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Mecseki liász páfrányok (Cladophlebis, Todites nemzetségek), 
mint a paleoökológia indikátorai 

BODOR EMESE RÉKA, biológus szakos hallgató 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezető:  BÓKÁNÉ BARBACKA MÁRIA, főmuzeológus,  
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár 

A mecseki liász kőszéntelepes összletéből 1989 és 2004 között előkerült Todites és 
Cladophlebis maradványokat vizsgáltam. Paleoökológiai szerepük meghatározásához az 
eltérő lelőhelyekről előkerült maradványok morfotípusainak diverzitását elemeztem. 
Tanulmányoztam a különböző típusú kőzetekben (finomszemcsés és durvaszemcsés 
aleurolit, sziderites finomhomokkő és karbonátos finomhomokkő) előforduló morfológiai 
alakokat. A fosszilizáció során a területet ért környezeti hatásokat a fragmentáltság 
mértéke alapján ismertetem. 

A két nemzetség kozmopolita elterjedése nem teszi lehetővé, hogy magának a 
nemzetségnek a megléte alapján paleoökológiai következtetéseket vonjunk le, viszont az 
egyes morfológiai alakok árulkodhatnak a mikroklimatikus viszonyokról. 

A morfológiai alakok elkülönítéséhez a levélkék alakját, a levélszél épségét, a levélkék 
hosszúságát, szélességét, valamint ezek arányát mértem. Ez alapján vizsgáltam, hogy a 
különböző kitermelési helyekhez milyen morfotípusok kapcsolódnak, és ezek a térség 
ismert szubtrópusi klímáján kívül utalnak-e a mikroklimatikus viszonyokra. 

A levélkék mérése nyomán azt a következtetést vontam le, hogy a maradványok három 
morfológiai típusba, valamint a Todites Princeps fajba sorolhatók. Előfordulási 
gyakoriságuk szignifikánsan lelőhely-specifikus. Ha nem is bizonyítható, de 
feltételezhető, hogy a kisebb levélfelületű maradványok a tengerhez és a deltatorkolathoz 
közelebb fekvő területek nyílt növénytársulásaiból kerültek ki, míg a maradványokon 
található nagyobb levélfelület mélyebben fekvő, tengertől távolabbi, magas páratartalmú, 
dúsabb vegetációjú terület velejárója lehetett.  

A mérések és összehasonlítások alapján nem lehet kizárni, hogy a jelenleg 
paleobotanikailag leírt két nemzetség számos fajának biotaxonómiai besorolásához 
egyetlen nemzetség és két vagy három faj feltételezése is elegendő lesz. Ennek a 
koncepciónak az ellenőrzéséhez a jövőben további kutatások, lelet-összehasonlítások és 
mérés-sorozatok elvégzése szükséges. 
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Tafonómiai megfigyelések hímesházi fosszíliákon 

KISS BARBARA földrajz – biológia szakos hallgató,  
LESKÓ EDINA földrajz - német szakos hallgató (2004 ősz) 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger 

Témavezető:  DÁVID ÁRPÁD főiskolai docens 
Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz tanszék 

A szerzők a hímesházi homokbánya felső-pannóniai korú, uralkodóan tengeri 
partszegélyi kifejlődésű durvaszemű törmelékes összletéből gyűjtött ősmaradványok 
tafonómiai célú vizsgálatát végezték el. A gyűjtés egyrészt terepen egyeléses módszerrel 
történt. Másrészt laboratóriumi körülmények között feldolgozásra került a feltárás 
különböző pontjain gyűjtött 800 kg üledék is. 

Így 329 darab fosszília került elő. Az ősmaradványok 82,1%-a a bezáró üledéknél 
idősebb tengeri faunaelem; 17,9%-a pedig a pannóniai képződményeket fedő löszből 
halmozódott át. Az anyagban legnagyobb arányban halmaradványok találhatók 
(76,29%), majd a puhatestűek (5,78%) és az emlősök (0,91%) maradványai 
következnek. Jelentős a további határozásra alkalmatlan Vertebrata töredékek (17,02%) 
aránya is. A halmaradványok között porcoshalak és csontoshalak vázelemei fordulnak 
elő. A porcoshalak esetében ezek a vázelemek kivétel nélkül fogak. A gyűjtött anyagban 
több a rájafog mint a cápafog. A cápáknak nagyobb a diverzitása és több közöttük a 
töredék a rájákkal összehasonlítva. A csontoshalak esetében a vázelemek, egy 
koponyacsont töredék kivételével, fogak. Dominálnak a Sparidea család különböző 
nemzetségeire jellemző fogtípusok. A puhatestűeket Ostrea váztöredékek és Gastropoda 
szájadékfedők képviselik. Az emlőscsontok között előfordul egy delfin nyakcsigolya 
töredéke. Míg a többi emlősmaradvány mind a fedő löszből kerülhetett a vizsgált durva- 
szemű üledékösszletbe. 

Az ősmaradványok vizsgálata a következő szempontok alapján történt: anyag, alak, 
méret, koptatottság, bioerodáltság, szín, bekérgezés léte vagy hiánya. A bezáró kőzet 
fizikai és ásványtani sajátosságai is figyelembe lettek véve. 

Ezek alapján az idősebb fauna képviselőin el lehet különíteni tengeri körülmények között 
keletkezett törés és kopásnyomokat, valamint olyanokat, amelyek az áthalmozás közben 
keletkeztek. Valószínűsíthető a több fázisban, eltérő távolságból történt áthalmozódás. 
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Diagenezis történeti vizsgálatok a bakonyi felső-kréta 
dinoszaurusz lelőhely csontanyagán 

TUBA GYÖRGYI és KISS PÉTER, geológus szakos hallgatók (2004 ősz)  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezető:  MINDSZENTY ANDREA, tanszékvezető egyetemi tanár,  
ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék 

Munkánk során észak-bakonyi felső-kréta dinoszaurusz csontokat vizsgáltunk, 
elsősorban ásványtani szempontból. A csontok feltűnően jó megtartásúak: a mechanikai 
sérülések elhanyagolható mértékűek, a csontszövet kiváló állapotban megőrződött, ami 
rövid folyóvízi szállítást és gyors betemetődést feltételez. A szivacsos csontszerkezet 
üregei pirittel és/vagy kalcittal töltődtek ki. A csont anyagát képező mikrokristályos 
karbonát-hidroxilapatit transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálata során kiderült, 
hogy átkristályosodásának mértéke elhanyagolható, a kristályok megtartották az élő 
csontszövetre jellemző összetételüket, méretüket és orientációjukat annak ellenére, hogy 
a hasonló korú és hasonló körülmények között eltemetődött fosszilis csontok anyagát 
rendszerint jól kristályos karbonát-fluorapatit alkotja, melyek mérete többszörösen 
meghaladja az eredeti csontszövet apatitjainak méretét. A vitrinit reflexiós vizsgálatok 
eredményei szerint a csontok (illetve a velük együtt megőrződött fadarabok) nem 
kerültek nagy mélységbe, ezért a diagenezis folyamatának igen korai állapotát mutatják, 
amit a csontokban jelenlevő jelentős mennyiségű, 1,17% szerves anyag jelenléte is 
alátámaszt. 
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Aktuálpaleontológiai megfigyelések egy dalmáciai abráziós 
térszínen (Horvátország, Solta) 

LENGRÉ SZILVIA földrajz – biológia szakos hallgató (2004 ősz) 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger 

Témavezető:  DÁVID ÁRPÁD főiskolai docens 
EKF Földrajz tanszék 

A szerző egy recens abráziós térszín – Horvátország, Solta sziget – bioeróziós nyomait 
vizsgálta. Célja, hogy feltárja a terület életnyomait és vizsgálati eredményeit össze-
hasonlítsa három magyarországi fosszilis abráziós térszínen tett hasonló megfigye-
lésekkel. 

Kutatásai során 100 darab bioerodált abráziós kavicsot vizsgált. Ezeken foraminiferák 
(Semidendrina isp.), marószivacsok (Entobia isp.), fúrókagylók (Gastrochaenolites 
isp.), bogárcsigák (Radulichnus isp.), férgek (Caulostrepsis isp., Maeandropolydora isp. 
és Trypanites isp.), pörgekarúak (Podichnus isp.) és tengerisünök (Gnathichnus isp.) 
által kialakított életnyomokat különített el. 

Mindegyik kavicson megfigyelhetőek voltak a marószivacsok bioeróziós nyomai. A „B”, 
„C” és a „D” növekedési fázisok domináltak. Jelentős volt még a fúrókagylók és a férgek 
bioeróziós tevékenysége a gyűjtött anyagban. A lelőhelyen az életnyomok kréta időszaki 
mészkövön, illetve mészkőben alakultak ki. 

Az összehasonlításra szolgáló három magyarországi fosszilis abráziós térszínek a 
következők: Bükk hegység, Csókás, (késő-oligocén), Bükk hegység, Lénárddaróc, 
Szodonka völgy, (kora-miocén), Mecsek hegység, Hetvehely, (középső-miocén). 

A bioeróziós nyomok mindhárom esetben egykori sziklás tengerpartra utalnak. Az 
életnyomok gyakorisága, megoszlása, mérete alapján azonban arra lehet következtetni, 
hogy jelentős eltérés lehetett vízmélységet és a part morfológiáját tekintve a recens és a 
fosszilis abráziós partok között. Míg Solta szigetén egy zárt beltengerben alakultak ki a 
bioeróziós nyomok, addig a fosszilis példák nyílt tenger felé néző sziklás partokat 
valószínűsítenek. 
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Környezetváltozások a magyarországi szarmatában 

TÓTH EMŐKE, geológia szakos hallgató (2004 ősz) 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezetők:  MONOSTORI MIKLÓS, tanszékvezető, egyetemi tanár  
GÖRÖG ÁGNES, tudományos főmunkatárs  
ELTE Őslénytani Tanszék 

A Paratethys bádeni/szarmata határon megkezdődő izolációja együttjárt a sótartalom 
megváltozásával, ami jól tükröződik a faunák összetételében is. Ma is heves viták tárgyát 
képezi, hogy ez csökkentsós vagy túlsós vizet jelentett-e. A vizsgálatom tárgyát képező 
kagylósrákok segíthetnek a kérdés eldöntésében, mert az egyik legjobb környezetjelző 
ősmaradványok. A munkámhoz a Zsámbéki- és a Mányi-medencében mélyült négy fúrást 
választottam (Mány 22, Perbál 5, Bő-3, Bő-5). A tanulmányozott 77 rétegből 2 bryozoa 
és 22 ostracoda taxont tudtam elkülöníteni. Az ostracodák sztratigráfiai elterjedése 
alapján csak a legalsó-szarmata (Elphidium reginum zóna) különíthető el egyértelműen. 
A középső- (Elphidium hauerinum zóna) és a legfelső-szarmata (Spirolina austriaca 
zóna) sokszor nem válik el élesen. A Spirolina austriaca zónában a jellegzetes szarmata 
alakok mellett újra megjelennek a bádeni formák. 

Az eltérő környezeti igényű kagylósrák taxonok statisztikus értékelése alapján, nyomon 
tudtam követni a szarmatában végbement ökológiai változásokat. Majdnem a teljes 
szarmatát harántoló Mány 22 és Perbál 5 fúrások legalsó-szarmata rétegeiben nagy 
egyedszámmal jelennek meg új alakok, melyek jelentős része kizárólag erre a zónára 
korlátozódik. Nagyon hasonló képet mutat a budapesti alsó-szarmata fauna is [1]. A 
középső zónában az előzőhöz képest a fajszám a harmadára csökkent. Vannak olyan 
rétegek is, amelyekben csak egy faj, a Hemicytheria omphalodes (REUSS, 1850) van 
jelen. Ez magyarázható az ebben az időben felerősödő vulkanizmussal, ami 
megváltoztathatta a víz alkalinitási viszonyait. Mindkét zóna ostracoda faunája 18-25 ‰ 
körüli sótartalmat jelez. A legfelső zónában megjelennek olyan normál tengeri bádeni 
alakok, melyek a szarmata alsóbb rétegeiből teljesen hiányoznak. Ez valószínűleg arra 
utal, hogy ekkor újra kapcsolat alakulhatott ki a Mediterráneummal és/vagy a Keleti-
Paratethys-szel a teljes elzáródás előtt. A budajenői (Bő-3, Bő-5) fúrások erősen gipszes 
alsó-szarmata rétegeinek kagylósrák faunája arra utal, hogy itt egy lefűződött lagúna volt 
a szarmata korszakban, ami időnként bepárlódott. A fentiek alapján kimutatható volt, 
hogy az alsó-szarmatában egyidőben és egymás mellett létezett csökkentsós és túlsós 
környezet. 

 [1] Tóth E., Hantkeniana, in press (2005). 
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A Gödöllői-dombság pliocén folyóvízi üledékeinek 
szedimentológiai vizsgálata 

UHRIN ANDRÁS, geológus szakos hallgató (2004 ősz) 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Témavezető:  SZTANÓ ORSOLYA, egyetemi docens 
ELTE Általános és Történeti Földtani Tanszék 

Dolgozatomban a Gödöllői-dombság északi részén a pliocénben, a Pannon-tó 
feltöltődését követően lerakódott folyóvízi üledékeket vizsgáltam. Ezek a jelenlegi 
feltárásokban elsősorban keresztrétegzett homokból, vagyis mederüledékekből állnak; 
fúrási rétegsorok és egy korábbi szelvény [1] értékeléséből azonban kiderül, hogy pélites 
– ártéri – üledékek is nagy mennyiségben jelen vannak. 

A feltárásokban végzett észlelések alapján meghatároztam az egykori szállítási irányokat, 
és rekonstruáltam azokat az üledékszerkezeteket — fodrokat, dűnéket, zátonyokat — ill. 
fizikai folyamatokat, amelyek a ma látható rétegformákat kialakították. Egy gödöllői 
feltárásban például a mederbe betorkolló másik vízfolyás által lerakott zátonyt 
azonosítottam; a folyókanyarulatok fejlődése során kialakuló övzátonyokat több helyen 
is rekonstruálni lehetett. 

A különböző szerkezetek és különböző litológiájú üledékek kombinációja alapján az 
egykori üledékképződési környezetekről kaptam képet. Megállapítottam, hogy a terület 
nagy részén az üledéket jellemzően délkelet felé irányuló meanderező folyók rakták le, 
helyenként a rétegsorokból az egyes kanyarulatok fejlődése is nyomon követhető volt. 
Ugyanakkor Isaszegen északkelet felé áramló, fonatos medrű, nagyobb esésű folyót 
lehetett valószínűsíteni. A leírt jellegek és szállítási irányok a területre jellemző szerkezeti 
irányokkal [2] is összefüggésbe hozhatók. 

Hivatkozások: 

[1] Ferenczi I.: A gödöllői MÁV bevágás szelvénye. — Kézirat, MÁFI Adattár 
(1936). 

[2] Fodor, L., Bada, G., Csillag, G., Horváth, E., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Palotás, 
K., Síkhegyi, F., Timár, G., Horváth, F., Cloetingh, S.: An outline of neotectonic 
structures and morphotectonics of the western and central Pannonian basin. — 
Tectonophysics (in press). 
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Egy bükki felső-eocén abráziós térszín paleoichnológiai 
vizsgálata 

VÁRHEGYI IVETT ÁGNES földrajz szakos hallgató (2004 ősz) 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger 

Témavezető:  DÁVID ÁRPÁD főiskolai docens 
EKF Földrajz Tanszék 

A Bükk hegység DNY-i részén, a Hór-völgy középső szakaszán, Bükkzsérctől ÉK-re 
elhelyezkedő Mákszem hegy gerincének DK-i oldalán húzódó feltárásban a felső-jura 
korú Bükkzsérci Mészkő Formáció képződményeit tanulmányoztam. A mészkőben 
található fúrókagyló nyomok eocén végi tengerelöntésre utalnak. 

Dolgozatomban erről a területröl származó 200 darab mészkőtömböt, mészkő kavicsot 
vizsgáltam. Célom az volt, hogy az ezeken található bioeróziós nyomok alapján 
rekonstruáni tudjam az egykori ősföldrajzi viszonyokat. 

A gyűjtött anyagban marószivacsok (Entobia életnyomnemzetség), fúrókagylók 
(Gastrochaenolites életnyomnemzetség) és férgek (Caulostrepsis, Maeandropolydora és 
Trypanites életnyomnemzetségek) által létrehozott életnyomokat tudtam tanulmányozni.  

A megfigyelt Entobia életnyomtaxonok a következők: E. cateniformis, Entobia cf. 
cateniformis, E. laquea, Entobia cf. laquea, E. megastoma, E. ovula, Entobia cf. ovula, 
Entobia cf. paradoxa, Entobia aff. paradoxa, Entobia isp. indet. . 

Gastrochaenolites életnyomtaxonok: G. lapidicus, G. cluniformis, G. dijugus, G. 
torpedo, Gastrochaenolites isp. . 

A férgek által kialakított bioeróziós nyomokat csak életnyomnemzetség szintjén lehetett 
meghatározni. 

A marószivacsok esetében a B és C növekedési fázis dominál. Mind gyakoriságot, mind 
méretet tekintve a Gastrochaenolites torpedo életnyomfaj a legjelentősebb. A legtöbb 
férgek által létrehozott bioeróziós nyom a Maeandropolydora életnyomnemzetségbe 
tartozik. 

Az életnyomok elhelyezkedése, gyakorisága, egymáshoz való viszonya transzgresszióra 
utal. A terület jó példáját adja a szilárd aljzaton kialakult Entobia ichnofáciesnek. A 
bioeróziós nyomok gyakorisága alapján a lelőhely a Gastrochaenolites torpedo – 
Entobia isp. életnyomközösségbe tartozik.  

 


