszterior irányban. A fogak 

viszonylag keskenyek és magasak, a hypsodontia index a harmadik őrlőfogakon általában 2 

feletti. A jól megalapozott taxonómiai értelmezéssel szemben azonban ebben az esetben a 

lelőhely kora bizonytalan. 

THOUVENY & BONIFAY (1984) paleomágneses vizsgálatok alapján a soleilhaci 

szelvény alsó részét a hozzávetőleg 1,0 millió évvel ezelőtti Jaramillo normális polaritású 

eseménnyel párhuzamosította. PALOMBO & VALLI (2004) a leletegyüttest az európai 

kontinentális nagyemlős-biokronológiai rendszer kora-galeriai egységébe helyezhető, 

olaszországi Colle Curti-i és a sliviai faunaegységekkel korrelálta. Ennek értelmében a 

lelőhely kora hozzávetőleg 1,0-0,7 millió évvel ezelőttre, a késői kora-pleisztocénre vagy a 

korai középső-pleisztocénre tehető. MUTTONI et al. (2010) ezzel szemben a maradványok 

korát körülbelül 600 ezer évben adta meg. Utóbbit a jelen tanulmány során nem vettem 

figyelembe, mivel a leletegyüttes (lásd PALOMBO & VALLI 2004) MAUL & MARKOVA (2007) 

adataival összevetve a szintén 600 ezer évvel ezelőttre datálható olaszországi iserniai 

faunaegységgel már nem korrelálható, idősebb elemeket tartalmaz. 
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MAZO (1989) a spanyolországi Huéscar környékéről írt le és ábrázolt E. antiquus 

maradványokat. A lelőhely korát a kísérőfauna és paleomágneses vizsgálatok alapján 

leggyakrabban a kora-galeriai egység Matuyama-Brunhes paleomágneses átfordulás előtti, 

hozzávetőleg 900-800 ezer évvel ezelőttre tehető szakaszával, vagyis a kora-pleisztocén 

legvégével azonosítják (MUTTONI et al. 2010, VAN DER MADE & MAZO 2001). 

VAN ESSEN (2011) a hozzávetőleg 1,0 millió évvel ezelőttre datálható franciaországi 

Saint-Prestről számolt be egy erősen kopott és igen töredékes molarisról (P = ∞5-), amely 

adatai alapján legvalószínűbben az E. antiquus taxonba sorolható, azonban sajnos nem 

köthető a lelőhelyen belül konkrét réteghez, így nem egyértelmű, hogy a M. meridionalis 

maradványokat szolgáltató szintből vagy az utóbbi feletti üledékből került elő. Bár a 

lelőhelyről korábban már más E. antiquus maradványokat is említettek, ezek leírása VAN 

ESSEN (2011) szerint M. meridionalis molarisok téves értelmezésén alapult.  

A Saint-Prest mellől előkerült interglaciális fauna egy karsztos üregben, periglaciális 

környezetben felhalmozódott homokos, kavicsos összletre települő, agyagos-homok rétegből 

származik, amely a fedő löszös rétegsor korából kiindulva GUÉRIN et al. (2003) adatai alapján 

legalább 800 ezer évvel ezelőtt keletkezett. BREDA & MARCHETTI (2005) szerint a 

leletegyüttes leginkább az európai kontinentális nagyemlős-biokronológiai rendszer kora-

galeriai egységébe tartozó, olaszországi Colle Curti-i faunaegységgel korrelálható, vagyis 

hozzávetőleg 1,1-0,9 millió évvel ezelőttre datálható. Bár a lelőhely kora átlagosan 1,0 millió 

évben adható meg (lásd például LISTER & SHER 2001, vagy LISTER et al. 2005), fordított 

polaritása alapján az iménti intervallumból éppen az 1,07-0,99 millió évvel ezelőttre tehető 

Jaramillo normális polaritású esemény zárható ki, az ősmaradványokat szolgáltató réteg tehát 

vagy ezt megelőzően vagy pedig ezt követően keletkezett. Utóbbi esetben elképzelhető, hogy 

az innen VAN ESSEN (2011) által leírt E. antiquus molaris nagyjából egyidős a fent tárgyalt, 

900 ezer évvel ezelőttre datálható vagy némileg fiatalabb huéscari lelőhellyel. 

Ennél a pontnál illeszthetők a képbe a legkorábbi magyarországi E. antiquus 

maradványok. JÁNOSSY & KROLOPP (1994), valamint PONGRÁCZ (1993, 1996) a győrújfalui 

kavicsbánya rétegsorából közölt Elephas antiquus, M. meridionalis, valamint M. trogontherii 

őrlőfogakat is. Az anyag a rétegsor felső részében egyértelműen kevert, azonban JÁNOSSY & 

KROLOPP (1994) véleménye szerint főleg 20 méter alatt, ahonnan az elefántfélékhez tartozó 

maradványok is előkerültek, már többnyire egyetlen rétegtani szakaszból származik. Ezt 

támasztja alá a kisgerinces fauna is, amely a gyökeres fogú Mimomys savini és az 

Allophaiomysnál modernebb Microtus hintoni-gregaloides alakkörbe tartozó pockok együttes 

jelenléte alapján a Közép- és Nyugat-Európában alkalmazott, pocokféléken alapuló 
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biosztratigráfiai rendszer „Mimomys savini” zónájával, valamint a KRETZOI-féle lokális 

biokronológiai rendszer (lásd például KRETZOI & PÉCSI 1979) templomhegyi szintjével 

korrelálható, vagy annál némileg idősebb (1,0-0,6 millió évvel ezelőttre tehető). Az egyetlen 

korban oda nem illő elem, a Mimomys reidi, amely MAUL & MARKOVA (2007) adatai alapján 

mintegy 1,8-1,7 millió évvel ezelőtt tűnt el a közép-európai ősmaradvány anyagból. Utóbbi 

taxon azonosítása azonban mindössze egy fogon alapul és a cement hiánya, valamint a tipikus 

formánál nagyobb hypsodontia miatt erősen kérdéses. Hazai viszonylatban hasonló 

kisgerinces fauna került elő például a Somssich-hegy 2-es lelőhely egyes rétegeiből (lásd 

JÁNOSSY 1979 és PAZONYI et al. 2013a, 2013b) vagy az előző fejezetben tárgyalt, Üröm-hegyi 

lelőhelyről. 

Jelen tanulmányban két Győrújfaluról származó fog állt rendelkezésemre. Az MTM 

V.84.105-ös leltári számú, jobb oldali alsó harmadik molarist (26/A,B ábra) JÁNOSSY & 

KROLOPP (1994) VÖRÖS István véleménye alapján a „Palaeoloxodon antiquus” taxon 

„archaikus” formájaként írta le. A fog 13 valódi lemezből és egy poszterior helyzetű 

féllemezből áll (P = -1/212x), anterior része teljesen elkopott. Az első gyökér helyzete alapján 

az eredeti lemezszám legfeljebb 14 lehetett. A lemezsűrűség viszonylag alacsony (4 körüli), a 

zománc némileg vastag (ET = 3,4 mm (2,9-3,6 mm)). A lemezek oldalirányból nézve 

egyáltalán nem vagy csak gyengén hajlottak. A fog viszonylag széles (Wm = 91 mm) és 

alacsony (Hm = 92+ mm, 130 e. mm), hypsodontia indexe nem haladhatta meg az 1,4-et. A 

lemezek kezdeti kopása az úgynevezett pont-vonal-pont mintázatra emlékeztet, de a laterális 

zománchurkok annál kissé elnyúltabbak (lásd a hátulról számozott PV, PVI és kis mértékben a 

PVII lemezen). A foglemezek mediális síkban jellemző anterioposzterior irányú expanziója 

nem jelentős. Ugyanebben a síkban előfordulnak viszonylag fejlett, főként poszterior 

zománcredők (lásd például a PX lemezen). Az adatok alapján nem kizárható, hogy a fog az E. 

antiquus taxonra jellemző intraspecifikus variancia szélsőértékeit mutatja (alacsony 

lemezsűrűség és hypsodontia index, valamint vastag zománc), de főként alacsony lemezszáma 

alapján valószínűbb, hogy a M. meridionalis taxonba sorolható (vesd össze a 25/A,B ábrával). 

Hans VAN ESSEN (Faculty of Archaeology, University of Leiden, Hollandia) a fent 

tárgyalt gyűrújfalui molarishoz hasonló morfológiájú és megtartású bal oldali alsó harmadik 

őrlőfog fényképét (26/C,D ábra) és méretadatait bocsátotta rendelkezésemre. A maradvány 

Győr környékéről került elő egy homokos kavicsos rétegsorból, pontos lelőhelye ismeretlen. 

A fent tárgyalt győrújfalui példánynál kevésbé kopott, lemezképlete x15p, lemezsűrűsége 

alacsony (4 és 5 közötti). A zománc némileg vastag (ET = 3,1 mm (3,0-3,7 mm)). A lemezek 

oldalirányból nézve egyáltalán nem vagy csak gyengén hajlottak. A fog viszonylag széles 
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(Wm = 97 mm) és alacsony (Hm = 126 mm), a relatív fogkorona-magasság 1,3. A lemezek 

kezdeti kopása során három közel egyforma szélességű ovális zománchurok jelenik meg a 

rágófelszínen (lásd a P3-as lemezen). A foglemezek szélessége a mediális és a laterális síkban 

megegyezik, a zománcredőzöttség nem jelentős. A példány véleményem szerint 

legvalószínűbben a M. meridionalis taxonba sorolható. 

Az MTM V.84.106-os leltári számú, győrújfalui poszterior fogtöredék esetében 

összesen 7 valódi lemez és egy poszterior féllemez őrződött meg (P = -1/26x). Az egyes 

lemezek anterior pereme domború, a poszterior pedig homorú, ami felső fogra utal. A 

lemezek hátrafelé egyre keskenyebbek, ami az utolsó őrlőfogak jellemzője, vagyis a molaris 

legvalószínűbben egy M3. Legszélesebb részén 80 mm, de a hiányzó anterior lemezek 

valószínűleg még szélesebbek lehettek. A molaris lemezsűrűsége 6,8. A zománc erősen 

redőzött, vastagsága 2,2-2,8 mm között változik, átlagosan 2,5 mm. A rágófelszínen mind 

pont-vonal-pont mintázatot mutató (PI, PII), mind egyenlő ovális hurkokra osztott (PIII, PIV), 

mind pedig úgynevezett vonal-pont-vonal mintát 29  mutató lemezek (PV, PVI) egyaránt 

megjelennek. Utóbbi két típus E. antiquus maradványok esetében csak igen ritkán fordul elő. 

Habár a fog erősen töredékes, adatai alapján legvalószínűbben a M. trogontherii taxonba 

sorolható. 

A fentiek mellett PONGRÁCZ (1996) ábrázolt egy általa az „erdei elefánt ősi alakjának” 

vélt (vagyis E. antiquus) fogat 5/B ábráján. A molaris erősen kopott, oldalról is töredékes, 

összesen 8 lemzmaradvány építi fel. A rágófelszín síkja a lemezek legmélyebb hasítékjainak 

síkja alá süllyedt, így a zománchurkok a fog teljes szélessége mentén egybeolvadtak. 

Körvonaluk alapján valószínű, hogy a kopás korábbi fázisa során az E. antiquus taxonra csak 

igen ritkán jellemző vonal-pont-vonal mintát mutathatták. A foglemezek mediális síkban 

jellemző anterioposzterior irányú expanziója minimális. A lemezsűrűség alacsony, a zománc 

pedig feltűnően vastag. Mindezek alapján valószínű, hogy a maradvány inkább a M. 

meridionalis taxonba sorolható. A fenti néhány bekezdés értelmében az E antiquus taxon 

jelenléte a győrújfalui rétegsorból nem igazolható. 

Földrajzilag közel található a rétegtanilag bizonytalan helyzetű győrszabadhegyi 

lelőhely, ahonnan tipikus E. antiquus maradványok kerültek elő. Jelen innen két, a Magyar 

Természettudományi Múzeum Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai Gyűjteményében tárolt, 

leltári szám nélküli fog, valamint az MTM. V.79.32-es leltári számú fogtöredék állt 

rendelkezésemre.  

                                                           
29  A lemezek apikális régiójára jellemző ujjszerű kúpok elkopásával egy viszonylag kerek mediális és két elnyújtott laterális hurok alakul ki a 

rágófelszínen. 
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26. ábra. A MTM V.84.105-ös leltári számú, győrújfalui M. meridionalis fog (m3 dext.) okkluzális (A) és lingvális 

(B) nézetben. A szövegben említett, Győr környékéről származó M. meridionalis fog (m3 sin.) okkluzális (C) és 

bukkális (D) nézetben (fotó: Hans VAN ESSEN). 
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A legteljesebb fog egy bal oldali alsó harmadik molaris (27/A,B ábra) 17 valódi 

lemezzel és a poszterior cementmaradék alapján egy hiányzó féllemezzel (P = -1/216(x)). 

Valószínűleg egy anterior helyzetű lemez is hiányzik. A PVII-PX lemezek okkluzális nézetén 

jól megfigyelhető a taxonra jellemző pont-vonal-pont mintázat. Egyes lemezeken (például 

PXIII) a mediális síkban jól fejlett anterior és poszterior zománcredő látható. A lemezek 

oldalnézetben „S” alakban hajlottak. A fogkorona keskeny (Wm = 74 mm) és magas (Hm = 

138 mm). A hypsodontia index 1,8-1,9 közötti. A fogzománc vastagsága 1,9-2,6 mm között 

változik, átlagosan 2,3 mm. A lemezsűrűség 5,1. 

A másik vizsgált győrszabadhegyi fog (27/C,D ábra) lemezképlete -1/210px (vagy  

-1/211x). Az első gyökér helyzete alapján a fog anterior részéről két lemez hiányzik, így a 

rekonstruálható lemezszám 14. A rágófelszín oldalnézetben enyhén homorú, okkluzális 

nézetben ívelt, konkáv alakzattal írható körbe. A foglemezek az utolsó fogakkal ellentétben 

hátrafelé közel egyforma szélesek és magasak, ami a molaris hirtelen poszterior elvégződését 

eredményezi. A gyökérzet poszterior irányban szélesedő háromszög alakú. Ezeket a 

jellegzetességeket párosítva az alacsony lemezszámmal belátható, hogy a fog egy bal oldali 

alsó második molaris. A PII-PVI lemezek okkluzális nézetén jól megfigyelhető a pont-vonal-

pont mintázat. A mediális síkban a PII lemeztől anterior irányban jól fejlettek a poszterior 

zománcredők. Ugyanebben a síkban jellemző a foglemezek anterioposzterior irányú 

expanziója. A lemezek oldalnézetben „S” alakban hajlottak. A fogkorona keskeny (Wm = 62 

mm) és magas (Hm = 138+ mm, 140 e. mm). A cement szigetek legalsó pontja 40-45 

milliméterrel mélyebben található, mint a lemezek oldalsó szélének legmélyebb zománccal 

borított része. A hypsodontia index 2,0-2,2 közötti. A fogzománc vastagsága 1,9-2,9 mm 

között változik, átlagosan 2,4 mm. A lemezsűrűség 5,6. 

Az MTM V.79.32-es leltári számú, erősen töredékes fog (P = -1/241/2-) lemezei 

oldalnézetben a fenti két molarishoz hasonlóan „S” alakban hajlanak. A lemezsűrűség 5,6 

körüli, a zománc 2,8-2,9 mm vastag. A fogkorona magas (Hm = 155 mm) és kicsivel több, 

mint 65 mm széles, vagyis hozzávetőleg 2,0-2,3 közötti hypsodontia index rekonstruálható. A 

félbetört első lemezen (3/A ábra) látható, hogy a 25-30 mm mély hasítékok közvetlenül az 

ujjszerű kúpok alatti síkban egyenlőtlen szélességű pillérekre osztják fel a fog felső részét, 

vagyis a kopás ezen a lemezen az E. antiquus taxonra jellemző pont-vonal-pont mintázatot 

eredményezett volna. 

A mátraaljai és a bükkaljai lignitek fedője pliocén agyagos-homokos, helyenként 

kavicsos összlet, amelyre legfelül főként kavicsos pleisztocén rétegek települnek. A teljes 

rétegsort a visontai és a bükkábrányi lignitkülfejtés tárja fel a legjobban. 
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27. ábra. A Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai Gyűjteményében 

tárolt, leltári szám nélküli, győrszabadhegyi E antiquus m3 sin. okkluzális (A) és bukkális (B), valamint m2 sin. 

okkluzális (C) és lingvális (D) nézetben. A nyilak a pont-vonal-pont mintázatot mutató lemezeket jelölik. 
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VÖRÖS (1980) a visontai külfejtés kvarter fedőjéből számolt be „Parelephas 

trogontherii” maradványokról, melyeket később FODOR & VÖRÖS (1988) az „Archidiskodon 

meridionalis ürömensis” taxonba sorolt át. Emellett további példányokat is említettek, 

amelyeket az „Archidiskodon meridionalis meridionalis”, a „Mammuthus (Parelephas) 

trogontherii” és a „Mammuthus primigenius” taxonba soroltak. Bár a fedőből előkerült 

maradványok pontos sztratigráfiai helyzete bizonytalan, a M. meridionalis (pl. m3 dext., P = 

12, Hm/Wm = 1,0, LF = 5, ET = 3,1 mm, FODOR & VÖRÖS 1988) és a M. trogontherii (pl. m3 

sin., P = 18, Hm/Wm = 1,1?, LF = 5, ET = 3,0 mm, FODOR & VÖRÖS 1988) rétegtanilag közeli 

helyzetű előfordulása alapján nem kizárható, hogy a rétegsor tartalmazza azt a korábban 

említett, 900-700 ezer évvel ezelőtti időhorizontot, amely során az E. antiquus taxon 

megjelent Európában. Jelen tanulmány során Visontáról 4 állkapocstöredék és egy 

fogtöredék, Bükkábrányról pedig egy fogtöredék és egy agyartöredék állt rendelkezésemre.  

Az MTM V.82.60-as leltári számú, visontai állkapocsban megtalálható mindkét m3 és 

a jobb oldali m2 maradványa is (28/A,B ábra). A jobb oldali m3 lemezképlete x21-, hátulról 

egy lemez és valószínűleg egy poszterior féllemez hiányzik. Az állat halála idején 12 

foglemez és az anterior féllemez volt használatban. A fog teljes hossza 320 milliméterre 

becsülhető, magassága 130 mm, legnagyobb szélessége pedig 76 mm. Ennek értelmében a 

relatív fogkorona-magasság érték 1,7 körülinek adódik. A lemezsűrűség 7, a fogzománc 

vastagsága pedig 1,9-2,3 mm között változik. Előtte egy kiterjedt dentinplatformból és 5 

erősen kopott lemezmaradványból álló, kiesőfélben lévő m2-es helyezkedik el. A 

rágófelszínen és a poszterior peremen egyértelmű a mögöttes fog által kifejtett nyomás 

következtében létrejött deformáció. A zománc 2,0-2,5 mm vastag. A bal oldali m3-as 

lemezképlete x13-, a fog poszterior része hiányzik. Az állat halála idején 13 foglemez és az 

anterior féllemez volt használatban. A fog magassága 130 mm, legnagyobb szélessége pedig 

77 mm, vagyis a hypsodontia index ebben az esetben is 1,7 körülinek adódik. A lemezsűrűség 

7, a fogzománc 2,0-2,3 mm vastag. A megemelkedett lemezszám és a viszonylag magas 

fogkorona alapján a maradvány a M. trogontherii taxonba sorolható. 

Egy leltári szám nélküli, visontai állkapocsban, amely a Magyar Természettudományi 

Múzeum Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai Gyűjteményének 652/3-as polcán van 

elhelyezve, megtalálható mindkét oldali m2 és a jobb oldali m1 gyökerének töredéke is 

(28/C,D ábra). Mindkét m2 az x13x lemezképlettel írható le. Az állat halála idején mindkét 

állkapocsfélben 10-10 foglemez és az anterior féllemezek voltak használatban. A fogak teljes 

hossza 250 mm, magasságuk 150 mm köré becsülhető, szélességük pedig 80 (sin.) és 85 

(dext.) mm. Ennek értelmében a hypsodontia index 1,8 körüli. A lemezsűrűség 6,5, a 
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fogzománc vastagsága 2,0-2,7 mm közötti. A megemelkedett lemezszám (második fogakon 

10 feletti) és a viszonylag magas fogkorona alapján a  maradvány a M. trogontherii taxonba 

sorolható. 

Egy másik leltári szám nélküli állkapocsban (28/G,H ábra), amely a 644/3-as polcon 

van elhelyezve, egy 94 mm széles, legalább 13 lemezből álló fog található. Az első két lemez 

nemsokkal a gyökérzóna felett letört. A molaris poszterior részét csont takarja, így nem 

egyértelmű, hogy hátrafelé folytatódik-e, valamint az sem, hogy van-e mögötte újabb fog. 

Mivel a legelső kitakart lemez már jelentősen kisebb, mint az azt megelőzők, a 

legvalószínűbb, hogy egy poszterior féllemezről lehet szó, így a lemezképlet (x?2)11x-nek 

adódik. Az állat halála idején 10 foglemez volt használatban. A molaris előtt látható az azt 

megelőző őrlőfog gyökerének maradványa. Amennyiben a fog m3-as, akkor a 14 alatti 

lemezszám alapján a M. meridionalis taxonba tartozik, hozzátéve, hogy a tipikus 

morfológiához viszonyítva a lemezsűrűség érték magas (LF = 7,5), a zománc pedig vékony 

(ET = 2,0-2,5 mm). Amennyiben m2-es, úgy a 10 feletti lemezszám és a 652/3-as polcon 

tárolt állkapocsban (lásd korábban) lévő x13x lemezképletű második molarisokhoz hasonló 

morfológia figyelembevételével a M. trogontherii taxonba sorolható. Jelen tanulmány során 

utóbbi értelmezést tartom helyesnek. 

Az MTM V.82.61-es jobb oldali állkapocstöredékben (28/E,F ábra) egy kisméretű (Lm 

= 120 mm, Wm = 55 mm), erősen kopott m1-es található, melynek lemezképlete ∞7x. Az 

anterior dentinplatform alatt az első foggyökér látható. Méreteiből ítélve a platform további 2 

(vagy esetleg 3?) lemez teljes elkopásával jöhetett létre. A fog lemezsűrűsége 6, a zománc 

2,1-3,1 mm vastag. A molaris mögött az m2-es fog alveolusának megőrződött peremén 5 

lemez egykori helye is kirajzolódik, amely alapján szintén 6 körüli lemezsűrűség érték 

rekonstruálható. Az alveolus méretéből kiindulva az m2-es fog legalább 9 lemezzel 

rendelkezett, a poszterior rész azonban hiányzik. Az alveolus alatt feltáródik az állkapcsi 

csatorna (vagyis a canalis mandibulae), amely a fogsorhoz képest bukkális irányban 

helyezkedik el. A csatorna anterior irányban az állkapocs külső peremén az első és a hátsó 

laterális (foramina mentalia lateralia), míg a belső oldalán a mediális állcsúcsi lyukban 

(foramen mentale mediale) végződik el. FERRETTI & DEBRUYNE (2011) adatai alapján a 

mediális állcsúcsi lyuk a jelenleg ismert M. rumanus állkapcsok esetében hiányzik, míg az 

állkapcsi csatorna a M. primigenius taxon esetében a fogsorhoz képest mindig lingvális 

irányban tolódik el. Ennek értelmében a jelen fejezetben tárgyalt példány a pleziomorf jellegű 

canalis mandibulae és az apomorph bélyegként értelmezhető foramen mentale alapján 

legvalószínűbben a M. meridionalis vagy a M. trogontherii taxonba sorolható. MAGLIO (1973) 
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m1-es fogakra vonatkozó adataival összevetve a fent tárgyalt 10 alatti lemezszám és a 7 alatti 

lemezsűrűség30 a M. meridionalis taxonba tartozó fogakra jellemző. 

A 2. fejezet bevezetésében tárgyalt, progresszív fogváltási rendszer (lásd az 1. ábrán) 

pillanatnyi állapota és a fogkopás előrehaladottsága alapján, LAWS (1966), valamint HAYNES 

(1991) megfigyeléseivel összehasonlítva, az állat életkora elpusztulásakor az MTM V.82.60-

as maradvány esetében 38-40, a 652/3-as és 644/3-as polcon tárolt állkapcsok esetében 20-25, 

míg az MTM V.82.61-es állkapocstöredék esetében hozzávetőleg 15 afrikai elefántokra 

vonatkoztatott életévben fejezhető ki. A fentiekkel lényegében megegyező életkorokra 

következtethetünk, ha ROTH & SHOSHANI (1988) ázsiai elefántokon alapuló adatait vesszük 

figyelembe. 

Visontáról került elő az MTM V.90.14-es fogtöredék, amely mindössze 2 lemezből 

áll. A fogzománc vastagsága 2,5-3,8 mm közötti, a 18 milliméteres lemezvastagság alapján a 

lemezsűrűség 5,5 körüli értéknek adódik. Bár ekkora töredék alapján a határozás nem 

megbízható, a korábban tárgyalt visontai példányokhoz képest némileg vastagabb fogzománc 

és alacsonyabb lemezsűrűség alapján a töredéket a jelen tanulmányban M. meridionalisként 

értelmeztem. 

A viszonylag gazdag anyag ellenére a visontai lelőhelyről eddig E. antiquus 

maradványokat nem ismerünk, a földrajzilag közeli helyzetű Bükkábrányról származó, MTM 

PAL 2012.11.1-es leltári számú, proximális agyartöredék (11. ábra) azonban az 5.6. 

fejezetben tárgyaltak értelmében legvalószínűbben a fent említett taxonba sorolható (lásd még 

a 17. ábrán). Emellett az utóbbi lelőhelyről egy molaris töredék is rendelkezésemre állt, 

amelyet Palotai Márton (ELTE, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) gyűjtött 2007 

október. 24-én. A fogból mindössze 4 félbetört lemez maradt meg. A kopás a pillérek legalsó 

szintje felett jár, mind a laterális, mind a mediális zománchurkok oválisak. Feltételezve, hogy 

ha a fog nem lenne félbetörve, akkor a mamutokra leggyakrabban jellemző három közel 

egyforma méretű ovális zománchurokból álló mintázat lenne látható, az ép zománchurkok 

szélességéből kiindulva a fog eredeti szélessége 80-90 mm közé becsülhető. A megemelkedett 

lemezsűrűség (LF = 7-8) és a vékony zománc (ET = 1,1-1,7 mm) alapján a maradvány a M. 

meridionalisnál modernebb taxonba sorolható, legvalószínűbben M. trogontherii. 

                                                           
30  Az egyedfejlődés során a korábban kibújó fogak lemezei kisebb méretűek, így általában magasabb lemezsűrűség értékkel rendelkeznek, 

mint a sorban később következő fogak, habár utóbbiak esetében a növekvő lemezszám miatti szorosabb lemezelhelyezkedés némileg 

ellensúlyozza ezt a jelenséget. 
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28. ábra. Az MTM V.82.60-as visontai M. trogontherii állkapocs okkluzális (A) és laterális (B) nézetben. A 652/3-

as polcon tárolt, visontai M. trogontherii állkapocs okkluzális (C) és laterális nézetben (D). Az MTM V.82.61-es 

visontai M. meridionalis állkapocstöredék mediális (E) és okkluzális (F) nézetben. A 644/3-as polcon elhelyezett, 

visontai M. trogontherii állkapocstöredék okkluzális (G) és laterális (H) nézetben. 
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KADIŠ (1939) a budai Várhegyről, az Országház u. 12. és 14. és a Szentháromság utca 

5. és 9. alól származó anyagból egy „Elephas primigenius” fogtöredéket és néhány 

posztkraniális maradványt, az Úri utca 72. alól pedig MOTTL Mária határozása alapján 

„Elephas trogontherii” fogakat említett. Utóbbiakat először MOTTL (1942) írta le és ábrázolta, 

majd a rákövetkező évben (MOTTL 1943) az Országház és a Szentháromság utcai anyagból 

származó fogat „Palaeoloxodon antiquus”-ként azonosította 31 . VÖRÖS (2004) revíziója 

alapján a MOTTL (1942, 1943) által közölt M. trogontherii anyag részben „Archidiskodon 

meridionalis ürömensis”, részben pedig „Parelephas trogontherii” fogakat tartalmaz. Jelen 

tanulmányban a fent említett lelőhelyről összesen 4 fog állt rendelkezésemre, melyek az 

Országos Földtani Múzeum gyűjteményének részét képezik. 

Az MFGI V.21619-es leltári számú fog (29/E,F ábra; MOTTL 1942: 4. ábra) 

lemezképlete -1/29x vagy ∞9x. Az első gyökér hiányzik, melyhez legalább 2, de inkább 3 

további lemez csatlakozhatott. A rágófelszín oldalnézetben enyhén homorú, okkluzális 

nézetben enyhén ívelt, konkáv alakzattal írható körbe. A molaris legnagyobb szélessége (Wm 

= 86 c. mm) hátulról a második lemezen (PII) mérhető és a legutolsó lemez, valamint a 

poszterior helyzetű féllemez sem sokkal keskenyebb. A lemezek anterior pereme enyhén 

homorú. Ezek alapján a fog egy bal oldali alsó második molaris. A legutolsó valódi lemez 

kopása a pillérek közötti hasítékok legmélyebb részén az anterior lemezeken pedig ez alatt a 

szint alatt tart, az ép fog akár 4-5 centiméterrel magasabb is lehetett (Hm = 86+ mm, 140 e. 

mm). A rekonstruált hypsodontia index így 1,6 körüli értéknek adódik. A molaris 

lemezsűrűsége 5,5, zománcvastagsága 2,0-2,5 mm között változik. 

Az MFGI V.21620-as példány (29/C,D ábra) valószínűleg egy felső második őrlőfog 

poszterior töredéke (P = -1/24x). A rágófelszínen és a poszterior peremen egyértelmű a 

mögöttes fog által kifejtett nyomás következtében létrejött deformáció. A fog szélessége a 

cementborítást is beleértve 84 mm, magassága pedig 123 mm. A kopás az apikális régióra 

jellemző ujjszerű kúpok és a pillérek legalsó szintje között jár, vagyis az ép fog 2-2,5 

centiméterrel magasabb lehetett (Hm = 145 e.). Az így becsülhető hypsodontia index 1,7 

körüli értéknek adódik. A fog lemezsűrűsége 5,5, zománcvastagsága 2,0-2,5 mm között 

változik. 

                                                           
31  Bár MOTTL (1943) a lelőhelyet az Országház utca 14. és a Szentháromság utca 7. számú házakkal jelölte meg, a 284. oldalon a harmadik és 

negyedik bekezdésből kiderül, hogy egy olyan, korábban már mások által publikált anyagról van szó, amely mindössze egy 

elefántfélékhez tartozó őrlőfogat tartalmazott. Az anyagot az említett cikk 277. oldalán leírtak értelmében KADID Ottokár bocsátotta 

rendelkezésére. Ez alapján valószínű, hogy a két cikkben (KADID 1939 és MOTTL 1943) ugyanaz az anyag kerül tárgyalásra. Ugyanerre a 

következtetésre jutott KROLOPP et al. (1976: 217. oldal). 
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29. ábra. Az MFGI V.21621-es várhegyi M. trogontherii fog (M2 sin.) lingvális (A) és okkluzális (B) nézetben. Az 

MFGI V.21620-as várhegyi M. trogontherii fog (M2) laterális (C) és okkluzális (D) nézetben. Az MFGI V.21619-es 

várhegyi M. trogontherii fog (m2 sin.) okkluzális (E) és lingvális (F) nézetben. Az MFGI V.21665-ös várhegyi E. 

antiquus fog (m?) okkluzális (G) és laterális (H) nézetben. 
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Az MFGI V.21621-es fog (29/A,B ábra; MOTTL 1942: 6. ábra), amelyet VÖRÖS (2004) 

az „Archidiskodon meridionalis ürömensis” taxonba tartozónak vélt, lemezképlete -1/26x. A 

rágófelszín oldalnézetben egyenes, okkluzális nézetben pedig konvex alakzattal írható körbe. 

A lemezek anterior pereme enyhén domború. Poszterior irányban a lemezek szélessége 

lényegében változatlan marad. Ennek értelmében a fog egy bal oldali felső második molaris. 

A bazális és az okkluzális sík metszésponja alapján elöl legalább 4, de inkább 5 lemez 

hiányzik. A molaris a cementborítással együtt 88 mm széles, kopott magassága 115 mm. A 

lemezek kopása a pillérek legalsó szintje alatt jár, vagyis az ép fog akár 4-5 centiméterrel 

magasabb is lehetett (Hm = 150 e.). A rekonstruált hypsodontia index ebben az esetben is 1,7 

körüli értéknek adódik. A molaris lemezsűrűsége 5, a fogzománc vastagsága pedig 2,3-2,8 

mm között változik 

MOTTL (1942: 3., 5. és 7. ábra, 1943: 1/1-2. ábra) emellett további három fogat (két 

felső és egy alsó második molarist) ábrázolt, melyek az előbbi példányokhoz morfometriai 

szempontból hasonlók, 6-6,5 közötti lemezsűrűséggel és legalább 11 valódi lemezzel 

rendelkeznek. Az alsó fog magasságát a P10-es lemezen mérve 115 milliméterben adta meg. 

Az említett lemez kopása a pillérek legalsó szintjénél jár, míg az előtte lévő lemezek esetében 

a zománchurkok már a fog teljes szélessége mentén egybeolvadtak. Ebből kiindulva az ép fog 

körülbelül 3-4 centiméterrel lehetett magasabb. Ehhez hozzávéve a MOTTL (1942) által 

megadott, 79 milliméteres fogszélességet, 1,8 körüli hypsodontia indexet kapunk. 

A második fogakon (m2, M2) legalább 11-re, de gyakran 12-re (vagy akár 13-ra) 

becsülhető eredeti lemezszám és a viszonylag magas fogkorona (Hm/Wm = 1,6-1,8) alapján a 

fent említett példányok a M. trogontherii taxonba sorolhatók. MAGLIO (1973) adatai alapján a 

M. meridionalis taxon esetében a valódi lemezek száma a második fogakon csak kiugró 

esetekben éri el a 11-et, míg utóbbi érték egyben a M. trogontherii egyedekre jellemző alsó 

határérték is. A M. meridionalis taxon jelenléte a fenti adatok alapján a lelőhelyen nem 

igazolható, és mint látni fogjuk, a leletegyüttes kora alapján is valószínűtlen. 

A jelen tanulmány során vizsgált negyedik várhegyi fog az MFGI V.21665-ös leltári 

számú töredék (29/G,H ábra), melyet korábban JÁNOSSY (1979: III. tábla, 1. ábra) és VÖRÖS 

(1983: 6/A-B ábra; 2004: 4/3. ábra) is ábrázolt, a rágófelszínen megfigyelhető jellegzetes 

mintázat alapján legvalószínűbben az E. antiquus taxonba sorolható. A zománc átlagosan 2,5 

milliméter vastag, erősen és szabályosan redőzött. A lemezek mediális síkjában a többinél 

észrevehetően nagyobb kitérésű anterior és poszterior redők találhatók. A zománchurkok 

központi része jelentősen kiszélesedik, így a lemezek horizontális metszete enyhén rombusz 
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alakú, hozzátéve, hogy ehhez némiképp hasonló mintázatot eredményezhet, amikor a 

fogkopás síkja eléri a fogkorona bázisát. 

JÁNOSSY (1979) szerint a várhegyi leletegyüttes főként a 150-160 méteres tengerszint 

feletti magasságban települő édesvízi mészkő feküjében található, gyengén cementált, meszes, 

agyagos kőzetlisztből („mésziszapból”) és az ez alatt települő homokos-kavicsos folyóvízi 

összletből származik. Véleménye szerint az egymástól néhány száz méteren belül található 

lelőhelyek földtani értelemben véve egykorúak. MOTTL (1943) leírása alapján a M. 

trogontherii maradványok a folyóvízi összletből származnak, míg az E. antiquus fog a 

folyami lerakódást borító „porhanyós meszes agyagból” került elő. Véleménye szerint a 

folyóvízi összlet faunája a jelenlegi ismereteink szerint a hozzávetőleg 500 ezer évvel 

ezelőttre datálható (lásd például LISTER et al. 2005) németországi Mosbachról származó 

anyaggal mutatja a legnagyobb hasonlóságot, míg a felette települő rétegek kora bizonytalan, 

de valószínűleg csak kevéssel fiatalabb, mint a homokos-kavicsos szint. KORDOS (2004) 

újraértékelte a régi lelőhelyek anyagát, valamint számos újonnan előkerült faunát is vizsgált. 

Eredményei alapján a legalsó homokos-kavicsos folyóvízi összlet faunája a Közép- és 

Nyugat-Európában alkalmazott, pocokféléken alapuló biosztratigráfiai rendszer késő-bihari 

egységébe (sensu FEJFAR & HEINRICH 1989) tartozó „Mimomys savini” zónával és az 

Emiliani-féle tengeri oxigénizotóp-sztratigráfiai rendszer MIS 14-es vagy MIS 12-es 

szintjével korrelálható, vagyis mintegy 500-400 ezer évvel ezelőttre tehető. A felette települő 

rétegek némileg fiatalabbak, a kora-toringi egység32 első felével egybeeső „Lagurus transiens 

- Arvicola cantiana” együttes zóna és a MIS 11-es szint idején, vagyis hozzávetőleg 400 ezer 

évvel ezelőtt keletkezhettek. Ezzel jó összhangban van, hogy KELE (2009) U/Th sorozatos 

vizsgálatai alapján a fedő édesvízi mészkő kora mintegy 350-400 ezer évben adható meg. 

KORDOS (2004) szerint az édesvízi mészkő üregeinek kitöltéséből előkerült maradványok már 

nagyrészt az „Arvicola cantiana” zóna végével és a „Lagurus lagurus” zóna elejével 

korrelálhatók, vagyis a kitöltések a MIS 7-es vagy MIS 6-os szint idején, 200 ezer évvel 

ezelőtt vagy nem sokkal ezt követően keletkezhettek. Utóbbi a JÁNOSSY (1976) által 

bevezetett castellumi szintnek feleltethető meg. PAZONYI (2006, 2011) a jelen bekezdésben 

tárgyaltakhoz hasonlóan értelmezte a várhegyi lelőhelyek korát. 

Habár az E. antiquus taxon képviselői Európában egészen a korai késő-pleisztocén 

eem interglaciális végéig (120-115 ezer évvel ezelőttig, MIS 5e) jelen vannak, Magyarország 

                                                           
32  A jelen tanulmányban is alkalmazott bihari/toringi határ FEJFAR & HEINRICH (1989) rendszerének megfelelően a Mimomys genus utolsó, 

illetve az Arvicola genus első előfordulásával definiálható, ami MAUL & MARKOVA (2007) adatai alapján Közép-Európában hozzávetőleg 

600 ezer évvel ezelőttre tehető. 
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területéről egyelőre nem ismerünk a várhegyi fognál (29/G,H ábra) későbbre datálható 

előfordulást. STUART (2005) bizonytalan sztratigráfiai helyzetű lelőhelyekről származó 

maradványokon végzett radiokarbon mérések eredményei alapján feltételezte, hogy néhány 

kisebb populáció a kontinens déli részén, az Ibériai- az Appenini- és a Balkán-félsziget 

területén egészen 50-35 ezer évvel ezelőttig előfordult. MOL et al. (2007) hasonló koradatokat 

kapott hollandiai E. antiquus fogak vizsgálata során. 

 

6.5. A M. trogontherii - M. primigenius átmenet 

 

A legidősebb M. primigenius maradványokról (az utolsó molarisokon 22-24 valódi 

lemezzel, de még kissé pleziomorf jellegű, átlagosan 1,7-1,8 körüli relatív fogkorona-

magassággal) részletesen LISTER & SHER (2001) és LISTER et al. (2005) számolt be. A fogak a 

6.3. fejezetben már említett, a Léna és a Kolima folyók közötti északkelet-szibériai terület, 

késő-olyori lokális biosztratigráfiai egységbe tehető, vagyis 800-600 ezer évvel ezelőtti 

rétegeiből származnak. Ugyanitt a késői középső-pleisztocénre a foglemezszám és a 

hypsodontia index további növekedésével már tipikus M. primigenius morfológiájú 

maradványok fordultak elő (P = 22-27 és átlagosan 2 körüli Hm/Wm). 

Az európai késői középső-pleisztocén mamutfogak megemelkedett lemezsűrűségüket 

tekintve (LF = 8-9) a korábbi formákhoz képest némileg előremutatóbb morfológiájúak, de 

messze nem annyira, mint a fent említett szibériai példa. Az ebből az időszakból származó 

maradványok taxonómiai besorolásának kérdése mindmáig vitatott, nem egyértelmű, hogy 

késői M. trogontherii vagy korai M. primigenius maradványokról van-e szó.  

JOURDAN (1861) a franciaországi Lyon környéki löszös üledékből származó őrlőfogak 

alapján írta le az „Elephas intermedius” taxont, amelyet a M. trogontherii és a M. primigenius 

alakok közötti átmeneti formaként értelmezett. Ezt később több szerző, köztük OSBORN 

(1942) is átvette. LISTER (1996) szerint a taxon eredeti definíciója nem egyértelmű, LABE & 

GUÉRIN (2005) azonban „Mammuthus intermedius”-ként validnak tekintette és neotípust jelölt 

ki hozzá. 

DIETRICH (1912) a németországi Steinheimről származó, 350 ezer évvel ezelőttre 

datálható vagy némileg fiatalabb mamutcsontváz alapján vezette be az „Elephas primigenius 

fraasi” alfajt. Ezzel szemben DUBROVO (1966) az oroszországi Chorny Yar környékéről 

előkerült, hasonló korú és morfológiájú koponyát „Mammuthus trogontherii chosaricus” 

néven írta le. Utóbbit többek között KOTSAKIS et al. (1978) „M. chosaricus”-ként faj szinten 

alkalmazta, míg LABE & GUÉRIN (2005) a „M. intermedius” junior szinonimájának tekintette. 
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Habár a 450-200 ezer évvel ezelőtti időszakból származó európai mamutfogakat 

(például a németországi Steinheim, vagy a nagy-britanniai Ilford anyagát) LISTER (1996) még 

korai M. meridionalis maradványokként azonosította, LISTER (2001), LISTER & SHER (2001), 

valamint LISTER et al. (2005) már hangsúlyozta, hogy ezek a molarisok átlagosan 19 lemezzel 

rendelkeznek és alapvető morfológiájukban nem térnek el a típuslelőhelynél némileg fiatalabb 

üledékekből (mint például a hozzávetőleg 500 ezer évvel ezelőttre datálható németországi 

Mosbachról) származó M. trogontherii maradványoktól, vagyis inkább utóbbi taxon legutolsó 

európai előfordulásaiként értelmezhetők. A megemelkedett lemezsűrűség nem újabb lemezek 

beépülésével, hanem pusztán a fogméret izometrikus csökkenésével magyarázható (a jelenség 

okát lásd LISTER & JOYSEY 1992-ben). 

Összehasonlítva egy Kiskunlacháza (MTM V.83.7.: P = x19x, Lm = 335 mm, Hm = 

130 mm Wm = 78 mm, LF = 5,5, ET = átlagosan 2,4) és egy Kecskemét (MTM V.84.100.: P 

= x20x, Lm = 235 mm, Hm = 140 mm, Wm = 73 mm, LF = 7, ET = átlagosan 2,2) környékéről 

előkerült szórványleletet, láthatjuk, hogy lemezszámuk és relatív fogkorona-magasságuk 

lényegében nem tér el, utóbbi fog azonban több mint 10 centiméterrel rövidebb az előbbinél 

és az előző fejezetben tárgyalt, MTM V.82.60-as leltári számú, M. trogontherii állkapocsban 

található, 320 mm hosszú jobb oldali alsó harmadik őrlőfognál is. Ennek értelmében 

valószínű, hogy az előző bekezdésben említett folyamat eredményeként Magyarországon is 

megjelent a késői M. trogontherii morfológia, bár pontos kronológiai adatok hiányában ez 

egyelőre csak felvetés marad. 

Az első, jelen tanulmányban is elfogadott európai M. primigenius leletek hozzávetőleg 

200 ezer évvel ezelőtt jelentek meg. Ugyanekkor még jelen voltak a legutolsó M. trogontherii 

populációk is a kontinensen.  

PALOMBO & FERRETTI (2005) adatai alapján Olaszországban a 200 ezer évvel ezelőtti 

lelőhelyekről a tipikusnál némileg előrehaladottabb morfológiájú M. trogontherii 

maradványok kerültek elő (pleziomorf jellegű koponyák megemelkedett lemezsűrűségű és 

kissé vékonyabb zománcú, 19 lemezes harmadik fogakkal). Kivételt képez a Tarquiniáról 

származó, modern tulajdonságokkal jellemezhető, legvalószínűbben a M. primigenius taxonba 

sorolható koponya 23 lemezes utolsó molarisokkal. 

LISTER & SHER (2001), valamint LISTER et al. (2005) adatai alapján a 230-175 ezer 

évvel ezelőttre datálható nagy-britanniai Brundon, valamint a némileg fiatalabb, 200-150 ezer 

évvel ezelőttre tehető Marsworth anyagában a lemezszámadatok bimodális eloszlása 

figyelhető meg, ahol a két csúcs (P = 19 (18-20) és P = 24 (23-25)) a két különböző taxon 

együttes jelenlétével magyarázható, míg a köztes értékek hiányoznak.  
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A hazai anyagban ugyanez a váltás feltételezhető, habár jelenleg még a nagyszámú 

(VÖRÖS 2004 szerint a M. primigenius taxon esetében több mint 400) magyarországi lelőhely 

ellenére sem támasztható alá jól datált maradványokkal. Ennek oka, hogy a leletek 

többségének pontos sztratigráfiai helyzete nem tisztázható, mert azok folyók kotrásából vagy 

folyómenti kavicsbányákból kerültek elő a megtalálási mélység rögzítése nélkül. 

A legutolsó hazai M. trogontherii előfordulások között említhető a Vértesszőlős I-es 

lelőhely, ahonnan DOBOSI (2001) VÖRÖS István véleménye alapján egy M. trogontherii tibia 

töredékből faragott csonteszközről számolt be. A lelőhely kora a fauna alapján az „Arvicola 

cantiana” zónával korrelálható, vagyis 320-250 ezer évvel ezelőttre tehető vagy némileg 

fiatalabb (bővebben lásd KORDOS 1994). Fontos megjegyezni azonban, hogy a rendszertani 

besorolás fogak vagy koponyaelemek hiányában bizonytalan, valamint, hogy a lelet nemcsak 

vadászati tevékenységből, hanem szubfosszilis csontok gyűjtéséből is származhat, vagyis a M. 

trogontherii taxon ekkor már nem feltétlenül képezte a lokális fauna részét.  

Habár a 31. lábjegyzet értelmében a KADIŠ  (1939) által a várhegyi „porhanyós meszes 

agyagból” említett „Elephas primigenius” és a MOTTL (1943) által közölt „Palaeoloxodon 

antiquus” őrlőfog valójában ugyanazt az egy (jelen tanulmányban E. antiquusként 

értelmezett) töredékes molarist (MFGI V.21665) takarja, VÖRÖS (1983, 2004) mégis mindkét 

taxon előfordulását elfogadta, ennek értelmében pedig a M. primigenius taxon legkorábbi 

előfordulását hozzávetőleg 500 ezer évvel ezelőttre tette. A fent tárgyaltak értelmében ezt a 

dátumot elvetettem. JÁNOSSY (1979) adatai alapján a késő-pleisztocénre a M. primigenius 

taxon képviselői már (legalább időszakosan) biztosan a lokális fauna részét képezték (lásd 

például a Lambrecht Kálmán-barlang maradványai között).  

Jelen tanulmány során, részben a tipikus fogmorfológia bemutatása, részben pedig a 

későbbi ökológiai vizsgálatok céljából négy jó megtartású, különböző ontogenetikai 

stádiumot képviselő szórványleletet választottam, melyek mindegyike a Tiszából (az MTM 

V.63.14-es leltári számú maradvány egészen pontosan Fegyvernek közeléből) került elő. 

Az MTM V.63.13-as leltári számú állkapocsban megtalálható mindkét oldali m3-as 

fog (30/A,B ábra). A molarisok anterior végén lévő dentinplatform az első gyökér helyzete 

alapján 1 vagy 2 lemez és egy féllemez maradványaként értelmezhető. Ezt 12 koptatott és a 

jobb oldali fog esetében legalább 7, a bal oldali fog esetében pedig legalább 8 koptatatlan 

lemez követi. A molarisok poszterior részét csont takarja, így a további lemezek száma nem 

egyértelmű. A fogak szélessége 94 mm, hossza pedig 200 mm feletti. A zománcvastagság 2,0 

mm körüli, a lemezsűrűség 7-8 közötti. Az állkapocs hátsó nyílása (foramen mandibulae) alsó 

részén kihegyesedő, „V” alakú. Az állkapocs anterior részének külső felén három laterális,  
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30. ábra. Az MTM V.63.13-as M. primigenius állkapocs okkluzális (A) és laterális (B) nézetben. Az MTM V.63.14-

es M. primigenius állkapocs okkluzális (C) és laterális (D) nézetben. Az MTM V.63.89-es állkapocstöredék 

okkluzális (E) és laterális (F) nézetben. Az MTM V.63.87-es állkapocstöredék mediális (G) és okkluzális (H) 

nézetben. Az ábrázolt maradványok a Tiszából kerültek elő. 
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míg belső részén egy mediális állcsúcsi lyuk található. Az állkapocs rövid, poszterior pereme 

lekerekített, elülső pereme laterális nézetben meredek. A szimfízisnyúlvány igen rövid. 

Az MTM V.63.14-es leltári számú állkapocsban szintén mindkét m3-as megtalálható 

(30/C,D ábra). A fogak anterior dentinplatformban végződnek, amelyek ebben az esetben is 1 

vagy talán 2 lemez és egy féllemez maradványaként értelmezhetők. Ezt a jobb oldali fog 

esetében 21, a bal oldali fog esetében 19 koptatott valódi lemez és egy további poszterior 

féllemez követi. Mindkét fog esetében a PV-ös és a PVI-os lemezek között egy további lemez 

is található, amely azonban nem ér végig a fog teljes szélességén. A fogak szélessége 80 mm, 

hossza pedig 240-250 mm. A zománcvastagság 2,0 mm körüli, a lemezsűrűség 8-9 közötti. 

Az állkapocs hátsó nyílása „V” alakú. Az állkapocs anterior részének külső felén három 

laterális, belső részén pedig egy mediális állcsúcsi lyuk található. Az állkapocs rövid, 

poszterior pereme lekerekített, elülső pereme laterális nézetben meredek. A szimfízisnyúlvány 

rövid. 

Az MTM V.63.89-es állkapocstöredékben (30/E,F ábra) megtalálható a bal oldali m1-

es fog, amelynek lemezképlete x14x vagy 15x. Az állat halála idején mindegyik lemez 

használatban volt. A fog szélessége 60 mm, hossza 135-140 mm. A fogzománc vastagsága 1,5 

mm körüli, a lemezsűrűség 10-11 közötti. A molaris előtt látható a dp4-es fog egykori 

medrének maradványa, mögötte pedig a rákövetkező fog alveolusa, benne egy kibújófélben 

lévő, legalább 10 lemezből felépülő m2-es foggal, amelynek poszterior részét csont fedi el. A 

lemezek közé fogcement még nem rakódott le. A fent ismertetett példányokhoz hasonlóan az 

állkapocs anterior részének külső felén három laterális, belső részén pedig egy mediális 

állcsúcsi lyuk található. Az állkapocs rövid, poszterior pereme lekerekített, elülső pereme 

laterális nézetben meredek. A szimfízisnyúlvány rövid. 

Az MTM V.63.87-es állkapocstöredékben (30/G,H ábra) található fog 50 mm széles, 

80 mm hosszú és jelenleg 40 mm magas. Eredeti magassága valószínűleg 55 vagy legfeljebb 

60 mm körüli lehetett. Jelen állapotában 8 lemez építi fel, anterior peremén egy a fogak 

közötti nyomás hatására szinte teljesen megsemmisült lemez maradványai láthatók. Az állat 

halála idején mindegyik lemez használatban volt. A fogzománc vastagsága alig haladja meg 

az 1,0 millimétert, a lemezsűrűség 11 körüli. A fog, MAGLIO (1973) adataival 

összehasonlítva, méretei és lemezszáma alapján legvalószínűbben egy jobb oldali dp3-as. A 

premolaris előtt látható a dp2-es fog egykori medre, mögötte pedig a dp4-es fog alveolusának 

megőrződött peremén legalább 8 lemez egykori helye is kirajzolódik. Utóbbira némileg 

alacsonyabb, 10 körüli lemezsűrűség érték rekonstruálható. Az alveolus alatt feltáródik az 

állkapcsi csatorna, amely a fogsorhoz képest lingvális irányban helyezkedik el. A csatorna 
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anterior irányban az állkapocs külső peremén két laterális, míg a belső oldalán egy mediális 

állcsúcsi lyukban végződik. Az állkapocs rövid, poszterior pereme lekerekített, elülső pereme 

laterális nézetben meredek. A szimfízisnyúlvány igen rövid. 

A 2. fejezet bevezetésében tárgyalt, progresszív fogváltási rendszer (lásd az 1. ábrán) 

pillanatnyi állapota és a fogkopás előrehaladottsága alapján, LAWS (1966), valamint HAYNES 

(1991) megfigyeléseivel összehasonlítva, az állat életkora elpusztulásakor az MTM V.63.13-

as és az MTM V.63.14-es állkapcsok esetében 45-50, az MTM V.63.89-es maradvány 

esetében 10-15, míg az MTM V.63.87-es állkapocstöredék esetében 1-2 afrikai elefántokra 

vonatkoztatott életévben fejezhető ki. A fentiekkel lényegében megegyező életkorokra 

következtethetünk, ha ROTH & SHOSHANI (1988) ázsiai elefántokon alapuló adatait vesszük 

figyelembe. 

 

6.6. A legutolsó eurázsiai mamutok 

 

A legutolsó M. primigenius előfordulások Dél-Európában hozzávetőleg 20 000 évvel 

ezelőttre tehetők. STUART et al. (2002) szerint az Ibériai-félsziget legkésőbbre datálható 

mamutmaradványai a spanyolországi Cueto de la Mina-i lelőhelyről származnak, 

konvencionális radiokarbon koruk 19 700 ± 500 év (kalibrált naptári koruk hozzávetőleg 

23 500 év)33. PALOMBO & FERRETTI (2005) szerint Olaszország legfiatalabb gyapjas mamutjai 

az Arene Candide-barlangból származnak, konvencionális radiokarbon koruk 20 000 - 19 000 

évvel ezelőttre tehető, vagyis a fent említett spanyol maradványokkal egyidősek. Ezt az 

időszakot követően a mamutok soha nem tértek vissza Dél-Európa területére. 

STUART et al. (2002), valamint STUART (2005) adatai alapján úgy tűnik, hogy Közép-

Európában néhány kivételtől eltekintve 14 000 évnél fiatalabb konvencionális radiokarbon 

korok csak szórványosan mérhetők M. primigenius maradványokon, vagyis a térségben 

előforduló mamutpopulációik nem sokkal több, mint 17 000 naptári évvel ezelőttre 

valószínűleg jelentősen megfogyatkoztak. Ezzel jó összhangban vannak hazai 

mamutmaradványokon mért radiokarbon adatok (lásd KOVÁCS 2012).  

A legfiatalabb publikált hazai leletek Csajág mellől kerültek elő, konvencionális koruk 

13 315 ± 35 évben adható meg, ami 16 249 ± 413 kalibrált naptári évben fejezhető ki 

(KATONA et. al. 2012). A tafonómiai vizsgálatok alapján a két majdnem teljes M. primigenius 

csontváz hosszabb szállítódása kizárható. 

                                                           
33 Az értekezésben szereplő összes kalibrációt a CalPal Online (www.calpal-online.de) weboldal segítségével végeztem. 

http://www.calpal-online.de/
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GASPARIK (2012a) adatai alapján ennél némileg fiatalabbak a Feldebrő mellől 

előkerült mamutmaradványok, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 

Intézetének Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumában MOLNÁR Mihály által 

gyorsítós tömegspektroszkópiával (AMS-módszer) végzett 14C mérés eredménye alapján 

12 300 ± 200 évvel ezelőttre tehetők (vagyis kalibrált naptári évben kifejezhető koruk 14 498 

± 442 év) 34. Az adatot azonban egyelőre fenntartással kell kezelni, mivel a vizsgált csont 

szokatlanul alacsony, 0,1%-os kollagén kihozatallal rendelkezett. Az előkerült maradványok 

két különböző mamuthoz tartoznak, melyek egyértelműen emberi (vadászati vagy gyűjtési) 

tevékenység során kerültek megtalálási helyükre, hosszabb távú szállításuk valószínűtlen 

(bővebben lásd GASPARIK 2012a, 2012b, valamint GASPARIK & VIRÁG 2012).  

STUART (2005) konvencionális radiokarbon koradatai alapján hozzávetőleg 12 000 

évvel ezelőtt (vagyis körülbelül 14 000 kalibrált naptári évvel ezelőtt) a M. primigenius taxon 

képviselői két jelentősen fiatalabb kivételtől eltekintve35 Európa egész területéről eltűntek. 

Az európai visszahúzódással közel egy időben vagy némileg azt követően az észak-

amerikai kontinentális mamutpopulációk száma is lecsökkent. GUTHRIE (2004), valamint 

VELTRE et al. (2008) adatai alapján Beringia keleti részén a kontinentális lelőhelyekről 

előkerült legutolsó mamutok konvencionális radiokarbon kora 11 500 - 10 000 évvel 

ezelőttre, vagyis mintegy 13 000 - 11 500 kalibrált naptári évvel ezelőttre tehető.  

Ugyanekkor Beringia nyugati részén, főként a Tajmir-félszigeten és környékén 

STUART (2005), valamint STUART et al. (2002) adatai alapján a mamutok jelenléte 11000 

kalibrált naptári évvel ezelőttig folyamatosnak tekinthető. A legfiatalabb publikált 

konvencionális radiometrikus koradat a félszigetről 9 670 ± 60 évnek adódott (STUART et al. 

2002). Ezzel közel egyidős az ettől keletre elterülő, egykor a szárazfölddel közvetlen 

összeköttetésben álló Újszibériai-szigetekről származó leletek kora, amely NIKOLSKIY et al. 

(2011) adatai alapján 9 470 ± 40 évben adható meg. 

A Mammuthus genust, legalábbis ami a kontinentális területeket illeti, a pleisztocén 

legvégére vagy a holocén legelejére gyakorlatilag kihaltnak tekinthetjük. Ismerünk azonban 

néhány, kistermetű egyedekből felépülő, izolált populációt, amelyek jóval tovább kitartottak a 

holocén során egyes Beringia környékén fekvő szigeteken. Először CROSSEN et al. (2003) 

számolt be az Aleut-szigetektől északra fekvő Pribilof-szigetekről (St. Paul-sziget, Quagnax-

                                                           
34  A hivatkozott konferenciaabsztrakt említi a folyamatban lévő AMS vizsgálatokat, míg az elkészült poszteren már az előzetes eredmények 

is szerepelnek, hozzátéve, hogy ott tévesen B.C. (before Christ) és nem B.P. (before present) kor van megadva. 
35  Az oroszországi Cserepovec (STUART et al., 2002) és az észtországi Puurmani (LÕUGAS et al. 2002) környékéről származó maradványok AMS 

vizsgálata hozzávetőleg 10 000 évvel ezelőtti konvencionális radiokarbon kort eredményezett, vagyis a leletek körülbelül 11 500 kalibrált 

naptári évvel ezelőttre datálhatók. 
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barlang) előkerült mamutmaradványokról, amelyekhez később CROSSEN et al. (2005) 

hozzávetőleg 5 700 évvel ezelőtti konvencionális radiokarbon adatokat, vagyis körülbelül 

6 700 kalibrált naptári évben kifejezhető korokat közölt (lásd még VELTRE et al. 2008). 

GUTHRIE (2004) ugyaninnen a fentieknél némileg idősebb, de a kontinentális adatokhoz 

képest még mindig kiugróan fiatalnak számító konvencionális kort közölt (7 908 ± 100 év). 

VARTANYAN et al. (1993, 1995), valamint ARSLANOV et al. (1998) a Csukcs-félszigettől 

északra fekvő Vrangel-szigetről említett mamutmaradványokat, melyek közül a legfiatalabbak 

konvencionális radiokarbon kora hozzávetőleg 4 000 - 3 700 évvel ezelőttre tehető, ami 

kalibrált naptári években kifejezve körülbelül 4 500 - 4 000 évet jelent. 

 

6.7. Az eurázsiai mamutok evolúciója 

 

Jelen tanulmányban osztom KORDOS (1992) véleményét, amely szerint 

„… biokronológiát, vagy esetenként biosztratigráfiát csak oly módon lehet korrektül 

alkalmazni, ha előbb tisztázzuk az egyes taxonok leszármazási vonalait.”, valamint 

elvégezzük az adatok dinamikus állatföldrajzi értelmezését. „Amíg nem az ilyen módon 

tisztába tett taxonokkal operálunk, addig látszólagos határokat húzunk meg és bizonytalan 

kronológiát építünk ki.” Ennek megfelelően, mielőtt rátérek a fent tárgyaltak alapján 

felállítható, hazánk területére érvényes, elefántféléken alapuló együttes zónák ismertetésére, 

valamint egy a morfológiai karakterek időbeli változásain alapuló taxonfüggetlen korbecslő 

eljárás bemutatására, röviden összefoglalom az egyes eurázsiai mamutlelőhelyek időrendi 

sorrendje alapján felvázolható, legvalószínűbb evolúciós és paleobiogeográfiai 

forgatókönyvet, valamint érintőlegesen kitérek az ennek hátterében álló modellek közötti 

lényegi különbségek ismertetésére. 

Egyes szerzők (lásd például ADAM 1961, vagy újabban VANGENGEIM & PEVZNER 

2000, valamint PEVZNER & VANGENGEIM 2001) az eurázsiai mamutok evolúcióját Európán 

belüli, lokális anagenetikus folyamatok révén igyekeznek magyarázni. Ez azt jelenti, hogy a 

kiindulási populáció fokozatos, apró változások révén (vagyis graduális evolúcióval) alakul át 

az idők során az ősi formától eltérő, új fajjá. Ebben az esetben mire az új fajt definiáljuk, a 

régi formát gyakorlatilag kihaltnak tekinthetjük. Ha csak az európai leletekből indulunk ki, 

nem kizárható, hogy ez történt a M. rumanus - M. meridionalis váltáskor, azonban a későbbi 

átmenetek értelmezése már nem ilyen egyszerű, hiszen, mint azt a 6.3. és a 6.5. fejezetben 

láthattuk, olyan 1,0 millió évvel ezelőtti (Taman-félsziget), 700 ezer évvel ezelőtti 

(Voigtstedt, West Runton), valalmint 200 ezer évvel ezelőtti (Marsworth, Brundon) 
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lelőhelyeket is ismerünk, ahol az ősi és a származtatott populáció képviselői egyazon rétegtani 

szintből kerültek elő. A jelenség jól magyarázható, amennyiben a fajképződési eseményt 

kladogenetikus folyamatok eredményeként értelmezzük. 

Kladogenezis során egy adott faj általában elterjedési területének (areájának) határain 

előforduló egyes kisebb populációk földrajzi vagy környezeti okokra visszavezethető 

elkülönülése miatt idővel két vagy több genetikailag kisebb-nagyobb mértékben eltérő 

csoportra hasad (allopatrikus fajképződés). Később az akadály megszűnésével vagy a 

származtatott populáció megváltozott környezeti igényei következtében az új forma 

elterjedési területe növekedhet, egyes területeken átfedhet a lényegében változatlan 

morfológiájú kiindulási populáció areájával. Utóbbi esetben a kiindulási és a származtatott 

populáció környezeti igényeinek különbségeire vagy hasonlóságaira visszavezethetően az új 

populáció akár fokozatosan fel is válthatja a korábbit. Amennyiben az egyedek közötti 

génáramlás igen lassú, a populáción belül lényegesebb földrajzi elkülönülés nélkül is 

végbemehetnek kladogenetikus folyamatok (szimpatrikus fajképződés), azonban ez igen 

valószínűtlen olyan mobilis nagytestű emlősök körében, mint a mamutok. Az allopatrikus 

evolúciós modell kereteibe egyrészt jól illenek az olyan, fent tárgyalt európai lelőhelyek, 

ahonnan egyazon rétegtani szintből mind a kiindulási, mind pedig a származtatott populáció 

egyedei előkerültek, másrészt pedig amennyiben a két genetikailag különböző populáció 

reproduktív izolációja még nem teljes, a mindkét forma képviselői által benépesített 

területeken kialakuló hibrid zónákkal jól magyarázhatók a 6.3. fejezetben tárgyalt mozaikos 

formák (beleértve a MTM V.72.116-os leltári számú példányt is). 

A hibridizáció természetes környezetben még homoiotherm gerinces állatoknál sem 

feltétlenül ritka jelenség (lásd például MOORE 1977). Hogy az ormányosokra vonatkozó 

példáknál maradjunk, GROVES & GRUBB (2000) az Afrika szubszaharai régiójában elterjedt 

szavannai elefántok (L. africana) és a közép- és nyugat-afrikai elterjedésű kerekfülű elefántok 

(L. cyclotis) közötti hibridizációról számolt be. Habár mindmáig vitatott, hogy a különbségek 

faji vagy alfaji szinten értelmezhetők (lásd például DEBRUYNE 2001, 2005), a morfológiai 

eltérések alapján nyilvánvaló, hogy a génáramlás az egyes populációk között már hosszabb 

ideje nem akadálytalan, azonban amikor mégis megtörténik, mozaikos formákat eredményez, 

amelyek egyes karaktereiket tekintve inkább az egyik, míg másokat szemlélve a másik 

kiindulási populáció tipikus képviselőire hasonlítanak. ENK et al. (2011) genetikai vizsgálatok 

alapján az Észak-Amerikában kialakult, szubglaciális, mérsékelt környezetet kedvelő 

Mammuthus columbi és a bevándorló, periglaciális, hideg, száraz környezetet kedvelő M. 

primigenius populációk keveredését feltételezték. Véleményük szerint nem kizárható, hogy a 
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két forma között átmeneti jellegeket mutató Mammuthus jeffersoni taxon hibridizáció 

eredményeként alakult ki. 

A hibridizáció azonban a fenti példánál kevésbé rokon formák esetében sem kizárható. 

HOWARD (1979) leírása alapján a nagy-britanniai chesteri állatkertben egy afrikai elefántbika 

(Jumbolino) és egy ázsiai elefánttehén (Sheba) nászából a vártnál 6 héttel korábban, 1978 

július 11-én hibrid borjú született (Motty), amely 10 napos korában nekrotizáló 

enterokolitiszben (a vékonybél alsó és a vastagbél kezdeti szakaszát érintő gyulladásos 

betegségben), illetve az ennek következtében kialakult vérmérgezésben (Escherichia coli 

szeptikémia) pusztult el (lásd még SHOSHANI 2006). Halála nem egyértelműen hibridizáció 

miatti genetikai összeférhetetlenségre vezethető vissza, szerepet játszhatott benne a koraszülés 

miatti immungyengeség vagy a Sheba tejelválasztásának késlekedése miatti mesterséges 

táplálás is. Bár ebben az esetben a hibridizáció ténye valóban meglepő, HUNGERFORD et al. 

(1966), valamint HOUCK et al. (2001) szerint a két taxon kariotípusa igen hasonló, a testi 

sejtek diploid kromoszómáinak száma 56. Motty hibrid voltát emellett LOWENSTEIN & 

SHOSHANI (1996) immunológiai vizsgálatai is alátámasztják. HOWARD (1979) szerint Motty 

külső fizikai megjelenése kevert jellegű volt, inkább az afrikai elefántokéra emlékeztető 

fülekkel. Homlokrégiója az afrikai elefántokhoz hasonlóan lapos volt, a koponyatetőn 

azonban jelen volt az Elephas genusra jellemző két kisebb csúcs. Ormánya az afrikai 

elefántokra jellemzően főként a tövénél mélyen barázdált volt, a végén azonban nem két, 

hanem az ázsiai elefántokhoz hasonlóan egyetlen ujjszerű nyúlványt viselt. Az afrikai 

elefántok háta homorú, a martájékon alacsonyabb, mint a medencerégió felett, ahol egy 

poszterior púp található, az ázsiai elefántoké ezzel szemben boltíves, egy centrális púppal. 

Motty hátán mindkét púp kialakult. Hosszú, karcsú végtagjai az afrikai elefántokéra 

emlékeztettek, a paták száma (a mellső végtagon 5, a hátsó végtagon 4) azonban az ázsiai 

elefántok végtagjaival mutatott hasonlóságot.  

A fenti (allopatrikus) evolúciós modell és a 6.1-6.6. fejezetben közölt irodalmi adatok 

értelmében az eurázsiai mamutok evolúciója az alábbi néhány bekezdésben foglalható össze: 

A Mammuthus genus legkorábbi eurázsiai képviselői, vagyis a M. rumanus taxon 

egyedei alig több mint 3 millió évvel ezelőtt, a pliocén során jutottak el Afrikából Eurázsiába. 

A csoport geológiai értelemben véve pillanatszerűen terjedt el Európában és Ázsia déli részén, 

egészen Kínáig. A taxon képviselői 2,6-2,0 millió évvel ezelőtt kicserélődtek a fogazatilag 

modernebb M. meridionalis populációk egyedeivel. Figyelembe véve, hogy utóbbi taxon első 

megjelenésének dátuma Eurázsiában a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján keletről 

nyugatra fokozatosan fiatalodó tendenciát mutat, elképzelhető, hogy a faj Kelet-Ázsiában 
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alakult ki és az egyes populációk nyugati irányú migrációja révén vagy az egyedek nagy 

távolságra történő vándorlása nélkül, génáramlás következtében jutott el Európába. VAN 

ESSEN (2011) szerint az sem kizárható, hogy a morfológiailag meridionalis-szerű formák 

többé-kevésbé egyidőben ugyan, de térben elkülönült populációkban, több különböző vonalon 

jelentek meg (hozzátéve, hogy ez a modell az előzőnél kevésbé parszimónikus). Elképzelhető 

például, hogy az európai meridionalisok az oroszországi Khapry környéki populáció 

leszármazottai, vagy akár az is, hogy egy teljesen független vonalon a Mammuthus 

africanavusból alakultak ki Afrikán belül, majd egy valamivel több mint két millió évvel 

ezelőtti, második migrációs hullámmal érkeztek Európába, ahol leváltották a M. rumanus 

taxont. Amennyiben a natív és a bevándorló populáció vagy populációk között még nem volt 

teljes a reproduktív izoláció, mivel földrajzi vagy viselkedésbeli elszigetelődésük nem volt 

kellően szigorú és hosszantartó, a morfocsoportok között hibridizáció vagy akár teljes 

genetikai keveredés is kialakulhatott. Habár a fenti modellek a hiányos leletanyag 

következtében egyelőre csak spekulatív jellegűek, a helyi vegetációs viszonyoktól függő 

habitat specializáció révén létrejött, eltérő morfológiájú populációk időközönkénti migráció 

vagy génáramlás útján történő mozaikos formakeveredése jól magyarázná a korai eurázsiai 

mamutok esetében tapasztalható nagyfokú morfometriai varianciát. A jelenleg rendelkezésre 

álló M. rumanus vagy korai M. meridionalis anyag esetében megjelenhetnek vagy 

hiányozhatnak a jól fejlett járulékos kúpok és az erőteljes mediális taraj, változó a 

zománcredőzöttség mértéke és a lemezek apikális régiójára jellemző pillérek közötti 

hasítékok mélysége, valamint egyes vonalakon akár a zománc is elvékonyodhat (mint például 

a 6.1. fejezetben tárgyalt, Ócsáról származó fog esetében). Egyes példányok (mint például az 

aszódi maradványok) zománcszerkezetüket tekintve a korábbi, míg morfológiájukat tekintve 

már a későbbi formák felé mutatnak hasonlóságot. 

A kora-pleisztocén végén vagy a középső-pleisztocén elején a M. meridionalis taxon 

képviselőit Európában felváltották a M. trogontherii taxon egyedei. A M. rumanus - M. 

meridionalis átmenettel szemben ezt a folyamatot számos lelőhely anyaga dokumentálja (lásd 

a 6.3. fejezetben). A legelső M. trogontherii morfológiájú populációk Kelet-Ázsiában 

alakultak ki, feltehetően habitat specializáció révén, 1,6-1,4 millió évvel ezelőtt (Majuangou, 

Kína), ugyanakkor az ezzel lényegében egyidős európai lelőhelyek anyagából még csak 

tipikus M. meridionalis maradványokat ismerünk (Pietrafitta, Olaszország). A periférikus 

populáció megváltozott környezeti igényei következtében az új forma fokozatosan terjedt 

nyugat felé, ahol rendre felváltotta a korábbi morfológiát. Nagyjából 1,0 millió évvel ezelőttre 

a M. trogontherii taxon elterjedési területének nyugati határa elérte Európa keleti peremét. 
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Ettől keletre ekkor már csak az új morfológia volt jellemző, míg Nyugat-Európában továbbra 

is csak M. meridionalis populációk fordultak elő (Saint-Prest, Franciaország). A két taxon 

areájának átfedő részén hibrid zóna alakult ki, amelyben a részleges genetikai keveredés 

következtében a tipikusnál előremutatóbb morfológiájú M. meridionalis egyedek, a kelet-

ázsiai formánál pleziomorfabb jellegű M. trogontherii egyedek, valamint mozaikos példányok 

fordultak elő. Hozzávetőleg 800 ezer évvel ezelőtt a modern morfológia elterjedt Közép- és 

Nyugat-Európában is (Ponte Galeria-i Formáció, Olaszország; Dorn-Dürkheim, Németország; 

Győrújfalu). A 700 ezer évvel ezelőttre datálható európai lelőhelyek anyagában M. 

meridionalis fogak már nem dokumentálhatók, habár az ősi formához tartozó populációk 

szórványos jelenléte néhány kisebb bimodális lemezszámeloszlással jellemezhető minta és 

egy-két mozaikos példány alapján még valószínűsíthető (West Runton, Nagy-Britannia; 

Voigtstedt és Edersleben, Németország; Üröm-hegy). 

A legkorábbi M. primigenius maradványok 800-600 ezer évvel ezelőttről, a fentiekhez 

hasonlóan Kelet-Ázsiából származnak. Európában mintegy 200 ezer évvel ezelőtt, 

pillanatszerűen terjedtek el, és úgy tűnik, hogy viszonylag hirtelen leváltották az ősi 

morfológiát. A két taxon együttes jelenlétét jól dokumentálja például a nagy-britanniai 

Brundon, valamint Marsworth környékéről előkerült leletanyag. 

 

6.8. A magyarországi elefántfélék rétegtani jelentősége 

 

Az előző néhány fejezetben tárgyaltak értelmében Magyarország területére 

elefántfélék alapján az alábbi biosztratigráfiai egységeket lehet felállítani: 

 

1. A pliocén legvégén vagy a pleisztocén legelején, vagyis az MN16b és a korai MN17a 

bizóna idején, 3,0-2,4 millió évvel ezelőtt hazánkban a Mammuthus rumanus taxon 

jelenléte dokumentálható. Ugyanekkor a térségben még előfordulnak a korábbi 

ormányosok közül a Mammut borsoni és az Anancus arvernensis taxon képviselői. A 

zóna felső határa a M. meridionalis (vagy egyes szerzők értelmezésében a M. gromovi) 

taxon megjelenésével definiálható, nagyjából egybeesik a Közép- és Nyugat-

Európában alkalmazott, pocokféléken alapuló biosztratigráfiai rendszer kora-villányi 

„Mimomys polonicus” és késő-villányi „Mimomys pliocaenicus” zónájának határával.  

2. A kora-pleisztocén elején, vagyis az MN17a és MN17b zóna határának környékén, 

2,4-2,0 millió évvel ezelőtt hazánkban megjelentek a Mammuthus meridionalis taxon 
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első, pleziomorf tulajdonságokkal 36  jellemezhető képviselői (lásd például Aszód). 

Ezzel egyidőben még a legutolsó M. borsoni és A. arvernensis előfordulások is 

dokumentálhatók. A zóna felső határa utóbbiak eltűnésével és a legelső tipikus M. 

meridionalisok megjelenésével definiálható. 

3. A kora-pleisztocén további részében, az MN17b és a késő-villányi „Mimomys 

pliocaenicus” zóna második felétől kezdve (vagyis 2,0 millió évvel ezelőttől), a kora-

bihari „Mimomys savini - Mimomys pusillus” zóna ideje alatt, egészen a késő-bihari 

(sensu FEJFAR & HEINRICH, 1989) „Mimomys savini” zóna legelejéig (vagyis 900-800 

ezer évvel ezelőttig) a M. meridionalis taxon az egyetlen hazánkban is előforduló 

ormányos. A zóna felső határa a M. trogontherii taxon megjelenésével definiálható. A 

2. és a 3. szakasz együtt az európai kontinentális nagyemlős-biokronológiai rendszer 

késő-villafrankai egységével, valamint a kora-galeriai egység első felével korrelálható. 

4. A kora-középső pleisztocén határ környékére tehető késő-bihari „Mimomys savini” 

zóna idején, 800-700 ezer évvel ezelőtt megjelennek hazánkban a legelső Mammuthus 

trogontherii populációk, ugyanekkor a térségben még a M. meridionalis taxon 

jelenléte is dokumentálható (lásd például Győrújfalu). A fentiek mellett 

előfordulhatnak mozaikos morfológiát mutató példányok is (lásd például Üröm-hegy). 

Ez a szakasz az európai kontinentális nagyemlős-biokronológiai rendszer kora-galeriai 

egységének végével, valamint a középső-galeriai emelet első felével, valamint a 

KRETZOI-féle lokális biokronológiai rendszer (lásd például KRETZOI & PÉCSI 1979) 

templomhegyi szintjével korrelálható. 

5. A Közép- és Nyugat-Európában alkalmazott, pocokféléken alapuló biosztratigráfiai 

rendszer „Mimomys savini” zónáját követően, vagyis az európai kontinentális 

nagyemlős-biokronológiai rendszer középső-galeriai egységének második felétől 

kezdve, egészen az Emiliani-féle tengeri oxigénizotóp-sztratigráfiai rendszer MIS 7-6-

os szintjéig, tehát hozzávetőleg 200 ezer évvel ezelőttig a térségben a Mammuthus 

trogontherii taxon jelenléte jellemző. A szórványos leletanyag alapján nem egyértelmű 

ugyanekkor az Elephas antiquus taxon biosztratigráfiai szerepe. A várhegyi együttes 

anyaga alapján mintegy 500 ezer évvel ezelőtt biztosan (késő-galeriai, MIS 14-11), a 

bükkábrányi és a győrszabadhegyi anyag alapján pedig valószínűleg ezt megelőzően is 

a lokális fauna részét képezte. Nem kizárható, hogy területünkre VÖRÖS István korábbi 

                                                           
36  Beleértve a még viszonylag alacsony (gyakran 11-12) lemezszámot, a 4.3. fejezetben tárgyalt átmeneti zománcszerkezetet, valamint az 

idősebb kelet-európai (Liventsovka, Oroszország) és a némileg fiatalabb nyugat-európai (Chilhac és Senèze, Franciaország) maradványok 

koponyaelemeiből kiindulva (lásd az 6/A,B és a 7/A,B ábrán) feltehetően alacsony koponyatetőt és erőteljes állkapcsi szimfízisnyúlványt. 
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véleményével megegyezően (lásd JÁNOSSY & KROLOPP 1994) csak egy vagy több 

geológiai értelemben véve rövid időszakra vándorolt be. A zóna felső határa a M. 

primigenius taxon megjelenésével definiálható. 

6. A középső-pleisztocén legvégére vagy a késő-pleisztocén elejére, vagyis a „Lagurus 

lagurus” zóna végére (sensu KORDOS 1992, 1994) vagy az „Arvicola terrestris” zóna 

elejére, 200-100 ezer évvel ezelőttre hazánkban megjelentek a Mammuthus 

primigenius taxon képviselői. A zóna felső határa a térségben az említett taxon 

eltűnésével definiálható, vagyis a 6.3. fejezetben említett AMS vizsgálatok 

eredményei értelmében 16 000 - 15 000 kalibrált naptári évvel ezelőttre tehető. 

Jelenlegi ismereteink szerint ezt a dátumot követően az elefántfélék többet nem 

képezték a lokális fauna részét. 

 

A zónák figyelembevételével lehetőség nyílik az elefántféle maradványokat is 

szolgáltató lelőhelyek geológiai korának közelítésére. A zónák határa azonban állatföldrajzi és 

evolúciós tényezőkre visszavezethetően némileg eltér a fentiektől, ha nyugat-európai, kelet-

európai vagy ázsiai lelőhelyeket veszünk alapul. A 3. zóna felső határa, ami a M. trogontherii 

taxon megjelenésével definiálható, Kelet-Ázsiában például kicsivel több mint 1,6-1,5 millió 

évvel ezelőttre, Kelet Európában 1,1-1,0 millió évvel ezelőttre (az európai kontinentális 

nagyemlős-biokronológiai rendszer késő-villafrankai egységének végére), míg 

Magyarországon és Nyugat-Európában 800 ezer évvel ezelőttre tehető. Az 5. zóna felső 

határa, amely a M. primigenius taxon megjelenésével definiálható, Kelet-Ázsiában több mint 

600 ezer évvel ezelőttre datálható. Nyugat-Európában a nagyszámú, jól dokumentált lelőhely 

lehetővé teszi, hogy 230-150 ezer évvel ezelőttre, vagyis a 6. zóna elejére egy újabb zónát is 

bevezessünk, amely a M. trogontherii, valamint a M. primigenius taxonok együttes 

jelenlétével definiálható. Habár az európai adatokhoz viszonyítva a kelet-ázsiai minták száma 

alacsony, a 6.7. fejezetben tárgyaltak értelmében mégis úgy tűnik, hogy az egész eurázsiai 

metapopuláció jól jellemezhető egy olyan allopatrikus modellel, ahol a fajképződési 

események néhány kelet-ázsiai periférikus populáció lokális graduális evolúciója révén 

zajlottak, ennek értelmében tehát utóbbi térségben nem találjuk meg együtt az időben egymást 

követő fajok képviselőit, ezáltal például a 4. zóna hiányzik. FORONOVA (2001) adatai alapján 

úgy tűnik, hogy Ázsia nyugati részén (legalábbis a Kuznyecki-medence területén) a kelet-

európaival nagyvonalakban megegyező kronológia állítható fel. 

A hagyományos biosztratigráfiai megközelítésnél pontosabb korbecslést is 

végezhetünk, ha egy lelőhelyről több, viszonylag jó megtartású maradvány is a 
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rendelkezésünkre áll, és figyelembe vesszük az egyes morfometriai karakterek geológiai 

időben lezajlott változásait. Ennek szélsőséges példáját láthatjuk a VANGENGEIM & PEVZNER 

(2000), valamint PEVZNER & VANGENGEIM (2001) által kidolgozott módszerben, amelynek 

lényege, hogy az európai mamutok evolúciójának hátterében lokális anagenetikus 

folyamatokat feltételezve, három ismert geológiai korú lelőhely (az oroszországi Sinyaya 

Balka és Liventsovka, valamint a csehországi Předmostí) lemezsűrűség adatai alapján 

meghatároztak egy görbét, amely szerintük jól jellemzi a lemezsűrűség korábban graduálisnak 

tekintett változásait. Az így létrehozott görbe egyenletébe helyettesítve az egy lelőhelyről 

előkerült utolsó mamutfogak átlagos lemezsűrűségét, geológiai korbecslést végezhetünk. Az 

eljárás számos többé-kevésbé jól datált lelőhely (mint például a németországi Mosbach vagy a 

nagy-britanniai Ilford és Balderton) esetében meglepően fiatal kort eredményezett (bővebben 

lásd LISTER 2001). Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy mindösszesen három lelőhely 

adataival nem lehet jellemezni egy több mint 2,5 millió éven át tartó evolúciós folyamatot, 

másrészt pedig, mint ahogyan azt a 6.7. fejezetben láthattuk, úgy tűnik, hogy az európai 

mamutokra vonatkozó lokális anagenetikus evolúciót feltételező modell nem állja meg a 

helyét. 

A 31. ábrán 19 viszonylag jól ismert geológiai korú európai lelőhely szakirodalomban 

fellelhető adatai alapján összefoglaltam a mamutok utolsó őrlőfogaira (m3, M3) jellemző 

lemezszám, relatív fogkorona-magasság, lemezsűrűség, zománcvastagság és zománcszerkezet 

geológiai idő függvényében lezajlott változásait. Láthatjuk, hogy az egyes karakterek időbeli 

alakulása nem magyarázható fokozatos apró változások eredményeként, sokkal inkább 

hosszabb evolúciós nyugalmi állapotokat (sztázisokat) hirtelen morfológiai ugrások követnek. 

A hirtelen változások a 6.7. fejezetben ismertetett evolúciós forgatókönyvnek megfelelően, 

általában az Ázsia felől bevándorló populációk legkorábbi európai megjelenéséhez köthetők. 

Az is észrevehető, hogy a különböző karakterek nem feltétlenül szinkron módon érik el az 

újabb sztázist. VIRÁG & GASPARIK (2012) adatai és a jelen tanulmányban közölt mérések 

alapján úgy tűnik, hogy a hazai mamutok fogazati evolúciója jól illeszkedik az európai 

lelőhelyek alapján felvázolt képbe. A mozaikos jellegű morfológiai evolúciót felhasználva 

olyan taxonfüggetlen zonációt állíthatunk fel, amely egyes esetekben a korábban közölt 

beosztásnál pontosabb korbecslést tesz lehetővé. 

 

1. A 2,6-2,4 millió évvel ezelőtti szakaszban az utolsó őrlőfogak valódi lemezeinek 

száma 10-es átlaggal jellemezhető. A relatív fogkorona-magasság látszólag a 

következő szakasszal megegyező, 1,2-1,3 körüli értéket vesz fel, habár ez az alacsony 
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mintaszám következtében nem egyértelmű. A lemezsűrűség 4 körüli. A belső zománc 

a teljes zománcvastagság több mint 30%-át teszi ki. Ez a zóna a fent tárgyalt 

hagyományos biosztratigráfiai felosztás 1. egységének feleltethető meg. 

2. A 2,4-1,0 millió évvel ezelőtti szakaszban az utolsó őrlőfogak valódi lemezeinek 

száma látszólagos sztázissal vagy minimális graduális evolúcióval jellemezhető. 

BAYGUSHEVA & TITOV (2012) adatai alapján a legkorábbi európai M. meridionalisok 

utolsó őrlőfogainak lemezszáma az oroszországi Khapry környékéről előkerült, 2,6-

2,2 millió évvel ezelőtti maradványok esetében leggyakrabban 12, ezzel szemben a 

LISTER & SHER (2001) lemezsűrűség adatai alapján szerkesztett 31. ábrán ez a módusz 

még nem látható. A módusz az olaszországi valdarnoi típuslelőhely és az azzal közel 

egyidős, vagyis 2,0-1,8 millió évvel ezelőtti európai lelőhelyek (mint például a 

franciaországi Chilhac) esetében 13-ra emelkedik. PALOMBO & FERRETTI (2005) 

adatai alapján a tipikus morfológia az általuk vizsgált olaszországi lelőhelyek anyagát 

tekintve 1,5-1,4 millió évvel ezelőttig kitart, a leggyakoribb lemezszám például a 

pietrafittai lelőhely esetében 13 vagy 14. Ugyanerre a következtetésre jutott VAN 

ESSEN (2003) hollandiai maradványok vizsgálata alapján. LISTER & SHER (2001), 

valamint VAN ESSEN (2011) szerint a hozzávetőleg 1,0 millió évvel ezelőttre datálható 

franciaországi Saint-Prest anyaga esetében a lemezszám átlagosan 14, de nem ritkák a 

15 lemezzel jellemezhető fogak sem. A 31. ábrán látható, hogy a szintén 1,0 millió 

évvel ezelőttre datálható, oroszországi Taman-félszigeti minta esetében a bimodális 

eloszlás alacsonyabb lemezszámhoz köthető csúcsa 15. Az alacsony mintaszám miatt 

nem egyértelmű, hogy a relatív fogkorona-magasság időbeli változásaira is 

felállítható-e egy analóg, gradualisztikus modell, de némi átlagemelkedés (1,2-1,3 

körüli értékekről 1,3-1,4 közötti értékekre) észrevehető. Valószínűleg többé-kevésbé 

hasonló modell illeszthető a lemezsűrűség és a zománcvastagság adatokra is. Ennek 

értelmében, amennyiben egy adott lelőhelyről nagyobb mennyiségű őrlőfog áll 

rendelkezésre, a fent leírt karakterek modális eltolódását figyelembe véve lehetőség 

van a szakaszon belül a korbecslés további pontosítására. Emellett ezt a zónát a 

fogzománc belső szerkezetének evolúciója alapján is tovább bonthatjuk. A belső 

zománc 2,4-2,0 millió évvel ezelőtt a teljes zománcvastagság 26-27%-át, míg ezt 

követően csak 20-21%-át teszi ki. A külső zománc mindkét szakaszban körülbelül 16-

17%. Előbbi szakasz a fent tárgyalt, hagyományos biosztratigráfiai felosztás 2., míg 

utóbbi a 3. egységének feleltethető meg. 
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3. A Kelet-Európában 1,0 millió, Közép- és Nyugat-Európában pedig 800 ezer évtől 

kezdődő, 700 ezer évvel ezelőttig tartó átmeneti időszakból származó, nagyobb minták 

olyan bimodális eloszlásokkal jellemezhetők, amelyekben a legutolsó őrlőfogak 

leggyakoribb lemezsűrűség értékei (1,0 millió évvel ezelőtt 15 és 18, 800 ezer évvel 

ezelőtt pedig 16 és 19) a korábbi és a rákövetkező sztázisokra jellemző unimodális 

csúcsokkal esnek egybe. Emellett előfordulnak olyan átmeneti értékek is (16 és 17), 

amelyek sem a korábbi, sem a rákövetkező szakaszra nem jellemzők. A relatív 

fogkorona-magasság szintén bimodális eloszlással jellemezhető, ahol az egyes csúcsok 

1,3-1,4, valamint 1,7-1,8 közé esnek. Ez a zóna a hagyományos biosztratigráfiai 

felosztás 4. egységének feleltethető meg. 

4. 700-200 ezer évvel ezelőtt az utolsó őrlőfogak lemezszáma 19-es átlaggal 

jellemezhető. A hypsodontia index alapján a zóna két további egységre bontható. 

Mintegy 700-500 ezer évvel ezelőtt átlagosan 1,7-1,8 közötti, ezt követően pedig 2,0 

körüli relatív fogkorona-magasság értékek jellemzők. Ezen felül a 450-200 ezer évvel 

ezelőttre tehető szakasz során, a fogméret izometrikus csökkenésére visszavezethetően 

graduális lemezsűrűség-növekedés és zománcvékonyodás figyelhető meg (a jelenség 

okát lásd LISTER & JOYSEY 1992-ben). A belső zománc a teljes zománcvastagság 20-

21%-át, míg a külső a 13-14%-át teszi ki. Ez a zóna a hagyományos biosztratigráfiai 

felosztás 5. egységének feleltethető meg. 

5. 200 ezer évvel ezelőtt (legalábbis Nyugat-Európában) a nagyobb minták olyan 

bimodális eloszlásokkal írhatók le, amelyekben az utolsó őrlőfogak leggyakoribb 

lemezszám értékei (19 és 24) az ezt megelőző és a rákövetkező időszakra jellemző 

unimodális csúcsokkal esnek egybe. Az ennél fiatalabb minták esetében a lemezszám 

értékek nagy szórást mutatnak, de leggyakrabban 24 körüli értékkel jellemezhetők. A 

hypsodontia index ebben a szakaszban az előző zóna második feléhez hasonlóan 2,0 

körüli. A lemezsűrűség átlagosan 10, míg a zománcvastagság 1,5-1,6 mm körüli. A 

belső zománc a teljes zománcvastagság 15-16%-át, míg a külső a 9-10%-át teszi ki. Ez 

a zóna a hagyományos biosztratigráfiai felosztás 6. egységének feleltethető meg.  
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31. ábra. Az eurázsiai elefántfélék idő- és térbeli elterjedése, a mamutok utolsó őrlőfogaira (m3, M3) jellemző lemezszám (P), relatív fogkorona-

magasság (Hm/Wm), lemezsűrűség (LF), zománcvastagság (ET) és zománcszerkezet evolúciója, valamint ezek korrelációja a szövegben használt 

sztratigráfiai rendszerekkel (COHEN & GIBBARD 2010, FERRETTI 2003, KONRÁD et al. 2010, KORDOS 1992 és 1994, LISTER 1996, LISTER & SHER 2001, MASINI & 

SALA 2007, SALA & MASINI 2007 nyomán módosítva; bővebb magyarázat a szövegben). 
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7. A magyarországi elefántfélék őskörnyezeti értékelése 

 

 

Ahogyan azt a 3. fejezet bevezetésében láthattuk, az eurázsiai mamutok fogazati 

evolúciójának hátterében a jelenleg elfogadott nézetek szerint az időben egymást követő 

taxonok táplálkozási stratégiájának megváltozása áll. A legkorábbi mamutokat a legtöbb 

kutató erdei, lombos vegetációt fogyasztó („levélevő” vagy „lombevő”), míg a modern 

formákat már sztyeppi, legnagyobb részben lágyszárú egyszikűekkel táplálkozó („fűevő”) 

állatokként értelmezi. Az előbbi feltevések (néhány kivételes megtartású Mammuthus 

primigenius maradványt leszámítva) 37  leginkább arra az általános vélekedésre alapulnak, 

hogy a fűfélék fogyasztása más lágyszárú növényekkel szemben a fogak gyorsabb 

elhasználódását eredményezi, a fogkorona magasságának növekedése pedig erre az 

intenzívebb kopásra adott adaptív evolúciós válaszként értelmezhető 38  (lásd például 

MATTHEW 1926, MACFADDEN & CERLING 1994 vagy MACFADDEN 1997). 

Mielőtt elfogadnánk azonban a fenti állítást, érdemes megvizsgálni részletesen azokat 

a tényezőket, amelyek egy evolúciós vonalon belül intenzívebb fogkopást eredményezhetnek, 

ennek következtében pedig (amennyiben az alacsonyabb fogak elhasználódása még az egyes 

egyedek szaporodóképes életkorában következik be) szelekciós nyomást gyakorolnak a 

hypsodontia növekedésének irányába. 

A fogak keményállomány-vesztése egyrészt a szembenálló fogak egymáson való 

elmozdulására (vagyis attrícióra), másrészt pedig a táplálékból vagy annak felületéről 

származó, a fogak közé kerülő szemcsék koptató hatására (vagyis abrázióra) vezethető vissza. 

Ennek értelmében tehát a fogmagasság egy evolúciós vonalon belül nőhet, amennyiben az 

időben egymást követő taxonok tápláléka abrazívabb elemekben dúsul, valamint elméletben 

akkor is, ha növekszik az okklúziós stressz, mert például az egyes populációk növekvő 

mozgásigénye ugyanabból a tápanyagforrásból nagyobb mértékű energiabevitelt követel meg 

(bővebben lásd FORTELIUS 1985). Mindemellett AXMACHER & HOFFMANN (1988) adatai 

                                                           
37  A gyomor- és a béltartalom vizsgálata a Tajmir-félsziget területéről származó egy-másfél hónapos korában elpusztult mamutborjú (Ljuba) 

esetében anyatej maradványait és koprofágia következtében megemésztett növényi részeket mutatott ki (FISHER et al. 2010, STRUKOVA et 

al. 2010, VAN GEEL et al. 2011, KOSINTSEV et al. 2012), míg a „Fishhook mamut” néven említett felnőtt bika táplálékát több mint 90%-ban a 

pázsitfűfélék tették ki (MOL et al. 2001 és 2006). 
38  A fogak kopással szembeni ellenálló képessége részben a zománc és a dentin mikroszerkezetének változása révén is fenntartható (lásd 

például a 4.3. fejezetben tárgyaltakat). Jelenleg még nem egyértelmű, de akár a Proboscidea csoporton belül kialakult 3D zománc is 

tekinthető a magas koronájú fogak (vagy akár az összességében még brachyodont molarisok hypsodontként értelmezhető kúpos vagy 

hengeres elemei) esetében az EDJ mentén fellépő intenzív nyíróerők hatására létrejött adaptív (vagy preadaptív) szerkezeti 

merevítésként (bővebben lásd TABUCE et al. 2007, FERRETTI 2008). PFRETZSCHNER (1993) ezzel analóg irreguláris zománcról számolt be a 

modern lófélék fogai esetében. 
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alapján úgy tűnik, hogy a fűevésre specializálódott csoportok összességében többet és 

intenzívebben rágnak, mint a lombevők, vagyis az attríciós zománcvesztés mértéke esetükben 

jelentősebb.  

Az abrázió mértékét egyrészt a növények epidermiszében található kovaszemcsék 

(fitolitok vagy más néven fitoklasztok), másrészt pedig az akaratlanul elfogyasztott ásványi 

szemcsék mennyisége befolyásolja, az azonban vitatott, hogy a két tényező közül melyik 

játszik nagyobb szerepet a hypsodontia kialakulásában. HUMMEL et al. (2011) lineáris 

összefüggést mutatott ki afrikai növényevők relatív fogkorona-magassága és az ürülékükből 

nyerhető összesített kovatartalom között (utóbbiba beleértve a fitolitokat és az exogén 

szennyeződést is). 

BAKER et al. (1959) vizsgálatai alapján a fitoklasztok jelentősen keményebbek, mint a 

fogzománc, SANSON et al. (2007) ezzel szemben éppen ellenkező eredményre jutott. Habár a 

jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a növényi kovaszemcsék ellenállóképessége nem 

egyértelmű, GÜGEL et al. (2001) kopásszimulációs kísérletei egyértelműen igazolták, hogy 

bizonyos mértékig képesek abráziós zománcveszteség kialakítására. Mivel a zárvatermők 

között az egyszikűek kovatartalma a legmagasabb, a legelterjedtebb magas fitolittartalommal 

jellemezhető növények pedig ezen belül a sásfélék és a fűfélék, egy evolúciós vonalon belül 

az egymást követő fajok táplálékpreferenciájának eltolódása a füves vegetáció felé valóban a 

hypsodontia növekedését eredményezheti. A képet némileg árnyalja, hogy egyes kétszikűek, 

mint például a tökfélék és a csalánfélék, kovatartalma is jelentős, valamint több más 

növénycsoport is ismert, ami magas kovatartalommal jellemezhető, mint például a zsurlók 

vagy a májmohák. (HODSON et al. 2005). 

JANIS (1988, 1995), valamint DAMUTH & JANIS (2011) az akaratlanul elfogyasztott 

talajszemcsék koptató hatásának evolúciós szerepét hangsúlyozta. A növények levelein 

leülepedő, szél által szállított exogén szennyeződés mértéke száraz, nyílt környezetben 

jelentős, míg a nedvesebb és zártabb területeken alacsonyabb. Arid környezetben főként a 

legalsó 40 centiméteres rétegben gyakran kerül a növényekre a talajról felcsapódó esőcseppek 

által agyag és homok, azonban a sűrűbb vegetációjú, csapadékosabb területeken az eső inkább 

lemossa a szennyeződést a növényi részekről (lásd például DREICER et al. 1984 vagy PINDER 

et al. 1991). Emellett a talajközelben legelő állatok esetében gyakori a gyökerekre tapadt 

szemcsék elfogyasztása is. Összegezve tehát, az exogén szennyeződés mértéke a növényeken 

a száraz, nyílt területek talajközeli régiójától a csapadékos, zárt környezet, valamint a felső 

lombkoronaszint felé csökkenő tendenciát mutat. Ennek értelmében a relatív fogkorona-
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magasság nem (vagy nem kizárólag) a táplálék-, hanem sokkal inkább a habitatpreferencia 

indikátoraként értelmezhető. 

Ez jó összhangban van azzal, hogy a hypsodontia olyan recens növényevők esetében is 

lehet viszonylag magas, amelyek számottevő mennyiségű alacsony fitolittartalmú kétszikűt 

fogyasztanak, de elsősorban a nyíltabb környezetet kedvelik és a talajközelben keresik a 

táplálékot (ilyen például a villásszarvú antilop, az Antilocapra americana, amely kevesebb 

mint 20% fűfélét fogyaszt). Emellett például az azonos környezetben előforduló lombevők 

közül a magasabb lombkoronaszint leveleivel táplálkozó fajok (mint például a zsiráf, Giraffa 

camelopardalis) fogkoronája általában alacsonyabb, mint a talajhoz közelebbi növényi 

részekre specializált csoportoké (mint például a nagy kudu, Tragelaphus strepisceros). 

A nílusi víziló (Hippopotamus amphibius) habár nagyrészt fűfélékkel táplálkozik, 

viszonylag brachyodont fogakkal rendelkezik. A jelenséget MENDOZA et al. (2002) vagy 

MENDOZA & PALMQVIST (2008) egyrészt azzal magyarázta, hogy az alacsony metabolikus 

ráta következtében a vízilovak a hasonló testméretű állatokhoz viszonyítva adott időegység 

alatt kevesebb táplálékot fogyasztanak el, ami kisebb okklúziós stresszt jelent, másrészt a 

vízközeli környezetben a gyakran vízbemerülő táplálékról lemosódnak a koptató szemcsék. 

Fontos megjegyezni, hogy ELTRINGHAM (1999) adatai alapján a vízilovak szemiakvatikus 

életmódjuk ellenére nem a vízközeli környezetben, hanem legnagyobb részben szárazabb 

területeken keresik táplálékukat, ami azonban BOISSERIE et al. (2005) szerint egyes 

populációk esetében némileg változatosabb összetételű is lehet (vagyis akár több kevésbé 

abrazív elemet tartalmazhat), mint ahogyan azt korábban feltételezték.  

A fentiek mellett nem kizárható, hogy az eltérés egy adott recens taxon 

táplálékpreferenciája és relatív fogkorona-magassága között az úgynevezett filogenetikai 

tehetetlenségre vezethető vissza. LAWS (1968) megfigyelései alapján a vízilovak felgyorsuló 

mortalitási rátája 30 éves kor felett a fogak elkopásának mértékével hozható összefüggésbe. 

FORTELIUS (1985) szerint ennek oka, hogy a fűevés a vízilovak esetében egy nem olyan régen 

kialakult jelleg, habár az erősen abrazív táplálék által kifejtett szelekciós nyomás fennáll, a 

jelentősen magas fogkorona kialakulásához még nem állt rendelkezésre elegendő idő. RIVALS 

& SEMPREBON (2006), valamint SEMPREBON & RIVALS (2007) szerint a korábban említett 

villásszarvú antilop magas fogkoronája fűevő ősökre vezethető vissza. Ezzel jó összhangban 

van, hogy FORTELIUS (1985) vagy például MACFADDEN et al. (1999) szerint a magas 

hypsodontia, ha már egy evolúciós vonalon belül egyszer kialakult, akkor sem feltétlenül 

redukálódik, ha az időben egymást követő fajok tápláléka ismét egyre kevésbé abrazív 

elemekből tevődik össze. 
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Ez utóbbi jelenség akár az úgynevezett LIEM-féle paradoxonnal is magyarázható, 

amelynek lényege, hogy az evolúció során bizonyos jellegek kialakulhatnak, vagy 

megmaradhatnak a kevésbé preferált élelemforrások kihasználása céljából, amennyiben azok 

nem akadályozzák a változatos táplálék fogyasztását, vagyis a specializált morfológia nem 

feltétlenül tükröz specializált étrendet. A jelenséget eredetileg halak körében írtak le (lásd 

LIEM 1980, COSSANDEY-GODIN et al. 2008 vagy BINNING et al. 2009), azonban akár a 

főemlősök között is találhatunk mind fosszilis, mind pedig recens példát (lásd UNGAR et al. 

2008, UNGAR 2010). Habár a gorillák fogazata elsősorban a levelek és keményebb növényi 

részek fogyasztásához adaptálódott, mégis úgy tűnik, hogy az év legnagyobb részében, inkább 

puha, lédús gyümölcsöket fogyasztanak (TUTIN et al. 1991, REMIS 2002). A fogazati 

adaptáció ebben az esetben a leginkább koptató táplálék kihasználása céljából szükséges, 

amelyre az állatok akkor kényszerülnek, amikor a kevésbé abrazív elemek csak korlátozottan 

állnak rendelkezésre. 

A fentiek alapján könnyen beláthatjuk, hogy az egyes taxonokra jellemző relatív 

fogkorona-magasság és az egyes egyedek táplálékpreferenciája között nem feltétlenül szoros 

az összefüggés. A hypsodontia evolúciója a fogak átlagos kopási rátájának időbeli 

növekedését tükrözi, amelyet egyszerre több független tényező hatása is befolyásol, így 

nemcsak az egyedek táplálkozási szokásaitól, de habitatpreferenciájuktól is nagymértékben 

függ. A fogak alakja olyan örökletes, genetikailag szabályozott morfológiai jelleg, amely 

hosszú távú alkalmazkodás eredményeként értelmezhető, nem pedig az egyes populációk 

aktuális táplálkozási stratégiáját tükrözi. Ennél a pontnál nyilvánvalóvá válik, hogy a fent 

tárgyalt, mamutok fogazati evolúciójára vonatkozó, pusztán a morfológiára alapozott 

konvencionális környezeti értelmezés gyenge lábakon áll, ezért szükségszerű azt független 

vizsgálatok eredményeivel összevetni. 

 

7.1. Anyag 

 

Az úgynevezett mikrokopás elemzéshez 17, Magyarország területéről származó, 5 

különböző taxonba sorolható Elephantidae maradványt használtam39. Emellett vizsgáltam a 

M. rumanus taxon holo- és neotípus példányát is. A hazai fogak közül 12, valamint 5 további 
                                                           
39  A mintavétel egy olyan, GASPARIK Mihállyal (Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár) közösen kidolgozott, 

átfogó kutatás részét képezte, amely során a következő néhány fejezetben tárgyalt módszerek segítségével további 16, Magyarország 

területéről származó, 8 különböző miocén, pliocén és kora-pleisztocén taxonba sorolható (Prodeinotherium hungaricum, 

Prodeinotherium bavaricum, Deinotherium giganteum, Deinotherium proavum, Mammut borsoni, Gomphotherium angustidens, Anancus 

arvernensis, „Mastodon” grandincisivus) Proboscidea fogat is vizsgáltunk. Ezeknek az értelmezése azonban nem képezte a doktori 

értekezésem részét. 
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maradvány és a dunaalmási Les-hegy édesvízi mészkövébe ágyazódott, 196-9637-es, 196-

9638-as és a 196-9641-es jegyzőkönyvi számú molarisok esetében a zománc és a cement 

stabil szén- és oxigénizotópos összetételét is mértem. A mintában összesen három olyan 

állkapocs volt, amely 2 és egy olyan, amely 3 foggal rendelkezett, így nemcsak az inter- és az 

intraspecifikus, de az egy egyeden belüli variancia vizsgálatára is lehetőségem nyílt (beleértve 

a különböző oldali és a különböző generációjú fogak, valamint a fogkopás elemzés esetében 

az azonos fogon lévő mintaterületek között megfigyelhető eltéréseket is). A jelen fejezet során 

közölt, hazai leletek a Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen és Gerinces 

Paleontológiai Gyűjteményében, míg a romániai fogak a Bukaresti Egyetem Őslénytani 

Laboratóriumában találhatók. 

 

7.2. Műgyanta öntvények 

 

Mivel az olyan nagyméretű maradványok, mint a mamutfogak, pásztázó 

elektronmikroszkópos vizsgálata roncsolásmentes módon nem kivitelezhető, a mikrokopás 

elemzéshez kiválasztott fogakon a viszonylag ép zománcszakaszokról (összesen 84 

mintaterületről) kisméretű műgyanta öntvényeket készítettem. Az egyes szakaszok felszínét 

etanolban áztatott vattakorongokkal megtisztítottam, majd száradás után adagolópisztoly 

segítségével Coltène Whaledent Affinis Precious polivinil-sziloxán lenyomatanyaggal 

borítottam be. Mivel TODD et al. (2007) a recens elefántfélék esetében a kopásmintázat 

nagyfokú egyeden belüli varianciáját mutatta ki, egy fogról lehetőség szerint több különböző 

(anterior és poszterior, valamint bukkális, mediális és linguális) zománcterületet is vizsgáltam. 

Az így elkészült lenyomatokat ezt követően ahol szükséges volt, az öntőanyag szivárgásának 

megakadályozása érdekében gyurmafallal vettem körül, majd EPO-TEK 301 műgyanta és 

térhálósító 3:1 arányú keverékével öntöttem ki. Ez az eljárás akár az 1 mikronnál kisebb 

szerkezeti és kopási elemek reprodukálását is lehetővé teszi. Az elkészült öntvények közül 50 

bizonyult alkalmasnak a további vizsgálatokhoz. 

 

7.3. SEM felvételek 

 

Legalább 24 óra száradási időt követően az öntvényekre az egyenletes vezetőképesség 

elérése érdekében vákuumgőzöléssel 5 nanométeres arany-palládium réteget vittem fel, majd 

a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában lévő, Hitachi S-2600-N SEM 

segítségével összesen 160, 300×-os nagyítású felvételt készítettem a tárgyasztal 45-60 fokos 
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32. ábra. Az MTM V.75.138-as M. trogontherii állkapocsban található m3 sin. P1-es lemezének poszterior 

vágóélén a mediális zománcfelszínről készített pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken észlelhető kopási 

elemek százalékos arányának (A) és számának (B) változása a tárgyasztal döntési szögétől függően. 

 
döntése mellett, mivel a 32. ábrán látható kísérlet eredménye értelmében ekkor figyelhető 

meg a legtöbb kopási elem a preparátumok felszínén. Az így elkészült képek nagyjából 

490×290 μm-es, vagyis hozzávetőleg 0,12 mm2-es területet fednek le, ami jól összevethető a 

fénymikroszkópos tanulmányokban elterjedt 0,16 mm2-es mintákkal (lásd például SOLOUNIAS 

& SEMPREBON 2002, SEMPREBON et al. 2004 vagy RIVALS et al. 2012). 

A képek méretét 800×600 képpontra csökkentettem, majd betöltöttem a Peter UNGAR 

(Department of Anthropology, University of Arkansas, Fayetteville, Amerikai Egyesült 

Államok) által kifejlesztett Microware 4.02 programba, amely segítségével vizsgálható a 

kopási elemek száma, mérete és orientációja. A karcok („scratches”) 4:1 vagy általában 



VIRÁG Attila (2013): Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleoökológiai vizsgálata 

115 

 

 
33. ábra. Az elefántfélék fogairól készített pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken megfigyelhető 

kopásjellegek. A: Keskeny, sekély karcok az MTM V.72.116-os leltári számú, Üröm-hegyi M. trogontherii fog 

felszínén. B: Széles és mély barázdák az MTM V.90.14-es leltári számú, visontai M. meridionalis fogtöredék 

felszínén. C: Utólagos roncsolódás következtében létrejött, párhuzamos lefutású karcok (a képen sárga vonalak 

emelik ki) és apró bemélyedések (a képen sárga nyilak emelik ki) a M. rumanus taxon Cernăteştiről származó 

neotípus példányának felszínén. D: Gödrök az MTM V72.7-es leltári számú, budapesti M. meridionalis fog 

felszínén. E: Viszonylag nagyméretű, szabálytalan peremű, egyenetlen bemélyedés az MTM V.59.1120-as leltári 

számú, aszódi M. meridionalis fog felszínén. F: Feltűnően szabályos, kráterszerű bemélyedés a M. rumanus 

taxon Tuluceştiről származó holotípus példányának felszínén. G: Az attríciós kopás következtében halványan 

kirajzolódnak a zománcprizmák az MTM V.79.9-es leltári számú, nyergesújfalui M. meridionalis fog felszínén. 
 

ennél sokkal nagyobb, míg a gödrök („pits”) ennél alacsonyabb hossz:szélesség aránnyal 

jellemezhetők40. Emellett elvégeztem a képek kvalitatív értékelését is (lásd SOLOUNIAS & 

SEMPREBON 2002). A vonalas kopások között elkülönítettem keskeny (1-5 µm) és sekély 

karcokat („fine scratches”, 33/A ábra), valamint ennél jelentősen szélesebb (10-20 µm) és 

mélyebb barázdákat („coarse scratches”, 33/B ábra). Rögzítettem, ha a mintaterületen az 

átlagosan 10-30 µm átmérőjű gödrök (33/D ábra) mellett hasonló méretű, de feltűnően 

szabályos, kráterszerű („seed pits” vagy „puncture pits”, 33/F ábra) vagy az előbbieknél akár 

két-háromszor nagyobb és szabálytalan peremű, egyenetlen bemélyedések („gouges”, 33/E 

ábra) voltak megfigyelhetők. Az eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. 

                                                           
40  Fontos megjegyezni, hogy a nem egyenes karcok hossza a program sajátosságaiból adódóan a két végpontjuk közötti távolságként 

értendő, valamint, hogy a felvételek szélein túlhaladó vonalas kopáselemek miatt a karcok átlagos hossza némileg alábecsült értékként 

kezelhető. A táplálék által erősen összekarcolt felületeken az egyes különálló kopáselemek nehezen elkülöníthetők, ezért pontos számuk 

csak megközelítő jellegű. Ez utóbbi jelenséget SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002) szemléletes példája nyomán jégpálya hatásnak nevezhetjük. 
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SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002), SEMPREBON et al. (2004), valamint számos későbbi 

tanulmány a mintaterületeken megfigyelhető karcok és gödrök számát ábrázoló biplotok 

alapján vizsgálta az egyes egyedek táplálékpreferenciáját. Véleményük szerint a recens 

lombevők körében41 a karcok száma alacsony (17 alatti), a gödrök száma pedig változó lehet, 

míg a fűevő csoportok esetében a gödrök száma alacsony, a karcok száma pedig magas (17 

feletti). Azoknál a csoportoknál, amelyek keményebb magokat vagy terméseket is 

fogyasztanak, általában mind a karcok, mind pedig a gödrök száma magas. MACFADDEN et al. 

(1999) adatai alapján hasznos lehet a két előbbi érték hányadosából képzett kopásindex is  

(MI = microwear index), amely a recens lombevők körében általában 1,5 alatti, míg a fűevők 

esetében gyakran akár jóval magasabb. A mintaterületeken megfigyelhető, nagyméretű, 

szabálytalan bemélyedéseket és a 10 µm-nél szélesebb karcokat általában a táplálkozás 

közben elfogyasztott (például gyökérdarabokra tapadt) jelentős mennyiségű exogén 

szennyeződéssel vagy kemény növényi részek (ágak, gallyak, fakéreg) fogyasztásával hozzák 

összefüggésbe (lásd például GREEN et al. 2005). SEMPREBON et al. (2004) szerint a magevő 

csoportok esetében nem ritkák a fogak felszínén a szabályos kráterszerű bemélyedések, 

amelyek gyakran széles és mély barázdák végén találhatók. 

 

7.4. Táplálékpreferencia rekonstrukció fogkopás elemzés segítségével 

 

A fogak méretével, belső szerkezetével és koptatatlan alakjával szemben a fogakon 

megfigyelhető kopásmintázat az állat élete során alakul ki, ennek következtében vizsgálata 

segítségével betekintést nyerhetünk az egyes egyedek egykori táplálkozási szokásaiba 

függetlenül attól, hogy a fogazat és a koponya milyen hosszú távú evolúciós specializációt 

tükröz.  

POPOWICS & FORTELIUS (1997) észrevette, hogy az abrazív táplálék által okozott 

kopás a fogakon található vágóéleket lekerekíti, míg puhább táplálék fogyasztásakor az 

attríció által dominált rágás simára csiszolt felületek által elkülönülő, éles peremeket 

eredményez. Utóbbi megfigyelések alapján FORTELIUS & SOLOUNIAS (2000) kidolgozta az 

elsősorban selenodont vagy trilophodont fogakra alkalmazható, úgynevezett mezokopás
                                                           
41  A két táplálkozási végletként értelmezhető növényevő csoport megnevezése az angol szakirodalomban browser, valamint grazer 

(„fűevő”), míg a német munkákban gyakran Weichfresser („lágyevő”) és Hartfresser („keményevő”). Mivel a nem fűevő növényevők 

étrendjének összetétele, szelektivitása és abrazivitása erősen változó, jelen dolgozatban elterjedtebb és pontosabb magyar terminus 

hiányában a browser kifejezést lombevőre fordítottam. Utóbbi kategóriába olyan nem fűevő növényevők tartoznak, amelyek főként 

lágyszárú kétszikűekkel, fás szárú növények leveleivel, rügyeivel, hajtásaival, esetenként kérgével vagy kisebb gallyakkal, gyökerekkel, 

magokkal, gyümölcsökkel és virágokkal táplálkoznak, függetlenül attól, hogy az előbbi növényi részeket szelektíven vagy vegyesen 

fogyasztják. A szelektíven táplálkozó csoportokat további alkategóriákba sorolhatjuk, mint például levélevő („leaf browser”), 

gyümölcsevő („fruit browser”), magevő („seed browser”), kéreg- és gyökérevő („rooter”). 
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2. táblázat. Magyarországi és romániai elefántfélék fogainak mikrokopás adatai. 

Taxon Lelőhely és azonosító Fog Minta Karcok Gödrök Kopáselemek Kopásindex 

   (db) 
száma (db) 

átlag (min-max.) 
hossza (µm) 
(átlag ± 1σ) 

szélessége (µm) 
(átlag ± 1σ) 

típusa 
száma (db) 

átlag (min-max.) 
átmérője (µm) 

(átlag ± 1σ) 
nagyméretű 
bemélyedés 

száma (db) 
átlag (min-max.) 

átlag ± 1σ 

M. rumanus Tuluceşti, holotípus m3 sin. 2 5 (4 - 6) 139 ± 46 15 ± 7 széles és mély 11 (11 - 11) 20 ± 6 van 16 (15 - 17) 0,45 ± 1,0 

M. rumanus Cernăteşti, neotípus M3 dext. 3 7 (5 - 9) 242 ± 107 8 ± 5 széles és mély 9 (8 - 11) 19 ± 10 nincs 16 (15 - 18) 0,8 ± 0,3 

M. rumanus Ócsa m3 sin. 3 4 (3 - 6) 139 ± 100 8 ± 6 széles és mély 10 (8 - 11) 24 ± 12 van 14 (11 - 16) 2,7 ± 1,0 

M. meridionalis Aszód, MTM V.82.6 M3 2 12 (11 - 13) 148 ± 88 10 ± 6 széles és mély 11 (10 - 12) 22 ± 11 van 23 (23 - 23) 1,2 ± 0,4 

M. meridionalis Aszód, MTM V.59.1120 M3 5 9 (5 - 12) 125 ± 79 5 ± 3 keskeny, sekély 9 (7 - 12) 25 ± 11 van 18 (13 - 24) 1,0 ± 0,3 

M. meridionalis Szomód, MTM V.75.35.1 m3 sin. 8 4 (2 - 8) 143 ± 67 5 ± 2 keskeny, sekély 22 (16 - 25) 23 ± 9 van 26 (18 - 30) 0,2 ± 0,1 

M. meridionalis Süttő, MTM V.72.113 m 10 6 (2 - 11) 80 ± 38 5 ± 3 keskeny, sekély 25 (18 - 32) 20 ± 7 van 31 (21 - 40) 0,2 ± 0,1 

M. meridionalis Nyergesújfalu, MTM V.79.9 m 4 3 (2 - 4) 78 ± 36 6 ± 2 keskeny, sekély 18 (12 - 20) 20 ± 9 van 21 (16 - 24) 0,2 ± 0,1 

M. meridionalis Almásfüzitő, MTM V.79.13 m3 sin. 3 6 (4 - 8) 82 ± 50 5 ± 3 keskeny, sekély 17 (15 - 20) 24 ± 9 van 23 (21 - 24) 0,4 ± 0,2 

M. meridionalis Budapest, MTM V72.7 m3 dext. 4 1 (0 - 3) 51 ± 25 4 ± 2 keskeny, sekély 24 (22 - 25) 22 ± 8 nincs 25 (23 - 27) 0,1 ± 0,1 

M. meridionalis Visonta, MTM V.90.14 m 6 12 (9 - 16) 194 ± 102 10 ± 5 széles és mély 6 (3 - 12) 29 ± 11 nincs 18 (14 - 23) 2,8 ± 1,7 

M. meridionalis Visonta, MTM V.82.61 m1 dext. 12 21 (16 - 26) 153 ± 78 3 ± 1 keskeny, sekély 2 (1 - 3) 17 ± 5 nincs 23 (19 - 27) 15,9 ± 6,8 

M. trogontherii Visonta, MTM V.82.60 m3 sin. 12 26 (22 - 30) 173 ± 91 3 ± 2 keskeny, sekély 2 (1 - 3) 15 ± 3 nincs 28 (23 - 31) 20,6 ± 8,4 

  m3 dext. 11 25 (23 - 27) 176 ± 101 3 ± 1 keskeny, sekély 2 (1 - 3) 13 ± 6 nincs 27 (23 - 28) 20,7 ± 7,5 

  m2 dext. 4 24 (22 - 25) 172 ± 92 3 ± 1 keskeny, sekély 1 (1 - 2) 19 ± 2 nincs 25 (24 - 26) 20,8 ± 6,6 

M. trogontherii Visonta, 644/3 m2 dext. 7 19 (10 - 26) 137 ± 72 4 ± 2 keskeny, sekély 7 (1 - 15) 18 ± 6 nincs 26 (23 - 28) 6,9 ± 8,2 

M. trogontherii Üröm-hegy, MTM V.72.116 M3 sin. 17 24 (19 - 30) 173 ± 102 4 ± 3 keskeny, sekély 7 (5 - 10) 17 ± 8 van 31 (24 - 39) 3,4 ± 0,4 

M. trogontherii Ercsi, MTM V.75.138 m3 dext 7 20 (18 - 22) 207 ± 103 3 ± 1 keskeny, sekély 9 (8 -10) 17 ± 6 nincs 29 (26 - 32) 2,3 ± 0,2 

  m3 sin. 13 20 (17 - 25) 196 ± 97 2 ± 1 keskeny, sekély 9 (8 -11) 15 ± 4 nincs 29 (27 - 34) 2,2 ± 0,3 

M. primigenius Kiskunlacháza, MTM V.80.119 M3 dext. 15 28 (21 - 33) 163 ± 89 3 ± 2 keskeny, sekély 5 (3 - 9) 17 ± 6 nincs 33 (25 - 42) 6,4 ± 1,5 

E. antiquus Győrszabadhegy m3 sin. 1 26 (---) 63 ± 38 2 ± 1 keskeny, sekély 23 (---) 21 ± 12 nincs 49 (---) 1,1 

E. antiquus Győrszabadhegy m2 sin. 11 18 (8 - 26) 77 ± 58 3 ± 2 keskeny, sekély 18 (8 - 25) 17 ± 7 nincs 36 (16 - 51) 1,0 ± 0,1 

Rövidítések: min. = minimum érték, max. = maximum érték. 
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elemzést, amely a molarisokon akár szabad szemmel is megfigyelhető csúcsok és vágóélek 

kopásának és elkülönülésének minőségi osztályozása alapján lehetővé teszi a fűevő, a vegyes 

táplálkozású és a lombevő csoportok szétválasztását. KAISER et al. (2013) vizsgálatai 

értelmében a hypsodontiával szemben a mezokopás valóban a táplálékpreferenciával mutat 

összefüggést, egy ehhez hasonló vizsgálat azonban elefántfélék esetében az őrlőfogak 

specializált morfológiája miatt új módszertan kidolgozását igényelné. 

BUTLER (1952) volt az első, aki a fogak kisebb léptékű kopását tanulmányozta. Az 

állkapocs mozgási mechanizmusát igyekezett rekonstruálni a gyakran csak mikroszkóppal 

megfigyelhető karcok alapján. BAKER et al. (1959) szerint az ehhez hasonló barázdákat a 

fitolitszemcsék hozzák létre, ahogy rágás közben végigvonszolódnak a puhább 

zománcfelszínen42. 

WALKER et al. (1978) a fokföldi és a kelet-afrikai szirtiborzok fogkopását hasonlította 

össze. Megfigyeléseik szerint a száraz évszakban, amikor HOECK (1975) adatai alapján 

mindkét taxon vegyes táplálkozású, a fogak felszínén láthatóvá válnak a zománcprizmák, 

feltáródnak a dentincsatornák, a csatornák körül pedig enyhén kiemelkedik a némileg 

ellenállóbb peritubuláris dentin. Ettől eltérően az esős évszakban, amikor a fokföldi 

szirtiborzok legnagyobb részben fűfélékkel táplálkoznak, míg a kelet-afrikai szirtiborzok 

továbbra is nagy mennyiségű kétszikű növényt fogyasztanak, az előbbi taxon esetében mind a 

dentinen, mind pedig a zománcon 0,2-2 µm széles, párhuzamos karcok jelennek meg, míg az 

utóbbi taxon kopása változatlan marad. Ugyanekkor a fokföldi szirtiborzok ürülékéből nagy 

mennyiségű, a táplálék felszínéről származó ásványszemcse és az elfogyasztott fűfélékből 

származó, összetöredezett fitoklaszt mutatható ki, míg a kelet-afrikai szirtiborz esetében 

utóbbiak hiányoznak. WALKER et al. (1978) munkája egyrészt rávilágított arra, hogy a vonalas 

kopást valószínűleg valóban a fitolitok okozzák (hiszen az ásványszemcsék, melyek mindkét 

taxon ürülékéből hasonló mennyiségben voltak kinyerhetők, feltehetőleg azonos mintázatot 

eredményeztek volna), másrészt igazolta, hogy a mikroszkopikus kopásmintázat a rágás 

mechanizmusa mellett szoros összefüggésben van az egyedek táplálékpreferenciájával, 

harmadrészt pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a mintázat a táplálék összetételének 

időszakos (jelen esetben szezonális) változásai során felülíródik, vagyis rövidtávú táplálkozási 

viselkedés eredményeként értelmezhető43. 

                                                           
42  SANSON et al. (2007) a hasonló karcokat inkább a táplálék felszínéről származó ásványszemcsékre vezette vissza, SCHULZ et al. (2013) 

azonban mesterségesen szabályozott étrendű nyulak csoportjainak fogkopását tanulmányozta és egyértelmű összefüggést mutatott ki a 

nagyobb fitolittartalmú táplálék, valamint a fogakon megjelenő vonalas kopásmintázat között. A fitolittartalom csökkenésével a 

kopásminta variabilitása nőtt, a hosszúkás karcok helyett pedig több kerekded gödör jelent meg a fogak felszínén. 
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TEAFORD & WALKER (1983) vadon elfogott, valamint laboratóriumi populációból 

származó, halva született tengerimalacok fogairól készített pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételeket hasonlított össze. Mivel a tengerimalacok fogainak kopása a rágómozdulat 

sorozatos ismétlése következtében már születésük előtt, a méhen belül elkezdődik (AINAMO 

1971, BERKOVITZ 1972), a vonalas kopás hiánya ezeken a példányokon a vadon elfogott 

egyedekkel szemben arra utal, hogy a koptató szemcsék által okozott abrázióval ellentétben az 

attríció csak igen kisméretű darabokat távolít el a zománcból, így viszonylag egyenletes, sima 

felszíneket hoz létre, amelyen esetenként kirajzolódnak a zománcprizmák. Ugyanezzel 

magyarázható a szirtiborzok fogain a száraz évszakban megfigyelhető mintázat (lásd fent). 

Mivel utóbbi esetben a fűféléknél kevesebb növényi rostot és fitoklasztot tartalmazó táplálék 

hamar felőrlődik, a rágást legnagyobb részben az attríciós kopás dominálja. 43 

TEAFORD & WALKER (1984), valamint TEAFORD & OYEN (1989) főemlősök 

fogkopásának és táplálékpreferenciájának összevetése során kimutatta, hogy a kemény 

növényi részeket (például gyümölcsök magjait) is fogyasztó egyedek fogain nagyobb 

mennyiségben találhatók kerekded, általában 10 µm-nél szélesebb gödrök, amelyek 

valószínűleg a táplálék összeroppantásakor létrejövő, kompressziós horpadásokként 

értelmezhetők. STRAIT (1993) eredményei alapján hasonló kopási elemek nemcsak 

növényevők, de más kemény táplálékra specializálódott csoportok (bogarakat fogyasztó 

rovarevők, vagy csontokat is fogyasztó húsevők) esetében is megfigyelhetők. SEMPREBON et 

al. (2004) szerint, ha a táplálék kemény összetevői rágás közben elcsúsznak a fogakon, széles 

és mély árkokat vájnak a zománcba. 

A fenti úttörő jellegű munkákat követően a mikrokopás tanulmányozása széleskörben 

elterjedt módszerré vált, miközben számos metodikai újításon ment keresztül. A 

hagyományos pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat követően SOLOUNIAS & 

SEMPREBON (2002), valamint SEMPREBON et al. (2004) recens patások fogairól készült nagy 

felbontású áttetsző műgyanta öntvényeket vizsgált fénymikroszkóppal, súrlófényben, 35×-ös 

nagyítás mellett, míg UNGAR et. al. (2003) egy bozóti antilop, egy csíkos gnú és egy apella 

csuklyásmajom esetében tandem pásztázó konfokális mikroszkópi képek segítségével 

létrehozott háromdimenziós felszínmodelleken mérte le az egyes kopási elemeket. 

 

                                                           
43  Ez utóbbi az úgynevezett „utolsó vacsora” jelenség („Last Supper phenomenon”, lásd GRINE 1986), amelynek paleontológia szempontból 

fontos vonzata, hogy a vizsgált mintában található kopásjellegek egyes esetekben akár különösen ritka, opportunista táplálkozási 

viselkedés eredményeként is értelmezhetők, valamint, hogy a halálozási arány szezonalitása egy adott populáción belül torzíthatja az 

eredeti táplálékpreferenciáról alkotható képet. 
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A nemzetközi szakirodalomban mára a konodontáktól kezdve (PURNELL 1995) a 

dinoszauruszokon keresztül (WILLIAMS et al. 2009, WHITLOCK 2011) az emlősökig 

találhatunk példákat a fenti módszerek alkalmazására. Hogy néhány hazai anyagon végzett 

vizsgálatot is említsünk, Peter UNGAR (lásd BERNOR et al. 2002) a rudabányai késő-miocén 

főemlősök (Anapithecus hernyaki és Dryopithecus brancoi), MERCERON et al. (2007) az 

előbbi lelőhelyről származó patások (Miotragocerus sp., Lucentia aff. pierensis, Micromeryx 

flourensianus és Hippotherium intrans), ŐSI & WEISHAMPEL (2009) pedig az iharkúti késő-

kréta krokodil (Iharkutosuchus makadii) fogai esetében végzete el az elemzést. Ennek 

ellenére kevés olyan tanulmányt ismerünk, amely ormányosok fogainak kopásával 

foglalkozik. 

SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002) a patások mellett 9 afrikai és 7 ázsiai elefánt 

molarist is vizsgált. TODD et al. (2007) egy-egy recens Elephas maximus és Loxodonta 

africana fog alapján a kopásmintázat egyeden belüli varianciájával foglalkozott. GREEN et al. 

(2005) 76 amerikai masztodon (Mammut americanum) molaris mikrokopását dokumentálta. 

PALOMBO & CURIEL (2003) az olaszországi Montopoli mellől előkerült, a késő-pliocén 

végére vagy a kora-pleisztocén elejére tehető mamutmaradványokat elemezte, CAPOZZA 

(2001) pedig egy az olaszországi Campo del Conte mellől előkerült, a kora- és középső-

pleisztocén határ környékére datálható mamutfogat vizsgált. FILIPPI et al. (2001), valamint 

PALOMBO et al. (2005) két Elephas antiquus maradvány táplálékpreferenciáját rekonstruálta. 

Mind földrajzi, mind időbeli, mind pedig taxonómiai szempontból az eddigi legátfogóbb 

tanulmányt RIVALS & SEMPREBON (2010), valamint RIVALS et al. (2012) készítette. Összesen 

6 különböző taxon egyedeit vizsgálták (Mammut americanum, Mammuthus columbi, M. 

meridionalis, M. trogontherii, M. primigenius, valamint Elephas antiquus), melyek európai és 

észak-amerikai kora-, középső-, valamint késő-pleisztocén lelőhelyekről származnak. 

A jelen tanulmány során vizsgált fogak kopásadatait a 2. táblázat, valamint a 34. ábra 

foglalja össze. A visontai, MTM V.82.60-as, valamint az Ercsiről származó, MTM V.75.138-

as M. trogontherii állkapocs alapján a kopásmintázat (beleértve a kopáselemek számát és 

méretét) egyeden belüli varianciája nemcsak az eltérő oldali, de a különböző ontogenetikai 

stádiumú fogakat összehasonlítva sem jelentős. A karcok arányát tekintve az egyes 

mintaterületek között a Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen és Gerinces 

Paleontológiai Gyűjteményének 644/3-as polcán tárolt, visontai M. trogontherii maradvány 

esetében tapasztaltam a legnagyobb eltérést (55%-ot), míg a többi vizsgált molarison ugyanez 

az érték 30% alatt maradt. A magas karcszámmal és alacsony gödörszámmal jellemezhető  
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34. ábra. Magyarországi és romániai elefántfélék fogzománcának felszínén megfigyelhető kopáselemek száma 

műgyanta öntvények 300×-os nagyítású felvételei alapján. 1.: Tuluceşti, 2.: Cernăteşti, 3.: Ócsa, 4.: Aszód, MTM 

V.82.6., 5.: Aszód, MTM V.69.1120., 6.:Szomód, MTM. V.75.35.1., 7.: Süttő, MTM V.72.113., 8.: Nyergesújfalu, 

MTM V.79.9., 9.: Almásfüzitő, MTM V.79.13., 10.: Budapest, MTM V72.7., 11.: Visonta, MTM V.90.14., 12: 

Visonta, MTM V.82.61., 13.: Visonta, MTM V.82.60., 14.: Visonta, 644/3., 15.: Üröm-hegy, MTM V.72.116., 16.: 

Ercsi, MTM V.75.138., 17.: Kiskunlacháza, MTM V.80.119., 18-19.: Győrszabadhegy. 
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fogakon a mintaterületek között a kopáselemek aránya legfeljebb 10%-kal tért el44. PALOMBO 

et al. (2005) Elephas antiquus molarisokon 10%-os, PALOMBO & CURIEL (2003), valamint 

CAPOZZA (2001) pedig mamutfogakon 20% körüli varianciát dokumentált. Az egyes 

mintaterületek között a kopáselemek arányában tapasztalható eltérés a TODD et al. (2007) által 

vizsgált recens ázsiai elefánt fogon elérte a 30%-ot, míg az afrikai elefánt molaris esetében 

10% alatt maradt. 

Az ócsai M. rumanus fog esetében csak néhány alig kivehető kopáselem (átlagosan 10 

karc és 4 gödör) volt látható a vizsgált felvételeken (34. ábra, 3.). A karcok az összes észlelt 

kopáselem 62-78%-át teszik ki, vagyis a kopásindex 1,7-3,7 közé esik. A karcok átlagos 

hossza 140 µm, szélessége pedig 8 µm. A gödrök átmérője 10-35 µm, egy mintaterületen 

azonban egy ennél nagyobb (hozzávetőleg 60 µm-es), szabálytalan körvonalú, egyenetlen 

bemélyedés is található. 

A M. rumanus taxon holotípusa és neotípusa esetében nemcsak a rágófelszínen, de 

akár a zománc laterális részén is gyakran figyeltem meg egymástól 10-50 µm távolságban 

elhelyezkedő, párhuzamos lefutású karcokat (33/C ábra), valamint néhány mikron széles 

karcokkal sűrűn borított, ledörzsölt felületeket, amelyeket utólagos behatások eredményeként 

értelmeztem. Mivel az ilyen minták alapján az eredeti karcszám nem megítélhető, ezeket a 

területeket nem vettem figyelembe az elemzés során. 

A holotípusról készített felvételeken a karcok átlagos száma 5, míg a gödröké 11 (34. 

ábra, 1.). Emellett három roncsolt mintaterületen 9, 11 és 12, feltehetően táplálék által 

kialakított gödröt számoltam. A karcok a kopáselemek 25-35%-át teszik ki, a kopásindex 0,4-

0,5 körüli. A karcok átlagos hossza 140 µm, szélessége 10-20 µm. A gödrök átmérője 15-25 

µm között változik. Két mintaterületen nagyméretű (50 µm feletti), szabálytalan körvonalú, 

egyenetlen bemélyedések is megfigyelhetők. A neotípusra jellemző átlagos karcszám 7-nek, 

míg a gödörszám 9-nek adódott (34. ábra, 2.). A karcok a kopáselemek 30-50%-át teszik ki, a 

kopásindex 0,5 és 1,0 közé esik. A karcok hossza leggyakrabban 150-350 µm, szélessége 

pedig átlagosan 8 µm. A gödrök átmérője 10-30 µm között változik. 

Az alacsony karcszám alapján a fenti három M. rumanus példány SOLOUNIAS & 

SEMPREBON (2002) recens patásokra vonatkozó adataival összevetve a lombevő csoportokkal 

mutat hasonlóságot, habár a kopásindex az ócsai molaris esetében viszonylag magas. Némi 

eltérés a vonalas kopáselemek méretadataiban is tapasztalható, a M. rumanus holotípusán 

                                                           
44  Ugyanakkor a kopásindex értelemszerűen ugyanezeken a fogakon mutatta a legnagyobb változatosságot, hiszen nem mindegy, hogy egy 

20 feletti karcszámot 1, 2 vagy például 3 gödörrel osztunk-e. Ezzel szemben az alacsony karcszámmal és magas gödörszámmal 

jellemezhető fogakon a kopáselemek nagyobb mértékű százalékos eltérése is csak néhány tizedes különbséget eredményez a 

kopásindexre vonatkoztatva. 
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gyakoribbak a szélesebb karcok, míg a neotípus fogon a karcok többsége hosszabb, mint a 

másik két vizsgált maradványon. A kopáselemek száma a modernebb formákhoz viszonyítva 

alacsony (20 alatti), ami feltehetően azzal magyarázható, hogy a rágás során a kevés növényi 

rostot és fitoklasztot tartalmazó táplálék hamar felőrlődik, így a kialakult karcokat és a 

gödröket az attríciós zománcvesztés hamar elsimítja. A nagyméretű, szabálytalan 

bemélyedések és a 10 µm-nél szélesebb karcok feltehetően kemény növényi részek (ágak, 

gallyak, fakéreg) fogyasztása során jöttek létre. PALOMBO & CURIEL (2003) adatai alapján az 

olaszországi Montopoliból származó, jelen tanulmányban M. rumanusként értelmezett fogak 

esetében az összes kopáselem 28,5%-45,9%-át többnyire széles és mély karcok teszik ki, ami 

lényegében megegyezik a taxon típusanyagán mérhető értékekkel. 

A jelen tanulmány során vizsgált M. meridionalis molarisok a visontai maradványokat 

leszámítva a mintaterületeken megfigyelhető gödrök száma alapján két csoportra oszthatók. 

Az aszódi fogak esetében a gödrök száma alacsony (12 alatti), míg a karcok száma 

leggyakrabban 10 feletti (34. ábra, 4-5.). A karcok átlagos hossza 150-200 µm között változik, 

szélessége pedig általában 8-10 µm körüli. A többi maradványon ezzel szemben a gödrök 

száma magas (20 körüli), a karcok száma azonban 10 alatti (34. ábra, 6-10.). A karcok hossza 

leggyakrabban 100 µm alatti, szélességük pedig átlagosan 5 µm. A gödrök átmérője mindkét 

említett csoport esetében 10-30 µm közé esik. Emellett a fogak felszínén gyakoriak a 

nagyméretű (50 µm feletti), szabálytalan körvonalú, egyenetlen bemélyedések, egyes 

esetekben pedig a kopáselemek közötti sima felületeken halványan kirajzolódnak a 

zománcprizmák (lásd a 33/G ábrán). A kopásindex leggyakrabban 1 alatti.  

A megfigyelt morfometriai variancia ellenére a fenti maradványok alacsony 

karcszámuk alapján SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002) adataival összehasonlítva a lombevők 

közé sorolhatók. A kopásmintázat eltérései feltehetőleg a táplálék keményebb összetevőinek 

(magok, termések, ágak, fakéreg) mennyiségi eltéréseire vezethetők vissza. RIVALS et al. 

(2012) a hollandiai Wissenkerke mellől származó kora-pleisztocén M. meridionalis 

maradványok esetében az egyes mintaterületeken átlagosan 14 karcot, valamint 11 gödröt 

dokumentált. Ehhez igen hasonló fogkopással rendelkezik az aszódi, MTM V.82.6-os 

példány, amelyen ugyanez a két érték 12-nek és 11-nek adódott (34. ábra, 4.). 

Az aszódi maradványokhoz hasonló kopásadatokkal jellemezhető, vagyis feltehetően a 

lombevő kategóriába sorolható a visontai, MTM V.90.14-es leltári számú, M. meridionalis 

fogtöredék (34. ábra, 11.), habár a gödrök száma a korábbiaknál némileg alacsonyabb, ezáltal 

a kopásindex magasabb (átlagosan 2,8±1,7). Ezzel szemben a visontai, MTM V.82.61-es M. 

meridionalis (34. ábra, 12.), valamint az MTM V.82.60-as M. trogontherii (34. ábra, 13.) 
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állkapocs esetében a karcok száma az előbbieknél magasabb (20 feletti), míg a gödrök száma 

igen alacsony (2 körüli). A karcok a korábban tárgyalt fogakra jellemző értéknél 

keskenyebbek (átlagos szélességük 3 µm), hosszuk leggyakrabban 100-250 µm közé esik. A 

gödrök átmérője a korábban tárgyalt formáknál némileg alacsonyabb, leggyakrabban 20 µm 

alatti. A kopásindex magas, átlagosan 15-20 közötti. SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002) 

adataival összevetve a megfigyelt mintázat leginkább a recens fűevő formákkal mutat 

hasonlóságot, hozzátéve, hogy az MTM V.82.61-es M. meridionalis esetében egyes 

alacsonyabb karcszámmal jellemezhető mintaterületek alapján az egyed feltehetően még 

jelentős mennyiségű, a fűféléknél kevésbé abrazív elemet is fogyaszthatott. 

A Magyar Természettudományi Múzeum Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai 

Gyűjteményének 644/3-as polcán tárolt, visontai M. trogontherii maradvány (34. ábra, 14.) a 

kopáselemek számát tekintve az előbbiekhez képest átmeneti jellegű. A mintaterületeken 

átlagosan 19 karc és 7 gödör figyelhető meg. A karcok hossza leggyakrabban 50-200 µm közé 

esik, átlagos szélessége pedig 4 µm körüli. A gödrök átmérője általában 20 µm alatti. A 

karcok az összes kopáselem 40-95%-át teszik ki, a kopásindex 0,6 és 20 között változik. A 

nagyfokú variancia alapján a példány időről-időre némileg eltérő, de alapjában véve 

változatos összetételű táplálékot fogyaszthatott. 

Az üröm-hegyi, MTM V.72.116-os leltári számú, bal oldali felső harmadik M. 

trogontherii fogról készített felvételeken a karcok átlagos száma 24, a gödröké pedig 7 (34. 

ábra, 15.). A kopáselemek 75-80%-át karcok teszik ki, a kopásindex 2,8-4,2 között változik. 

A karcok hossza leggyakrabban 100-250 µm, szélessége pedig átlagosan 4 µm körüli. A 

gödrök átmérője általában 20 µm alatti, néhány mintaterületen azonban ennél nagyobb (akár 

50 µm feletti), szabálytalan körvonalú, egyenetlen bemélyedések is megfigyelhetők. A magas 

karcszám és az alacsony gödörszám alapján SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002) adataival 

összehasonlítva az üröm-hegyi példány táplálékában fontos szerepet játszottak a fűfélék. 

CAPOZZA (2001) igen hasonló kopásmintázatról számolt be az olaszországi Campo del Conte 

környékéről előkerült, általa M. meridionalisnak vélt, bal oldali felső harmadik fog esetében 

(lásd az említett tanulmány 1. ábráján), ahol a karcok az összes kopáselem 63,2-82,2%-át 

tették ki. A maradványt CAPOZZA (2001), valamint PALOMBO et al. (2003) az M. meridionalis 

taxonba sorolta, véleményem szerint azonban a példány egy, az üröm-hegyi molarishoz 

hasonló, mozaikos morfológiájú M. trogontherii fog45. 

                                                           
45  A molaris jelen állapotában 15 lemezzel (vagy 14 lemezzel és egy poszterior féllemezzel), illetve egy anterior lemezmaradvánnyal 

rendelkezik. Az első gyökér hiánya, valamint a fog bazális és okkluzális síkjának metszésponja alapján elöl két vagy akár három további 

lemez és talán egy anterior féllemez is hiányzik, vagyis a valódi lemezek száma legalább 16, legvalószínűbben pedig 17 lehetett. PALOMBO 

et al. (2003) adatai alapján a fogzománc 2,8 mm vastag, a lemezsűrűség 5,9, a hypsodontia index pedig 1,53. 
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Az Ercsiről származó, MTM V.75.138-as M. trogontherii állkapocs esetében a 

mintaterületeken megfigyelhető karcok átlagos száma 20, a gödröké pedig 9 (34. ábra, 16.). A 

karcok az összes kopáselem 65-75%-át teszik ki, a kopásindex 1,9-2,7 között változik. A 

karcok hossza leggyakrabban 100-300 µm közé esik, átlagos szélessége pedig 3 µm körüli. A 

gödrök átmérője általában 20 µm alatti. 

A Kiskunlacháza mellől előkerült, MTM V.80.119-es M. primigenius fog esetében a 

mintaterületeken megfigyelhető karcok átlagos száma 28, a gödröké pedig 5 (34. ábra, 17.). A 

karcok az összes kopáselem 80-90%-át teszik ki, a kopásindex 3,5-7,8 között változik. A 

karcok hossza leggyakrabban 100-200 µm közé esik, átlagos szélessége pedig 3 µm körüli. A 

gödrök átmérője általában 20 µm alatti. 

A magas karcszám és az alacsony gödörszám alapján a fenti két példány SOLOUNIAS & 

SEMPREBON (2002) adataival összehasonlítva a fűevő kategóriába sorolható. A fentiekkel 

szemben RIVALS et al. (2012) a nagy-britanniai Ilford mellől előkerült M. trogontherii 

molarisok esetében közel egyenlő számú (átlagosan 16-16) karcot és gödröt dokumentált az 

egyes mintaterületeken, ami a recens növényevőkkel összehasonlítva inkább vegyes 

táplálkozásra utal. Emellett az Emiliani-féle tengeri oxigénizotóp-sztratigráfiai rendszer MIS 

7-es, MIS 3-as, valamint MIS 2-es szintjeinek idejére datálható M. primigenius fogakat is 

vizsgáltak, amelyek esetében a karcok az összes kopáselem 55-70%-át tették ki, vagyis egyes 

egyedek fűevők, míg mások akár vegyes táplálkozásúak is lehettek. 

A győrszabadhegyi E. antiquus maradványok (34. ábra, 18-19.) esetében a 

kopáselemek közel 50%-át karcok teszik ki, a kopásindex 1,0 körüli. FILLIPPI et al. (2001), 

valamint PALOMBO et al. (2005) adatai alapján az olaszországi La Polledrara-i (MIS 9-es) 

lelőhelyről előkerült E. antiquus fogon a karcok az összes észlelt kopáselem 53,5-62,6%-át, 

míg a némileg fiatalabb (MIS 7-es) Casal de’Pazzi környékéről származó molarison 69,4-

77,2%-át teszik ki. A RIVALS et al. (2012) által vizsgált E. antiquus fogak esetében ugyanez 

az érték 55-60% között változott. A karcok szélessége a győrszabadhegyi molarisokon 

átlagosan 3 µm körüli, hossza pedig leggyakrabban 100 µm alatti, ritkán elérheti a 130 µm-t 

is. PALOMBO et al. (2005) a fent említett olaszországi E. antiquus fogakon némileg hosszabb, 

50-150 µm közötti, ritkábban pedig akár 200 µm hosszú karcokat is mért. A jelen tanulmány 

során vizsgált E. antiquus fogakon a gödrök átmérője átlagosan 10-30 µm, míg PALOMBO et 

al. (2005) adatai alapján a fent említett olaszországi molarisok esetében ennél kisebb, 

leggyakrabban 10 µm alatti. PALOMBO et al. (2005) az utóbbi fogakon nagyméretű (gyakran 

50 µm feletti) ovális vagy kerekded bemélyedésekről is beszámolt. Az ehhez hasonló 
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kopáselemek a győrszabadhegyi példányokról, valamint több RIVALS et al. (2012) által 

vizsgált E. antiquus maradványról is hiányoznak. 

A 18-as átlagos karcszám és az ezzel megegyező átlagos gödörszám SOLOUNIAS & 

SEMPREBON (2002) adataival összevetve a vegyes táplálkozású csoportokra jellemző 

értékekkel mutat hasonlóságot. A felvételeken megfigyelhető, fent leírt mintázat, mindkét 

győrszabadhegyi fog esetében azt a benyomást kelti, mintha egy korábban vonalas kopással 

jellemezhető felületet a megváltozott összetételű táplálék hatására az attríció helyenként 

elsimított volna, így a hosszú karcok sekélyek, gyakran alig kivehetők lettek, egyes részeik 

elkopásával rövidültek vagy kisebb szakaszokra bomlottak, ezzel egy időben pedig kisebb-

nagyobb gödrök alakultak ki. Mivel a fogkopás viszonylag rövid időn belül felülíródik, ilyen 

átmeneti mintázatot csak azon csoportokon figyelhetünk meg, amelyek esetében a táplálék 

minőségi összetétele nem szezonálisan vagy regionálisan, hanem rövid időközönként, akár 

táplálékfelvételről táplálékfelvételre változik. HAYNES (1991) szerint ehhez hasonló módon 

változékony a recens elefántfélék étrendje is. Ezzel jó összhangban van, hogy RIVALS et al. 

(2012) igen hasonló (mintaterületenként 17-18 karccal és 21-23 gödörrel jellemezhető) 

kopásmintázatról számolt be mind afrikai, mind pedig ázsiai elefántfogak vizsgálata alapján. 

SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002) ezzel szemben mindkét recens taxon esetében jóval 

magasabb karcszámot (25-28), valamint alacsonyabb gödörszámot (10-16) dokumentált. A 

TODD et al. (2007) által vizsgált E. maximus molarison a karcok az összes kopáselem 50-

80%-át, míg a L. africana fogon több mint 90%-át tették ki. Utóbbi két tanulmány értelmében 

a recens elefántok étrendje tehát akár a fentieknél nagyobb mennyiségű füves vegetációt is 

tartalmazhat. A nagyméretű, szabálytalan bemélyedések hiánya a győrszabadhegyi molarisok 

és több más európai lelőhelyről származó E. antiquus fog esetében (lásd RIVALS et al. 2012) 

magyarázható azzal, hogy az egyes egyedek tápláléka nem, vagy csak igen ritkán tartalmazott 

kemény összetevőket (mint például ágakat vagy fakérget). SOLOUNIAS & SEMPREBON (2002) 

adatai alapján ezzel szemben a recens elefántok fogain gyakran megfigyelhetők hasonló 

kopáselemek. 

 

7.5. δ13C és δ18O mérések 

 

A vizsgált fogakból volfrám-karbid bevonatú fúrófejek segítségével zománc- és 

cementport nyertem ki. Az egyes mintákat legalább kettő vagy lehetőség szerint több 

különböző magasságban készített furat anyagának homogenizálásával állítottam elő. A 

fúrásokat követően a fúrófejre tapadt szennyeződéseket etanollal távolítottam el. A zománc- 
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és cementporból mintánként 13-15 milligrammot Eppendorf-csövekbe mértem, majd a 

szerves szennyeződések eltávolítása érdekében 24 órán keresztül 2%-os nátrium-hipoklorit 

(NaOCl) oldatban áztattam. Háromszori desztilláltvizes mosást és 12 óra száradást követően a 

másodlagos karbonátok eltávolítása céljából a mintákat 24 órán keresztül 4,5-ös pH-jú, 1 

mólos ecetsav-kalcium-acetát pufferoldatban áztattam, majd ismét háromszor átmostam, 

végül pedig újra kiszárítottam. Az így megmaradt, csövenként hozzávetőleg 9-12 mg port 

három, egyenként 3-3,5 mg tömegű részre osztottam, melyből kettőt a további vizsgálatokhoz 

használtam fel, egyet pedig a mérések későbbi ellenőrzése céljából tartalékoltam. 

A szerkezeti karbonát stabil oxigén- és szénizotópos összetételét az egyik előkezelt 

mintasorozatból mértem a Lausanne-i Egyetem Thermo Finnigan Delta Plus XP gyártmányú 

stabilizotóparány-mérő tömegspektrométerére kapcsolt automata mintavevővel felszerelt 

GasBench II külső egység segítségével (az eljárás menetét lásd SPÖTL & VENNEMANN 2003). 

A mérések eredményét (3. táblázat) a szénizotópok esetében a V-PDB („Vienna Pee Dee 

Belemnite”), az oxigénizotópok esetében pedig V-SMOW („Vienna Standard Mean Ocean 

Water”) nemzetközi sztenderdekhez viszonyítva ezrelékben adtam meg δ jelöléssel: δ13C, 

valamint δ18O (‰) = [(Rminta/Rsztenderd) – 1] × 1000, ahol R a mérhető 13C/12C és 18O/16O 

arány. A belső analitikai hiba a labor carrarai márvány sztenderdjének 34 különböző mérése 

alapján a δ18O értékek esetében legfeljebb ±0.1‰ (1σ), a δ13C értékek esetében pedig ±0.05‰ 

(1σ) volt. Az NBS120c (floridai természetes miocén foszforit) nemzetközi sztenderd δ18O 

értéke 28,36±0,26‰-nek, δ13C értéke pedig -6,32±0,05‰-nek adódott 6 különböző mérés 

eredménye alapján. A KHM25-ös sztenderd δ18O értéke 25,69±0,28‰-nek, δ13C értéke pedig 

-3,89±0,04‰-nek adódott 4 különböző mérés eredménye alapján. Ennek értelmében a 

mérések külső reprodukálhatósága jobb, mint ±0,3‰ (1σ) a δ18O és jobb, mint ±0,1‰ (1σ) a 

δ13C értékek esetében. 

Egy másik előkezelt mintasorozatot 12 órán keresztül 800 µl 2 mólos hidrogén-fluorid 

(HF) oldatban áztattam. Centrifugálását követően az így kapott oldatot új Eppendorf-csőbe 

mértem át, miközben a vizsgálathoz szükségtelen kalcium-fluorid (CaF2) csapadék az eredeti 

csőben maradt. A mintákhoz a 7 körüli pH elérése céljából 142,6 µl 25%-os ammónium-

hidroxidot (NH4OH) adtam, majd belőlük további 800 µl 2 mólos ezüst-nitrát (AgNO3) oldat 

segítségével ezüst-foszfát (Ag3PO4) csapadékot választottam ki. A csapadékot desztilláltvízzel 

kétszer átmostam, majd kiszárítottam. A csövenként 5-8 milligrammnyi ezüst-foszfát porból 

0,1 µg pontosságú Mettler Toledo UMX5 mérleggel mintánként háromszor 700-800 

mikrogrammot ezüstkapszulákba mértem. A minták, valamint az LK2L, az LK3L, a KHM25 

és az NBS120c sztenderdek oxigénizotópos összetételének mérését a Lausanne-i Egyetemen 
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végeztem Thermo Finnigan Delta Plus XP gyártmányú stabilizotóparány-mérő 

tömegspektrométerre kapcsolt magashőmérsékletű elemanalizátor (TC/EA) segítségével a 

VENNEMANN et al. (2002) által ismertetett HTR módszernek megfelelően. Az eredményeket 

(3. táblázat) a V-SMOW nemzetközi sztenderdekhez viszonyítva ezrelékben adtam meg δ 

jelöléssel. A mérések külső reprodukálhatósága jobb, mint ±0,3‰ (1σ). 

 

7.6. A vizsgált minták izotópos összetételének utólagos változásai 

 

IACUMIN et al. (1996) szerint mivel az állatok szervezetében a szerkezeti karbonát, 

valamint a szerkezeti foszfát egyensúlyi folyamatok során azonos hőmérsékleten (emlősök 

esetében hozzávetőleg 37°C-on) és azonos összetételű testfolyadékból vált ki, a belőlük 

mérhető oxigénizotópos arányok között lineáris összefüggés van, amely recens emlősök 

esetében a δ18OPO4 = 0,98 × δ18OCO3 – 8,5 egyenlettel írható le. BRYANT et al. (1996) ezzel 

lényegében megegyező eredményre jutott lófélék fogainak vizsgálata alapján: δ18OPO4 = 0,98 

× δ18OCO3 – 8,14. A taxonok közötti esetleges eltérések kiküszöbölése érdekében ARPPE & 

KARHU (2006, 2010), IACUMIN et al. (2010), KOVÁCS et al. (2012), SKRZYPEK et al. (2011), 

TÜTKEN et al. (2006, 2007), valamint UKKONNEN et al. (2007) ormányosokra vonatkozó 

adataira RMA („Reduced Major Axis”) módszerrel lineáris regressziót illesztettem46, melynek 

egyenlete: δ18OPO4 = 1,07 × δ18OCO3 – 9,9 (r2 = 0,78, n = 87). Ezek az összefüggések 

felhasználhatók a diagenetikus változások kimutatására, hiszen amennyiben a vizsgált 

mintákból mérhető izotóparányok többé-kevésbé az eredeti összetételt tükrözik, úgy a δ18OCO3 

és a δ18OPO4 értékekből képzett biplotokon az egyes adatpontok a fent említett egyenletek által 

jellemzett egyenesekre vagy azok közelébe esnek. 

A 35. ábrán látható, hogy a jelen tanulmány során vizsgált mintákból mérhető 

stabilizotópos értékek viszonylag közel esnek az egyensúlyi vonalakhoz és az egyes 

adatpontokra RMA-módszerrel illeszthető regressziós egyenes (δ18OPO4 = 0,97 × δ18OCO3 – 

6,1; r2 = 0,82, n = 25) az előbbiekkel lényegében párhuzamos. A foszfátból és a karbonátból 

mérhető stabil oxigénizotópos értékek eltérése (ΔC-P = δ18O CO3 – δ18O PO4) átlagosan 6,7‰, 

ami hozzávetőleg 2‰-kel alacsonyabb, mint a IACUMIN et al. (1996), valamint BRYANT et al. 

(1996) adatai alapján várt 8-9‰ közötti érték, azonban PELLEGRINI et al. (2011) szerint egyes 

mintákban ez akár 6-12‰ között is változhat. A jelen tanulmány során vizsgált mintához 

hasonló értékekről (ΔC-P = 6,6±1,5‰,) számolt be TÜTKEN et al. (2006) diagenetikus 
 

                                                           
46  A dolgozatban szereplő összes modellillesztést a PAST (Palaeontological Statistics) program (HAMMER et al. 2001) segítségével végeztem. 
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35. ábra. A: Ormányosok szerkezeti karbonátjából (δ
18

OCO3) és szerkezeti foszfátjából (δ
18

OPO4) mérhető stabil 

oxigénizotópos értékek. A kék négyzetek saját adatokat jelölnek, míg a szürke körökhöz tartozó méréseket lásd: 

ARPPE & KARHU (2006, 2010), IACUMIN et al. (2010), KOVÁCS et al. (2012), SKRZYPEK et al. (2011), TÜTKEN et al. (2006, 

2007), valamint UKKONNEN et al. (2007). Az 1. regressziós egyenes egyenlete IACUMIN et al. (1996) adatai alapján 

δ
18

OPO4 = 0,98 × δ
18

OCO3 – 8,5. A 2. regressziós egyenes a szürke, ormányosokra vonatkozó adatpontokhoz 

tartozik, egyenlete: δ
18

OPO4 = 1,07 × δ
18

OCO3 – 9,9. Az egyeneshez tartozó 95%-os jóslási sáv határait szaggatott 

vonalak jelölik. A 3. regressziós egyenes egyenlete TÜTKEN et al. (2006) adatai alapján δ
18

OPO4 = 1,08 × δ
18

OCO3 – 

8,3. A 4. regressziós egyenes a jelen tanulmány során vizsgált, kék adatpontokra vonatkozik, egyenlete δ
18

OPO4 

= 0,97 × δ
18

OCO3 – 6,1. B: A foszfátból és a karbonátból mérhető stabil oxigénizotópos értékek eltérése az 

irodalmi adatok (1) és a jelen tanulmány során végzett mérések (2) esetében. A karikák a kiugró értékeket 

jelölik. 

 

változások által legfeljebb csak kis mértékben érintett miocén nagyemlősfogak esetében. 

Utóbbi maradványokra a jelen tanulmány során vizsgált fogakhoz igen közel eső regressziós 

egyenes illeszthető (δ18OPO4 = 1,08 × δ18OCO3 – 8,3; r2 = 0,76). 

Ellenőrzési céllal a diagenetikus változásoknak kevésbé ellenálló fogcement szerkezeti 

karbonátjának stabil szén- és oxigénizotópos, valamint két esetben szerkezeti foszfátjának 

stabil oxigénizotópos összetételét is mértem. Néhány indokolt kivételtől eltekintve (lásd a 7.7. 

és a 7.8. fejezetben) elvetettem azokat a méréseket, ahol az adatok több mint 2‰-ben tértek el 

a zománcmintáktól (Δz-c = |δZOMÁNC – δCEMENT|), mert utóbbi esetben nem kizárhatók a 

diagenetikus hatások vagy a mérési hibák. 
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3. táblázat. Magyarországi elefántfélék fogaiból mért izotópos adatok. 

Taxon Lelőhely és azonosító 
Fog 

z = zománc 
c = cement 

δ13C 
*‰+ 

VPDB 

δ13CTÁPLÁLÉK 
*‰+ 

VPDB 

Δz-c 

*‰+ 
δ18OCO3 

*‰+ 
VSMOW 

δ18OPO4 
*‰+ 

VSMOW 

Δz-c 

*‰+ 

ΔC-P 

*‰+ 
δ18OH2O 

*‰+ 
VSMOW 

TPALEO 
*°C+ 

M. rumanus Ócsa m3 sin. z -12,3 -26,4 0,4 20,4 14,7 1,9 5,7 -9,1 9,7 
   c -12,7   22,3      

M. meridionalis Dunaalmás, 196-9637 m z -9,7 -23,8  23,3 14,4  8,9 -9,5 8,9 

M. meridionalis Dunaalmás, 196-9638 m z -10,2 -24,3  22,5 14,1  8,4 -9,8 8,4 

M. meridionalis Dunaalmás, 196-9641 m z -10,2 -24,3  22,8 14,6  8,2 -9,3 9,3 

M. meridionalis Aszód, MTM. V.82.6 M3 z -12,6 -26,7 0,8 20,2 14,3 1,4 5,9 -9,6 8,7 

   c -11,8   21,6 14,3  7,3 -9,6 8,7 

M. meridionalis Aszód, MTM. V.59.1120 M3 z -12,6 -26,7 0,8 21,9 15,1 1,1 6,8 -8,7 10,4 

   c -11,8   20,8      

M. meridionalis Visonta, MTM V.90.14 m z -13,2 -27,3 0,2 19,9 13,9 1,4 6,0 -10,0 8,0 

   c -13,0   21,3      

M. meridionalis Visonta, MTM V.82.61 m1 dext. z -9,7 -23,8 2,0 20,0 14,0 1,3 6,0 -9,9 8,2 

   c -11,7   21,3      

M. trogontherii Visonta, MTM V.82.60 m3 sin. z -7,4 -21,5 2,9 20,7 15,1 0,8 5,6 -8,7 10,4 

   c -10,3   21,5      

  m3 dext. z -8,0 -22,1 2,5 21,4 15,4 0,4 6,0 -8,4 10,9 

   c -10,5   21,8      

  m2 dext. z -8,1 -22,2 2,3 19,8 14,1 2,6 5,7 -9,8 8,4 

   c -10,4   22,4      

M. trogontherii Visonta, 652/3 m2 sin. z -12,8 -26,9 0,0 17,0 9,9 3,1 7,1 -14,3 0,1 

   c -12,8   20,1      

  m2 dext. z -12,8 -26,9 0,1 15,7 9,2 4,6 6,5 -15,0 -1,2 

   c -12,9   20,3      

M. trogontherii Visonta, 644/3 m2 dext. z -12,4 -26,5 0,5 17,5 11,1 2,6 6,4 -13,0 2,5 

   c -12,9   20,1      

M. trogontherii Üröm-hegy, MTM V.72.116 M3 sin. z -11,5 -25,6 4,0 19,0 12,9 0,0 6,1 -11,1 6,0 

   c -7,5   19,0 13,1  5,9 -10,9 6,3 

M. trogontherii Ócsa, MTM V.83.8 m3 dext. z -11,0 -25,1 1,5 19,3 11,9 1,5 7,4 -12,1 4,1 

   c -12,5   20,8      

M. trogontherii Ercsi, MTM V.75.138 m3 dext. z -11,8 -25,9 0,3 18,5 11,7 0,9 6,8 -12,3 3,8 

   c -12,1   19,4      

  m3 sin. z -11,8 -25,9 0,3 18,6 11,3 0,6 7,3 -12,8 2,8 

   c -12,1   18,0      

M. primigenius Kiskunlacháza, MTM V.80.119 M3 dext. z -12,1 -26,2 0,8 18,8 11,7 1,3 7,1 -12,3 3,8 

   c -12,9   20,1      

M. primigenius Fegyvernek, MTM V.63.14 m3 dext. z -12,2 -26,3 0,1 17,0 10,3 2,9 6,7 -13,8 1,0 

   c -12,3   19,9      

  m3 sin. z -11,8 -25,9 1,1 16,7 9,5 3,4 7,2 -14,7 -0,6 

   c -12,9   20,1      

M. primigenius Csepel, MTM V.65.361 m3 sin. z -11,2 -25,3 0,8 17,5 10,4 2,1 7,1 -13,7 1,2 

   c -12,0   19,6      

M. primigenius Csepel, MTM V.67.280 m3 sin. z -11,8 -25,9 0,4 17,4 10,4 0,9 7,0 -13,7 1,2 

   c -12,2   18,3      

E. antiquus Győrszabadhegy m3 sin. z -11,2 -25,3 0,6 17,8 11,5 0,6 6,3 -12,6 3,2 

   c -11,8   18,4      

E. antiquus Győrszabadhegy m2 sin. z -12,7 -26,8 0,1 18,1 12,2 1,2 5,9 -11,8 4,7 

   c -12,6   19,3      

Rövidítések: δ
13

CZOMÁNC = a fogzománc és a fogcement szerkezeti karbonátjából mérhető stabil szénizotópos értékek, 

δ
13

CTÁPLÁLÉK = az elfogyasztott növényi táplálékra vonatkoztatott szénizotópos összetétel, δ
18

OCO3 = a fogzománc és a 

fogcement szerkezeti karbonátjából mérhető stabil szénizotópos értékek, δ
18

OPO4 = a fogzománc és a fogcement szerkezeti 

foszfátjából mérhető stabil szénizotópos értékek, ΔC-P = az előbbi két érték eltérése, Δz-c = a zománc- és a cementminták 

szerkezeti karbonátjának szén- és oxigénizotópos adatai közötti eltérés (a 2‰-nél nagyobb különbséget, valamint az 

ezekhez az adatokhoz tartozó számított értékeket piros szín jelöli), δ
18

OH2O = az egykori meteorikus vizek összetételére 

vonatkoztatott oxigénizotópos összetétel, TPALEO = az egykori éves középhőmérséklet. 
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7.7. Paleohőmérséklet rekonstrukció stabil oxigénizotópok alapján 

 

Az állatok szerkezeti foszfátjából mérhető stabil oxigénizotópos értékek szoros 

összefüggésben vannak a testfolyadék összetételével (lásd LONGINELLI 1984, LUZ et al. 1984, 

valamint LUZ & KOLODNY 1985). Mivel emlősök esetében a belső hőmérséklet állandó, a 

testfolyadék összetételének időbeli változása csak a külső környezeti paraméterek 

változásainak függvénye. A növényevők testfolyadéka származhat közvetlenül a felszíni 

vizekből és az elfogyasztott táplálékból is. Míg az előbbi izotópos összetétele lokálisan 

elsősorban a hőmérséklettől függ, a növények nedvességtartalmának stabilizotópos 

összetételét a humiditás is befolyásolja azáltal, hogy csökkenti vagy felerősíti az 

evapotranspiráció mértékét. Ennek értelmében a szerkezeti foszfátból nyert oxigénizotópos 

adatok felhasználásával lehetőségünk van a környezeti léghőmérséklet becslésére különösen 

azoknak az állatoknak az esetében, amelyek a nedvességet elsősorban a felszíni vizekből, nem 

pedig az elfogyasztott növényi táplálékból nyerik.  

KOCH et al. (1989), valamint AYLIFFE et al. (1992) szerint a kifejlett elefántoknak napi 

szinten hozzávetőleg 100-200 kg táplálékra van szükségük (ami átlagosan 75% 

nedvességtartalmat feltételezve 75-150 kg vízfelvételt jelent), emellett akár 300 kilogrammos 

ivóvízszükségletük is lehet. Ennek értelmében testfolyadékuk elméletben hozzávetőleg 2:1 

arányban reprezentálja a felszíni vizek és az elfogyasztott növényi táplálék izotópos 

összetételét, mindemellett AYLIFFE et al. (1992) adatai alapján úgy tűnik, hogy a recens 

elefántfélék esetében a nagy mennyiségű, táplálékból származó nedvesség ellenére a 

szerkezeti foszfátba épített oxigénizotópos arány leginkább a környezeti hőmérséklettel van 

összefüggésben, leszámítva az erősen arid területeket, ahol a nagymértékű evaporáció a 

felszíni vizek viszonylagos 18O dúsulását eredményezi. Feltéve, hogy a fosszilis formák 

viselkedése és metabolizmusa hasonló lehetett, az általuk megadott egyenlet (δ18OH2O = 

(δ18OPO4 – 23,3) / 0,94) alapján a jelen tanulmány során mért stabilizotópos értékek 

felhasználásával rekonstruálható az egykori felszíni vizek stabilizotópos összetétele. Emellett 

szól, hogy GENONI et al. (1998) mamutok zománc-, dentin- és csontmintáinak oxigénizotópos 

összetételét hasonlította össze jégmintákból származó adatokkal, és a mérések jó egyezést 

mutattak. 

Mivel a felszíni vizek összetétele elsősorban a meteorikus vizek összetételétől függ, 

amit a hőmérséklet mellett számos más tényező is befolyásol (mint például a tengerszint 

feletti magasság, a topográfia, a regionális időjárási rendszer, a legközelebbi nagy kiterjedésű 

víztest távolsága vagy a növényborítottság mértéke; bővebben lásd DANSGAARD 1964), a 
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paleohőmérséklet becsléséhez szükséges ismernünk a léghőmérséklet és a csapadékvíz 

stabilizotópos összetételének lokális összefüggéseit. Ennek érdekében 4 közeli GNIP-állomás 

(Zágráb, Bécs, Pozsony és Debrecen; lásd IAEA/WMO 2013) vonatkozó adatai alapján 

biplotot készítettem (36. ábra). A hőmérsékletrekonstrukció az adatpontokra RMA-

módszerrel illesztett regressziós egyenes egyenlete segítségével történik, amely szerint: 

TPALEO = 1,84 × δ18OH2O + 26,4 (r2 = 0,46, n = 1300), ahol a δ/T meredekség 0,54. 

A jelen tanulmány során vizsgált zománcminták szerkezeti foszfátjából mérhető δ18O 

értékek 9,2‰ és 15,4‰ között változnak (3. táblázat). A zománc- és a cementminták 

szerkezeti karbonátjából mérhető δ18O értékek közötti eltérés (Δz-c) átlagosan 1,7±1,1‰, a 

legnagyobb különbségek (3,1‰ és 4,6‰) a Magyar Természettudományi Múzeum 

Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai Gyűjteményének 652/3-as polcán tárolt visontai M. 

trogontherii állkapocs esetében voltak mérhetők. Emellett a Δz-c érték 2,5‰-nél nagyobbnak 

adódott a 644/3-as polcon tárolt visontai M. trogontherii maradvány, valamint a fegyverneki 

M. primigenius állkapocs esetében is. Mivel ezekben az esetekben nem kizárhatók a 

diagenetikus hatások, az előbbi maradványok alapján nyert adatokat nem használtam a 

további értelmezés során. Habár a csepeli M. primigenius MTM V.65.361-es leltári számú fog 

esetében zománc- és a cementminták szerkezeti karbonátjából mérhető izotóparányok közötti 

eltérés 2,1‰, a foszfátból kinyert stabil oxigénizotópos adatot elfogadtam, mivel utóbbi 

kevesebb, mint 0,1‰-kel tér el az alacsony Δz-c értékkel rendelkező, hasonló morfológiájú és 

szintén csepeli MTM V.67.280-as fogtól. Az MTM V.82.60-as visontai állkapocsban található 

jobb oldali m2-es fog esetében a zománc- és a cementminták szerkezeti karbonátjából 

mérhető δ18O értékek közötti különbség 2,6‰, azonban a két m3-as fog alacsony Δz-c értékkel 

rendelkezik, ezért ezeket a méréseket szintén elfogadtam. 

Az egy egyedből származó, azonos generációjú, de eltérő oldali fogak szerkezeti 

foszfátjából mért δ18O értékek között a különbség az Ercsiről származó MTM V.75.138-as 

leltári számú M. trogontherii állkapocs esetében 0,4‰, a visontai MTM V.82.60-as leltári 

számú M. trogontherii állkapocs esetében pedig 0,3‰. Ugyanez a különbség a korábban 

említett magas Δz-c értékkel rendelkező maradványok esetében 0,8‰ alatti. Ennek értelmében 

a jelen tanulmány során a stabil oxigénizotópos adatok tekintetében a különböző oldali fogak 

között nem tapasztaltam jelentős egyeden belüli varianciát. 

Az MTM V.82.60-as maradvány m2-es fogának szerkezeti foszfátjából mérhető δ18O 

érték hozzávetőleg 1 ‰-kel alacsonyabb az utolsó molarisokból kinyerhető adatoknál. Az 

egyes fogak között hasonló eltolódás figyelhető meg a szerkezeti karbonátból mérhető δ18O 

értékek esetében is. A jelenség valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a különböző 
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36. ábra. A recens elefántfélék szerkezeti foszfátjának és a meteorikus vizek stabil oxigénizotópos 

összetételének összefüggését jellemző regressziós egyenes (1.: δ
18

OPO4 = 0,94 × δ
18

OH2O + 23,3; AYLIFFE et al. 

1992), valamint a zágrábi, bécsi, pozsonyi és debreceni GNIP-állomások („Global Network of Isotopes in 

Precipitation”) felszíni léghőmérséklet és csapadékvízben mérhető oxigénizotópos arány adataira (IAEA/WMO 

2013) illesztett regressziós egyenes (2.: T = 1,84 × δ
18

OH2O + 26,4) segítségével a fosszilis minták δ
18

OPO4 értékei 

alapján paleohőmérséklet becslés végezhető az ábrán látható módon (szaggatott vonal).  

 

generációjú fogak szerkezeti foszfátjának kiválása nem egyidejű folyamat, így az egyedek 

hosszabb távú vándorlása következtében akár szignifikánsan eltérő izotópos összetételű 

meteorikus vizek fogyasztásával kialakult testfolyadékból is történhet. 

A 20 elfogadott szerkezeti foszfátból nyert δ18O adatot a korábban tárgyalt 

összefüggések segítségével felszíni léghőmérsékletre számoltam át (3. táblázat). Mivel a jelen 

tanulmány során vett izotópos mintákat egy adott fog esetében több különböző magasságban 

készített furat anyagának homogenizálásával állítottam elő, az egyenlet segítségével kapott 

értékek leginkább az egykori évi középhőmérsékletet közelítik47.  

MOSBRUGGER et al. (2005) és UTESCHER et al. (2007) florisztikai adatai alapján a 

miocén klímaoptimumot követően, 14-13 millió évvel ezelőtt Közép-Európában az átlagos évi 

középhőmérséklet fokozatosan csökkeni kezdett. A pliocén a mainál némileg melegebb 

                                                           
47  Fontos azonban észrevenni, hogy a vizsgált minták izotópos összetételének kismértékű diagenetikus eltolódása, a mérések minimális 

hibája, a kalkulációhoz használt egyenlet alapjául szolgáló adatok mennyisége, valamint a regresszióillesztés módszere miatti 

bizonytalanságok akár 1-2°C-os eltéréseket is eredményezhetnek. 
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klímával jellemezhető, az átlagos évi középhőmérséklet azonban ekkor esett először 15°C alá. 

A leghidegebb hónapok hőmérséklete 3°C körül lehetett. A pliocén legvége további 

hőmérsékletcsökkenéssel jellemezhető, a leghidegebb hónapok hőmérséklete fagypont alá 

süllyedt. 

PAZONYI (2009, 2011) faunisztikai adatai alapján hozzávetőleg 3 millió évvel ezelőtt a 

Kárpát-medence területe meleg, szubtrópusi klímával és erdős vegetációval jellemezhető. Ezt 

követően az éghajlat szárazabbá vált, és nyílt vegetáció alakult ki, majd 2,5 millió évvel 

ezelőtt ismét megjelentek a cserjések és az erdők. 

KOVÁCS et al. (2013) hazai paleotalaj szintek és vörösagyagok kémiai mállásának foka 

alapján végzett hőmérsékletbecslést. Eredményei a fentiekkel jó egyezést mutatnak, a pliocén 

első felére 13-15°C-os, második szakaszára 10-13°C-os évi középhőmérséklet értékeket 

rekonstruált, míg a 2,5-1,8 millió évvel ezelőtti időszakra (MN17) 8-10°C-ot adott meg. A 

pleisztocén elejére a pliocénhez képest átlagosan évi 200-400 mm-rel kevesebb csapadékot 

feltételezett48, hozzátéve, hogy a becsült 1000 mm körüli értékek még mindig jóval a mainál 

nedvesebb környezetet jeleznek. 

Itt illeszthetők a képbe a jelen tanulmány során vizsgált legidősebb minták (az ócsai 

M. rumanus fog, valamint a dunaalmási és az aszódi korai M. meridionalis fogak), melyek a 

6.1 és 6.2. fejezetben tárgyaltak értelmében 2,6-2,0 millió évvel ezelőttre, vagyis a kora-

pleisztocén első szakaszára datálhatók. A maradványok vizsgálata 8,4-10,4°C közötti 

paleohőmérséklet értékeket eredményezett. 

PAZONYI (2006, 2009, 2011) szerint 2,2 millió évvel ezelőtt a Kárpát-medence klímája 

ismét szárazzá, vegetációja pedig nyílttá vált, majd a folyamat 1,5 millió évvel ezelőtt 

megfordult és egy újabb beerdősülési folyamat vette kezdetét, amely 950 ezer évvel ezelőtt ért 

véget. Ekkorra tehető a térségben a kisemlősfaunát érintő egyik legjelentősebb faunisztikai 

változás, amely a hidegebbé és szárazabbá váló klíma következtében az első valódi sztyepp 

környezet megjelenésére vezethető vissza. Utóbbi egészen 750 ezer évvel ezelőttig 

meghatározta a Kárpát-medence növényvilágát. 

KOVÁCS et al. (2013) az 1,8-0,9 millió évvel ezelőtti időszakra 7-10°C-os évi 

középhőmérsékletet és 800-1000 milliméteres évi csapadékmennyiséget rekonstruált, ennél 

fiatalabb rétegeket azonban nem vizsgált. 

A 6.3. és 6.4. fejezetben tárgyaltak értelmében, a visontai M. meridionalis és M. 

trogontherii maradványok, az Üröm-hegyi fog és talán a győrszabadhegyi E. antiquus 

                                                           
48  KOVÁCS et al. (2013) pliocén mintája a PAZONYI (2009, 2011) által szubtrópusi erdőként értelmezett beremendi szelvényből származik, így 

ebben a tanulmányban a pliocén végi, némileg szárazabb időszak (vagyis a PAZONYI-féle 7. ökológiai egység) nem szerepel. 
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molarisok az 1,0-0,7 millió évvel ezelőtti időszakból származnak. A visontai maradványok 

alapján a korábbiakhoz hasonló, 8,0-10,9°C közötti, míg a szakasz végéről, vagyis a fentiek 

értelmében már a hidegebb sztyepp környezetből származó üröm-hegyi példány alapján 

6,0°C-os paleohőmérséklet rekonstruálható. A lehűlés nagyságrendje jó összhangban van 

azzal, hogy a Mediterráneumban a téli hónapokra vonatkoztatva FAUQUETTE et al. (1998) a 

kora-pleisztocén hidegebb szakaszai esetében a mainál 5-7°C-kal, JOANNIN et al. (2011) pedig 

a kora- és a középső-pleisztocén határ környéki eljegesedések esetében a mainál 5°C-kal 

alacsonyabb hőmérsékletet rekonstruált. 

Habár az E. antiquus taxont hagyományosan az interglaciálisokra jellemző formaként 

értelmezik, a győrszabadhegyi fogak meglepően alacsony (3,2°C és 4,7°C) évi 

középhőmérséklet adatokat eredményeztek. 

PAZONYI (2006, 2009, 2011) adatai alapján a fenti időszakot követően a 

klímaingadozások egyre gyakoribbá váltak, a lehűlés pedig egyre jelentősebb volt, így a 

vegetációs ciklusok (a periodikusan megjelenő nyílt környezet fokozatos beerdősülései) egyre 

rövidebbek lettek, gyakran alakult ki sztyepp. 

A 6.5. fejezetben tárgyaltak értelmében az olyan előremutató morfológiájú M. 

trogontherii fogak, mint a jelen fejezetben vizsgált MTM V.75.138-as (P = legfeljebb x21x, 

Hm/Wm = 1,5-1,6, Lm = 300-350 mm) és MTM V.83.8-as (P = legfeljebb x22x, Hm/Wm = 1,4-

1,5, Lm = 250-300 mm) példányok, legvalószínűbben 600-200 ezer évvel ezelőttre datálhatók. 

A maradványok alapján 3,8°C-os és 4,1°C-os évi középhőmérséklet értékek rekonstruálhatók. 

A jelen tanulmány során vizsgált M. primigenius fogak feltehetően 200 ezer évnél fiatalabbak. 

A mért oxigénizotópos adatok alapján becsülhető paleohőmérséklet értékek 1,2°C, valamint 

3,8°C között változnak. A bekezdésben közölt, alacsony hőmérsékletre utaló adatok 

valószínűleg eljegesedésekhez köthetők. 

KOVÁCS et al. (2012) a KONRÁD et al. (2010) által leírt (kalibrált naptári években 

kifejezve mintegy 21 000 évvel ezelőtti) zóki M. primigenius maradvány agyarának 

dentinjéből a szerkezeti karbonátra vonatkoztatva 18,5‰-es, míg a KATONA et al. (2012) által 

leírt (kalibrált naptári években kifejezve megközelítőleg 16 000 évvel ezelőttre datálható) 

egyik csajági M. primigenius agyarának dentinjéből 21,9‰-es δ18O értéket mért. KOVÁCS et 

al. (2012) szerint ez a szerkezeti foszfátra vonatkoztatva 9,8‰-et és 13,1‰-et jelent, ami az 

általuk használt egyenletek értelmében 2,4°C-os, valamint 8,1°C-os os évi átlagos felszíni 

léghőmérsékletet jelent, ugyanakkor a jelen tanulmányban használt módszer mintegy két 

fokkal alacsonyabb hőmérsékletbecsléshez vezet. 
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A fentiek értelmében a Kárpát-medence a késő-pleisztocén során a leghidegebb 

időszakokban a mainál akár 9-10°C-kal alacsonyabb évi középhőmérséklettel is jellemezhető. 

A lehűlés nagyságrendje jó egyezést mutat azzal, hogy KORDOS (1988, 1992) pocokhőmérő 

módszer segítségével becsült adatai alapján ugyanezekben a periódusokban a júliusi 

átlaghőmérséklet Közép-Európában a mainál akár 8-10°C-kal alacsonyabb is lehetett. 

 

7.8. Táplálékösszetétel elemzés stabil szénizotópok alapján 

 

A növények a szén-dioxidot a fotoszintézis felépítő (anabolikus) folyamata során a 

növekedésükhöz szükséges szénforrásként használják fel (CO2 fixáció). Ez az úgynevezett 

sötétreakció, amely három különböző biokémiai úton történhet (FARQUHAR et al. 1989). A 

legelterjedtebb az úgynevezett Calvin-Benson-ciklus, amely leginkább a magasabb földrajzi 

szélességeken fekvő területeken elterjedt, valamint a nagyobb tengerszint feletti magasságban 

előforduló fűfélékre, valamint a legtöbb fára és bokorra jellemző. Mivel a folyamat elsődleges 

terméke három szénatomos glicerinsav-foszfát, gyakran C3-as fotoszintézisnek nevezik. Az 

úgynevezett Hatch-Slack-Kortschak-ciklus, vagyis a C4-es fotoszintézis elsődleges terméke 

ezzel szemben a négy szénatomos oxálecetsav. A folyamat főként a trópusi területeken 

elterjedt fűfélékre jellemző (leszámítva például a bambuszt, ami C3-as típusú), de néhány 

mérsékeltövi csoport esetében is előfordul. A meleg, száraz élőhelyek alacsony vízigényű, 

szukkulens (pozsgás) növényei a fentiekkel szemben többnyire CAM („Crassulacean Acid 

Metabolism”) típusú fotoszintézist folytatnak. Mivel ezek csak igen ritkán és kis 

mennyiségben képezik a nagytestű növényevő emlősök táplálékát49, a továbbiakban csak a 

fenti két típust tárgyalom. 

A szén-dioxid fixáció során bekövetkező frakcionáció következtében a légköri, 

valamint a növények testi sejtjeiből mérhető stabil szénizotóparány különbözik. Az egyes fent 

említett biokémiai utak különbségeire visszavezethetően a frakcionáció mértéke a C3-as és a 

C4-es növények esetében eltérő. BENDER (1971) adatai alapján a C3-as út a növényekben 

-33‰ és -22‰ közötti (átlagosan -27,7‰), míg a C4-es út -20‰ és -10‰ közötti (átlagosan 

-13,5‰) δ13C értéket eredményez. CERLING & HARRIS (1999) a C3-as növények esetében 

-33‰ és -23‰ közötti, a C4-es növények esetében pedig -15‰ és -10‰ közötti érékekről 

számolt be.  

                                                           
49  VAN DER MERWE et al. (1988) afrikai elefántok esetében például mindössze a Dél-afrikai Köztársaság területén elhelyezkedő Addoi Nemzeti 

Elefántpark területéről számolt be olyan esetről, ahol a CAM típusú fotoszintézist végző növényeknek meghatározó szerepe van az 

elefántok étrendjében. A park területén a növénytakaró közel 40%-át az elefántcserje (Portulacaria afra) alkotja. 
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Az elfogyasztott táplálék fotoszintézisének típusa tükröződik a növényevők 

fogzománcából vett minták stabil szénizotópos összetételében, hozzátéve, hogy CERLING & 

HARRIS (1999) recens patásokra, valamint elefántokra vonatkozó adatai alapján a zománcból 

mérhető szénizotóparány az eredeti táplálék izotópos összetételéhez (δ13CTÁPLÁLÉK) képest 

átlagosan 14,1‰-kel magasabb. VOGEL et al. (1990a) recens elefántok csontkollagénjéből és 

táplálékából mérhető izotópos értékek összehasonlítása alapján 5,5‰-es arányeltolódásról 

számolt be. Jelen dolgozat során a táplálékra vonatkozó izotóparányok megadásakor ezzel a 

két értékkel számoltam. 

Emellett fontos megjegyezni, hogy VAN DER MERWE et al. (1988) afrikai elefántokra, 

valamint SUKUMAR & RAMESH (1992) ázsiai elefántokra vonatkozó adatai alapján, mivel a 

fűfélék a lombos vegetációnál némileg nehezebben emészthetők, a bennük lévő izotópok 

kisebb százalékban épülnek be az állatok szervezetébe, mint a lombos vegetáció esetében, 

ezért a kollagénből és a szerkezeti karbonátból mérhető δ13C értékek alapján a valóban 

elfogyasztott füves vegetáció mértéke általában alulbecsült. Ezzel ellentétben az állati ürülék 

a nehezebben emészthető összetevőkben gazdagodik, így fűfélék fogyasztása esetében 

többnyire magasabb δ13C értékekkel jellemezhető, mint az eredeti táplálék. 

SUKUMAR et al. (1987), valamint SUKUMAR & RAMESH (1992) recens ázsiai elefántok 

esetében -20,8‰ és -11,8‰ közötti δ13C értékeket mért csontkollagénből, ami a VOGEL et al. 

(1990a) féle arányeltolódás figyelembevételével az eredeti táplálék izotópos összetételére 

vonatkoztava -26,3‰-et és -17,3‰-et jelent. A legalacsonyabb értékek a juvenilis egyedek 

esetében voltak mérhetők. VAN DER MERWE et al. (1988) afrikai elefántok csontkollagénjéből 

-28,1‰ és -15,8‰ közötti értékekről számolt be, ami a táplálékra vonatkoztava -33,6‰-et és 

-21,3‰-et jelent. TIESZEN et al. (1989) afrikai elefántok esetében csontkollagénből  

-21,5‰ és -15,7‰ közötti δ13C értékeket mért, ami alapján az eredeti táplálék izotópos 

összetétele -27,0‰ és -21,2‰ közé eshetett. VOGEL et al. (1990b) afrikai elefántok esetében 

csontkollagénből -24,7‰ és -16,4‰ közötti értékeket mért, ami a táplálékra vonatkoztatva  

-30,2‰-et és -21,9‰-et jelent. KOCH et al. (1995) afrikai elefántok esetében csontkollagénből 

-19,4‰ és -11,9‰ közötti értékeket közölt, ami alapján az eredeti táplálék izotópos 

összetétele -24,9‰ és -17,4‰ közé tehető. 

Habár a fentiek értelmében mindkét recens taxon táplálékát számottevően C3-as típusú 

növények alkotják (különösen a száraz évszakban, amikor a kiszáradt füves vegetáció 

alacsonyabb tápértékű), fontos megjegyezni, hogy CERLING et al. (1997, 1999), valamint 

LISTER (2013) kelet-afrikai ormányosmaradványok szénizotópos elemzése segítségével 

kimutatták, hogy az elefántfélék (beleértve a mai formák felé vezető evolúciós vonalakat) 
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mintegy 8 millió évvel ezelőtt szinte teljes mértékben áttértek az egyre gyorsabban terjedő 

C4-es vegetáció fogyasztására. 

Ugyanakkor érdekes, és emellett tovább erősíti a 7. fejezet bevezetésében tárgyalt 

bizonytalanságokat, hogy a fogmorfológiájuk (a lemezszám és a relatív fogkorona-magasság) 

mintegy 5 millió évvel ezelőttig lényegében szinte változatlan maradt 50 . A megkésett 

morfológiai változást LISTER (2013) szerint talán az ariditás további növekedése válthatta ki 

egyrészt azáltal, hogy a bokros-fás vegetáció visszaszorulásával megnőtt a talajközeli 

növények porszennyezettsége, másrészt pedig, mivel a száraz területekre jellemező fűfélék 

rövidebbek, mint a csapadékos területeken előforduló fajok, a legelő állatok esetében megnőtt 

a talajszemcsék akaratlan elfogyasztásának esélye. Emellett fontos szerepet játszhatott, hogy 

ekkorra már nagyszámú patás is sikeresen alkalmazkodott az új típusú táplálékforrás 

fogyasztásához, ami növekvő kompetíciós nyomást gyakorolt az ormányosokra. 

A fordított irányú táplálékpreferencia változás oka a recens formák esetében nem 

egyértelmű. CERLING et al. (1998, 1999) szerint a pleisztocén végén a csökkenő atmoszférikus 

CO2-szint a C4-es füves vegetáció visszaszorulását eredményezte, ennek következtében 

növekedett a legelő állatok közötti kompetíció mértéke, így a Loxodonta genus képviselői az 

erdősebb területekre kényszerültek. Emellett nem kizárható, hogy a folyamathoz hozzájárult a 

nyílt területeken fokozatosan növekvő mértékű emberi vadászati tevékenység. Talán a tény, 

hogy a recens formák egyes területeken nagyobb mértékben fogyasztanak füves vegetációt, 

mint máshol, arra utal, hogy még nem ért véget az a fokozatos alkalmazkodási folyamat, ami 

idővel ismét lombevő életmódú elefántokhoz vezet. 

A jelen tanulmány során vizsgált zománcminták szerkezeti karbonátjából mérhető 

δ13C értékek átlaga -11,2±1,6‰, a mérések -13,2‰ és -7,4‰ között változnak (3. táblázat). A 

CERLING & HARRIS (1999) féle 14,1‰-es arányeltolódást figyelembe véve ez azt jelenti, hogy 

az elfogyasztott táplálék izotópos összetétele -27,3‰, valamint -21,5‰ közé tehető, átlagosan 

-25,3‰. A legmagasabb (-7,4‰, és -9,7‰ közötti) értékeket a visontai MTM V.82.60-as, 

valamint az MTM V.82.61-es leltári számú fogak esetében mértem, azonban utóbbiak 

esetében a zománc- és a cementmintákból mérhető izotóparányok közötti eltérés  

(Δz-c) is kiugróan magas. Ugyanez az érték az Üröm-hegyi MTM V.72.116-os leltári számú 

fog esetében a legmagasabb (4,0‰), habár a zománcból mért stabil szénizotópos arány  

(-11,5‰,) nem tér el szignifikánsan a többi fogtól. Mindemellett, mivel a magas Δz-c értékek 

                                                           
50  Hasonló adaptív lemaradást mutatott ki STRÖMBERG (2006) az észak-amerikai lófélék evolúciója esetében, ahol a C3-as fűfélék 

megjelenése (hozzávetőleg 22 millió évvel ezelőtt), legalább 4 millió évvel megelőzte az első hypsodont formák kialakulását. A jelenség 

STRÖMBERG (2006) szerint gyenge szelekciós nyomással vagy filogenetikai tehetetlenséggel magyarázható. 
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alapján nem kizárhatók a diagenetikus hatások vagy a mérési hibák, ezeket az adatokat 

fenntartásokkal kell kezelni. 

Az Ercsiről származó MTM V.75.138-as leltári számú M. trogontherii állkapocs 

esetében a két különböző oldali m3-as, valamint a Magyar Természettudományi Múzeum 

Gerinctelen és Gerinces Paleontológiai Gyűjteményének 652/3-as polcán tárolt visontai M. 

trogontherii állkapocs esetében a két különböző oldali m2-es fog szerkezeti foszfátjából mért 

δ13C értékek közötti eltérés 0,1‰-nél kisebb. A fegyverneki M. primigenius állkapocs bal és 

jobb oldali alsó harmadik foga esetében ugyanez a különbség hozzávetőleg 0,4‰. Habár az 

MTM V.82.60-as fog adatai a magas Δz-c értékek alapján nem megbízhatók, az egyeden belüli 

különbségek itt sem haladják meg a 0,7‰-et, a jobb oldali m2-es és m3-as között pedig alig 

0,1‰ eltérés tapasztalható. Ennek értelmében jelen tanulmány során a stabil szénizotópos 

adatok tekintetében sem a különböző oldali, sem a különböző generációjú fogak között nem 

tapasztaltam jelentős egyeden belüli varianciát. 

Kizárólag azt a 17 mintát figyelembe véve, ahol a zománcból és a cementből származó 

szénizotópos adatok különbsége 2‰-nél alacsonyabb (leszámítva a dunaalmási fogakat, ahol 

a cementből mért értékek hiányában ez nem megítélhető), a δ13C mérések átlaga -12,1±0,6‰-

re szélsőértékei pedig -13,2‰-re és -11,0‰-re módosulnak, ami a táplálék vonatkozásában 

-27,3‰-et, valamint -25,1‰-et, átlagosan pedig -26,2±0,6‰-et jelent. Ezek az adatok a C3-as 

vegetációra jellemző átlagos izotópos összetételnek felelnek meg. Mindemellett, mivel ezen a 

földrajzi szélességen a C4-es vegetáció hiányzik, ez nem jelenti azt, hogy az evolúciós vonal 

képviselői nem térhettek át C3-as típusú fotoszintézist végző, de alapvetően füves vegetáció 

fogyasztására. CERLING et al. (1999) például az amerikai egyesült államokbeli Arizona, Texas 

és Florida Állam területéről származó mamutmaradványok esetében a táplálékra 

vonatkoztatva -14,7‰, valamint -17,3‰ közötti értékekről számolt be, ami C4-es fűfélék 

fogyasztására utal, míg egy az északabbra fekvő Idaho Állam területéről származó 

Mammuthus columbi fog esetében ugyanez az érték a C4-es vegetáció hiányában -24,3‰-nek 

adódott. 

A δ13C adatokat taxonokra bontva az átlag és a minimumértékek közel egy ezrelékes 

növekedését figyelhetjük meg a mamutok evolúciós vonalán belül (37. ábra). A M. rumanus - 

M. meridionalis csoportra51  4 minta alapján -26,8‰-es átlag és -27,3‰-es és -26,4‰-es 

szélsőértékek jellemzők. A M. trogontherii taxon esetében 4 egyed összesen 5 foga alapján  

-26,1‰-es átlag, valamint -26,9‰-es és -25,1‰-es szélsőértékek mérhetők (amivel az 

                                                           
51  Mivel ehhez a vizsgálathoz csak egyetlen M. rumanus fog állt rendelkezésemre, a két taxont együtt kezeltem. 
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elemzésből kizárt Üröm-hegyi fog alapján rekonstruálható -25,6‰-es érték is jó egyezést 

mutat). A M. primigenius taxonra 4 egyed összesen 5 foga alapján  

-25,9‰-es átlag, valamint -26,3‰-es és -25,3‰-es szélsőértékek jellemzők. Az Elephas 

antiquus taxon esetében 2 minta alapján a M. trogontherii fogakhoz hasonló értékeket 

mértem, az átlag -26,1‰-nek adódott. Habár a mintaszám alacsony, a rendelkezésre álló 

adatok alapján nem kizárható, hogy a jelenség hátterében a klíma szárazabbá válása és ezzel 

egyidejűleg a zárt vegetáció felnyílása áll, CERLING & HARRIS (1999) adatai alapján ugyanis a 

legalacsonyabb δ13C értékek a zárt lombkoronájú erdők növényei esetében mérhetők. Ez az 

elmélet azonban megerősítésre vár. 

PALMQVIST et al. (2003) a 

spanyolországi, 1,3 millió évvel ezelőttre 

datálható Venta Micena mellől előkerült M. 

meridionalis maradványok csontkollagénjéből 

-21,4‰-es és -20,6‰-es δ13C értékeket mért, 

ami a VOGEL et al. (1990a) féle 5,5‰-es 

arányeltolódás figyelembevételével a táplálék 

izotópos összetételére vonatkoztava -26,9‰-et 

és -26,1‰-et jelent. Az adatok jó összhangban 

vannak az előző bekezdésben közölt 

értékekkel. 

KOVÁCS et al. (2012) a jelen tanulmány 

során vizsgált M. primigenius marad-

ványokhoz hasonló táplálékra vonatkoztatott 

értékeket közölt a csajági (-25,4‰), valamint a 

zóki (-24,8‰) leletek agyardentinjéből mért 

szénizotópos adatok alapján. Ezzel szemben 

BOCHERENS et al. (1994, 1996) északkelet-

szibériai és alaszkai M. primigenius maradványok kollagénjéből -23,1‰ és -20,7‰ közötti 

δ13C értékeket mért, ami az eredeti táplálékra vonatkoztava -28,6‰ és -26,2‰ közötti, vagyis 

a jelen tanulmányban vizsgált mintáknál némileg alacsonyabb. BOCHERENS et al. (1996) a 

szokatlanul negatív adatokat a szélsőségesen hideg környezetben a téli táplálékszegény 

időszakok alatt a 13C izotópban kimerült zsírtartalékok felhasználásával magyarázta. 

FILLIPPI et al. (2001), valamint PALOMBO et al. (2005) zománcból mért szénizotópos 

adatai alapján a táplálékra vonatkozó δ13C érték a CERLING & HARRIS (1999) féle 

37. ábra. Magyarországi és romániai elefánt-

félék fogzománcának szerkezeti karbonátjából 

mérhető szénizotópos adatok. 
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arányeltolódást figyelembe véve az olaszországi La Polledrara-i (MIS 9-es) lelőhelyről 

előkerült E. antiquus fog esetében -24,7‰-nek, míg a némileg fiatalabb (MIS 7-es) Casal 

de’Pazzi környékéről származó molaris esetében -26,0‰-nek adódik, ami jó összhangban van 

a jelen tanulmányban közölt értékekkel. 

 

7.9. A táplálkozási stratégia evolúciós szerepe 

 

A 6.1 és a 6.2. fejezetben láthattuk, hogy a Mammuthus meridionalis taxon kialakulása 

feltehetőleg Kínában zajlott. WEI et al. (2010) szerint a speciációs eseményt kiváltó szelekciós 

nyomás a kelet-ázsiai régió nagyobb kontinentalitásában keresendő, amelynek következtében 

ezen a területen hamarabb indult meg a füves vegetáció terjedése, mint Európában. Míg a M. 

rumanus anyagot is szolgáltató, 3,4-2,8 millió évvel ezelőttre datálható Youhei Formáció 

melegebb, csapadékosabb, zárt vegetációjú környezetben keletkezett, addig a rátelepülő, 

hozzávetőleg 2,6 millió évvel ezelőtt kialakult Houhecuni Formáció, amelyből a legelső M. 

meridionalisok előkerültek, száraz, hűvös, nyílt környezetet képvisel.  

Ezzel szemben a 7.8. fejezetben közölt alacsony δ13C értékek alapján nemcsak a M. 

rumanus taxon holo- és neotípus példánya, valamint az ócsai M. rumanus egyed, de a 

legkorábbi magyarországi M. meridionalis populációk (például Aszód, Szomód, Süttő) is zárt, 

humid környezetben élő, C3-as típusú növényzetet fogyasztó formákként értelmezhetők. A 

fogakon megfigyelhető kopásmintázat (lásd a 7.4. fejezetben) kis mértékben abrazív, lombos 

vegetáció és időközönként kemény növényi részek (valószínűleg fakéreg) fogyasztásával 

magyarázható. 

A fenti ellentmondás két módon is feloldható. Mivel a kínai maradványok 

táplálékpreferenciája a jelen tanulmányhoz hasonló vizsgálatok hiányában egyelőre nem 

egyértelmű, nem kizárt, hogy a kelet-ázsiai mamutok fogazati evolúciója nem a táplálkozási 

szokások megváltozására vezethető vissza, hanem arra, hogy a növényborítottság 

csökkenésével nőtt az elfogyasztott növényi részek felszínére kerülő exogén szennyeződés 

mértéke, így nőtt a táplálék abrazivitása. Másrészt, mint azt a 7. fejezet bevezetésében 

láthattuk, a magas hypsodontia egy evolúciós vonalon belül akkor sem feltétlenül 

redukálódik, ha az időben egymást követő fajok tápláléka ismét egyre kevésbé abrazív 

elemekből tevődik össze, így az is elképzelhető, hogy bár a kelet-ázsiai populációk valóban 

nagyobb mennyiségben fogyasztottak fűféléket, európai leszármazottaik rövid időn belül 

visszatértek a lombevésre. A szénizotópos adatok alapján hasonló jelenségről szármolt be 
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CERLING et al. (1998, 1999), valamint LISTER (2013) az afrikai elefántok esetében (bővebben 

lásd a 7.8. fejezetben). 

PAZONYI (2009, 2011) szerint a pliocén végén a korábbi meleg, szubtrópusi klímához 

képest szárazabb és nyíltabb környezet alakult ki a térségben, majd a pleisztocén elején ismét 

megindult a terület beerdősülése. Ez az időszak nagyjából egybeesik azzal, amikor a M. 

rumanus taxon képviselői kicserélődtek a némileg magasabb fogkoronájú és modernebb 

zománcszerkezettel jellemezhető M. meridionalis populációk egyedeivel. Egy ilyen 

környezeti változás a táplálékpreferenciától függetlenül a kopással szemben nagyobb 

ellenállóképességű molarisokkal rendelkező populációknak kedvező. Míg Kelet-Ázsiában a 

további klímaromlás a nyílt környezet egyre nagyobb mértékű terjedéséhez, ezáltal a 

fogmorfológia további evolúciójához vezetett (LISTER & SHER 2001), Magyarország területén 

(illetve Európa jelentős részén) a kora-pleisztocén során többnyire megszakítások nélkül a 

mérsékelt, humid, erdős és erdős-cserjés vegetáció volt meghatározó (lásd például PAZONYI 

2009, 2011), ami lehetővé tette, hogy a M. meridionalis taxonra jellemző morfológia 

hosszabb ideig változatlan maradjon. 

PAZONYI (2006, 2009, 2011) szerint 950-750 ezer évvel ezelőtt a klíma a korábbiaknál 

hidegebbé és szárazabbá vált és a Kárpát-medencében megjelent az első igazi sztyepp 

környezet. Ezzel jó összhangban van, hogy a δ18O mérések alapján ennek a szakasznak a 

végére tehető az első jelentősebb mértékű lehűlés (lásd a 7.7. fejezetben), valamint a 

kopásvizsgálatok értelmében ugyanebből az időszakból származnak az első hazai vegyes 

táplálkozású és füves vegetációt fogyasztó formák (Visonta, Üröm-hegy). 

A 7.4. fejezetben tárgyaltak értelmében Visontáról került elő az egyetlen olyan M. 

meridionalis, amely a kopásadatai alapján valószínűleg jelentős részben fűfélékkel 

táplálkozott. A megfigyelés két módon is értelmezhető. Egyrészt nem kizárt, hogy ebben az 

időszakban a M. meridionalis egyedek a recens afrikai elefántokhoz hasonlóan szezonálisan 

változó összetételű táplálékot fogyasztottak. A csapadékosabb hónapokban több egyszikűt, 

aszályos időszakokban pedig, amikor a kiszáradt füves vegetáció alacsonyabb tápértékű, több 

kétszikű növényt ettek. Másrészt, mivel m1-es fogról van szó, elképzelhető az is, hogy a 

fiatalabb egyedek nagyobb mennyiségű füvet fogyasztottak, mint az adult példányok. Hasonló 

jelenségről szármolt be SUKUMAR et al. (1987), valamint SUKUMAR & RAMESH (1992) recens 

ázsiai elefántok stabil szénizotópos vizsgálata alapján (bővebben lásd a 7.8. fejezetben). 

Mindemellett mindkét fenti magyarázat esetében úgy tűnik, hogy a térségben a 

legkésőbbi M. meridionalis populációk és a legkorábbi, vegyes táplálkozású vagy fűevő M. 

trogontherii egyedek ökológiai igényei és táplálékpreferenciája legalább kis részben 
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megegyezett, vagyis amennyiben a két taxon reproduktív izolációja nem volt teljes, a közös 

elterjedési területükön valóban a mai szavannai és kerekfülű afrikai elefántok példájához 

hasonló hibrid zónák alakulhattak ki (bővebben lásd a 6.7. fejezetben). 

A 6.4. fejezetben tárgyaltak értelmében nem egyértelmű, hogy az E. antiquus taxon 

képviselői a legutolsó M. meridionalis populációk eltűnése előtt, vagy közvetlenül ezt 

követően jelentek meg Európában, de a 7.4. fejezetben közölt kopásadatok alapján változatos 

táplálékukban nagyobb szerepet játszottak a fűfélék, a fogaikból mérhető δ13C értékek alapján 

pedig a M. trogontherii egyedekhez hasonlóan a némileg nyíltabb környezetet kedvelték. 

Habár a taxont hagyományosan az interglaciálisokra jellemző formaként értelmezik, a 

győrszabadhegyi fogakon az ágak és a fakéreg fogyasztásával összefüggésbe hozható, 

nagyobb méretű, szabálytalan bemélyedések hiányoznak, a δ18O mérések pedig alacsony 

paleohőmérséklet értékeket eredményeztek (lásd a 7.7. fejezetben), vagyis nem kizárható, 

hogy ezek a maradványok a korábbiaknál hűvösebb, fátlan környezetből származnak. Ennek 

értelmében az E. antiquus taxon képviselői eleinte sokkal inkább a M. trogontherii 

populációkhoz hasonló ökológiai fülkét foglaltak el. Ezzel jó összhangban van, hogy RIVALS 

et al. (2013) szerint a 300 ezer évnél fiatalabb európai elefántfélék kopásadatai alapján az E. 

antiquus populációk és a mamutok között táplálékkompetíció alakult ki, ami idővel az egyes 

taxonok niche szeparációjához vezetett. Előbbi taxon fokozatosan alkalmazkodott az erdei 

környezethez és a lombos vegetáció fogyasztásához, míg a mamutok egyre inkább a nyílt, 

füves területeket részesítették előnyben. Nem kizárható, hogy már a M. trogontherii 

populációkra jellemző, 450-200 ezer évvel ezelőtti fogazati evolúció is erre a szelekciós 

nyomásra vezethető vissza. 

A legutolsó hazai mamutok, vagyis a M. primigenius taxon képviselői a fogaikon 

megfigyelhető kopásmintázat alapján kizárólag füves vegetációt fogyasztottak (lásd a 7.4. 

fejezetben). Ezzel jó összhangban van, hogy a jelen tanulmányban mért δ13C értékek a 

korábbi formákhoz képest némileg magasabbak (lásd a 7.8. fejezetben), vagyis ezek az 

egyedek a nyílt környezetet kedvelték. 

A fentiek értelmében a mamutok fogazati evolúciója valóban az egymást követő 

taxonok táplálék- és habitatpreferenciájának megváltozására vezethető vissza. Az evolúciós 

vonal képviselői a nyílt környezet terjedésével egyidejűleg egyre több fűfélét, emellett pedig 

egyre több, a gyökerekről származó, vagy a növények leveleire tapadt talajszemcsét 

fogyasztottak el. A táplálék abrazivitásának növekedése a magasabb fogakkal rendelkező 

egyedeket szaporodási előnyhöz jutatta, a hypsodontia növekedése pedig idővel további 

morfológiai változásokat vont maga után (bővebben lásd a 3. fejezetben). 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az értekezés első egységében három olyan módszert mutattam be, amely segítségével 

lehetséges a hazai elefántfélék őrlőfogainak és agyarainak taxonómiai határozása. Eközben 13 

molaris (beleértve a Mammuthus rumanus taxon romániai típusanyagát) vékonycsiszolatos 

vizsgálata révén kibővítettem FERRETTI (2003), az eurázsiai mamutok fogzománcának belső 

szerkezetére vonatkozó adatbázisát, valamint 5 Proboscidea agyarból készített, több mint 40 

csiszolat alapján olyan háromdimenziós modellt állítottam fel, amely jól magyarázza a dentin 

mikronos léptékű felépítését. Kitértem az említett modell egyedfejlődési és evolúciós 

háterrére, valamint a megfigyelt anatómiai struktúrák taxonspecifikus jellegeinek 

felhasználásával új határozóbélyegeket vezettem be. 

A második egység során eurázsiai lelőhelyek irodalmi adatainak felhasználása és a 

hazai maradványok újraértelmezése réven felvázoltam egy, a korábbi ismereteinknél 

lényegesen pontosabb evolúciós és paleobiogeográfiai forgatókönyvet. Utóbbi segítségével 

létrehoztam egy hagyományos biozonációt, valamint a fogmorfológiai karakterek geológiai 

időben lezajlott változásai alapján egy taxonfüggetlen kronológiát, amelyek lehetővé teszik az 

elefántféléket is szolgáltató lelőhelyek korának közelítését. Röviden kitértem a zónák 

határainak regionális különbségeire. 

A harmadik egységben igazoltam azokat a széles körben elfogadott, eddig azonban 

független vizsgálatok alapján nem megerősített nézeteket, amelyek szerint a mamutok 

fogazati evolúciójának hátterében az időben egymást követő fajok táplálkozási stratégiájának 

megváltozása áll. A M. rumanus és a M. meridionalis taxon képviselői a fogaikon 

megfigyelhető mikrokopás értelmében kis mértékben abrazív, lombos vegetációt és 

időközönként kemény növényi részeket (valószínűleg fakérget) fogyasztottak, míg a M. 

trogontherii, valamint a M. primigenius populációk egyedei már nagyrészt fűfélékkel 

táplálkoztak. A fogzománc szerkezeti karbonátjából mért stabil szénizotópos adatok alapján 

az elfogyasztott növények C3-as típusú fotoszintézist végeztek. A mamutok evolúciós 

vonalán belül az átlag és a minimumértékek közel egy ezrelékes növekedését figyeltem meg, 

ami a klíma szárazabbá válásával és a zárt vegetáció felnyílásával magyarázható. A vizsgált 

fogak szerkezeti foszfátjából mért stabil oxigénizotópos értékek alapján paleohőmérséklet 

becsléseket végeztem, ami jó összhangban van az irodalomban fellelhető florisztikai és 

faunisztikai adatok alapján felvázolt környezetfejlődéssel. Röviden kitértem az egyidejű 

taxonok közötti ökológia kapcsolatokra, illetve ezek evolúciós szerepére. 
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SUMMARY 

 

Three different methods are described in the first part of the dissertation, which can be 

used for taxonomic identification of Hungarian elephantid cheek teeth and tusks. In addition, 

thin sections of 13 molars (including the type material of Mammuthus rumanus) were made in 

order to expand the database of FERRETTI (2003) on enamel microstructure of the Eurasian 

mammoth taxa. Furthermore, 40 thin sections of 5 different proboscidean tusks were used to 

produce a three-dimensional model which explains the microscopic and macroscopic features 

of ivory. The ontogenetic and evolutionary processes which led to the development of this 

unique microstructure are also discussed briefly. On the basis of the taxonspecific nature of 

some observed features, new determination characters were designated. 

The second part provides a comprehensive revision of the major mammoth-bearing 

localities of Hungary and places them within the framework of the evolution of Mammuthus 

lineage in Eurasia. A taxon based biozonation of the Hungarian material is given, but reliable 

age estimates can also be made in the future on the basis of the evolution of molar 

morphology discussed in this section. The regional differences of the zonation are presented. 

The aim of the third part was to demonstrate the relationship between the dietary 

preference, the habitat choice and the molar morphology of the elephantids. It appears that the 

increasing abrasiveness of the food (achieved by more phytolith content and more exogenous 

grit and dust) indeed provided a selective force on the evolution of tooth crown height and 

sooner or later the increasing hypsodonty triggered the rest of the morphological changes. On 

the basis of the microwear features, M. rumanus and M. meridionalis were both browsers, 

often with extensive bark consumption, while M. trogontherii and M. primigenius were rather 

mixed feeders or more likely grazers. The carbon isotope composition of molar enamel 

suggests a C3 diet for all the above mentioned taxa. The less negative average and minimum 

values in the case of the modern species are explicable by drier climate and more open 

vegetation. Palaeotemperature estimates were made from the raw oxygen isotopic ratios of the 

phosphate in enamel. The resulting values are in good agreement with the environmental 

history of the surrounding areas. The ecological interrelationships of the species were 

discussed briefly. It seems, for example, that between 0.9 and 0.7 Ma, when the first open 

steppic vegetation occured in the studied region M. meridionalis and M. trogontherii 

inhabited the area more or less contemporaneously and shared some mixed habitat, where 

even hybridization has occurred between the two species. 
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