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Doktori kutatásom célkitűzése őskörnyezeti és ősföldrajzi rekonstrukció elkészítése 
magyarországi lelőhelyek kora-kréta kagylósrák faunáinak vizsgálata alapján. A téma 
környezettudományos jelentősége, hogy a múltbéli környezeti változások megismerésével a jelenlegi 
változásokhoz, valamint a jövőbeli ökológiai események előrejelzéséhez is hasznos információkat 
nyújthat. A kréta korra globálisan meleg klíma volt jellemző, így a kréta őskörnyezetek ismerete kulcs 
a napjainkban lejátszódó természetes folyamatok megértésében. A vizsgálathoz a Dunántúli-
középhegység és Vértes-előtér területéről választottam alsó-kréta rétegsorokat. Az itt előforduló 
képződmények közül az agyagos, aleurolitos és márgás összetételűek alkalmasak főként jó 
megtartású izolált példányok kinyerésére, ezért vizsgálataim ezekre fókuszálnak. Ilyen a már MSc 
tanulmányaim során vizsgált Vértessomlói Aleurolit Formáció (Vst-8. számú és Agt-2. számú fúrások), 
a Tési Agyagmárga Formáció és a Pénzeskúti Márga Formáció. 

Az első munkafázist a szakirodalom összegyűjtését elvégeztem, melynek nagy része már a 
rendelkezésemre állt Dr. Monostori Miklósnak köszönhetően, aki egy katalógusrendszert állított fel a 
publikációkból. Ezt kiegészítettem a 2000 után született cikkek összegyűjtésével. Következő lépés a 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet adattárában fellelhető fúrási jegyzőkönyvek kikeresése és 
kijegyzetelése volt, hiszen a rendelkezésemre bocsátott cellákba válogatott ősmaradvány anyag 
főként a ’80-as évekig mélyített fúrásokból származott. A jelentésekből fontos információkhoz 
jutottam az egyes fúrások rétegsorának részletes leírásától kezdve a bennük  megvizsgált flóra és 
fauna elemek ismeretéig. Ezek az információk elengedhetetlenek az őskörnyezeti rekonstrukcióhoz 
majd az értékelésnél. Következő munkafázisok a vázak kinyerése és kiválogatása lettek volna, de 
ezekre a kutatás jelen fázisában még nem volt szükség, hiszen az anyag nagy része már cellákba 
kiválogatva a rendelkezésemre állt. Természetesen ez a fázis nem fog kimaradni a munkám során, 
mivel a későbbiekben saját gyűjtéseket is szeretnék végezni felszíni feltárásokból. Az anyag 
feldolgozásában képződményenként és ezen belül fúrásonként haladok. Elsőként még MSc 
tanulmányaim során a Vértessomlói Aleurolit kagylósrák faunájának részletes leírását és 
paleoökológiai értékelését végeztem el két kiválasztott reprezentatív  fúrás anyaga alapján. Ebből az 
Agt-2. számú fúrás a képződmény sztratotípusa, a Vst-8. sz. fúrás foraminifera faunája pedig nagyon 
jól feldolgozott.  A doktori képzésben először a Tési Agyagmárga faunáját kezdtem vizsgálni, és ehhez 
a Zirc Zt-61. számú fúrást választottam ki, hiszen ez az egyik legjobban dokumentált fúrás. Részletes 
rétegsor leírás és egyéb fauna és flóra elemekről készített jelentések tartoznak hozzá, melyek 
rétegtani értékelést is tartalmaznak. Ez nagyon fontos hiszen a kagylósrákok nem jól alkalmazhatók 
korjelzésre.  A Tési Agyagmárgát harántoló fúrásból 90 minta példányait vizsgáltam, melyekről SEM 
felvételek is készültek. Ebből 17 genus, több mint 20 taxonját különítettem el. A különböző formák 
meghatározása a szakirodalom alapján történt, mely időigényes munka főként a simavázú formák 
esetében. Ezeknél sokszor nehéz meghúzni a határt a fajok között, mert nagy az intraspecifikus 
variáció, és így ha nagy a példányszám sok az átmeneti forma. Ehhez a jövőben segítséget jelenthet a 
Landmark analízis. A taxonok részletes leírása folyamatban van. 

A paleoökológiai értékeléshez a példányok taxon szerinti leszámolása fénymikroszkóp 
segítségével történt. Mennyiségi analízist végeztem, és a taxonok százalékos megoszlása és ökológiai 
igényük alapján a sótartalom változására vontam le következtetéseket. Az egyes csoportok ökológiai 
igénye recens analógiák alapján, valamint a velük együtt előforduló, ismert ökológiai igényű 



ősmaradványcsoportok segítségével adható meg. Így őskörnyezeti következtetések vonhatók le. A 
Tési Agyagmárga Formáció ülepedési környezete ezek a vizsgálatok alapján változó sótartalmú volt. 
Időben felfele haladva először kiédesedés, limnobrakk környezet, oszcilláló sótartalom majd ismét 
normáltengeri körülmény volt jellemző. A sótartalom változások pontos okai további vizsgálatot 
igényelnek, melyhez több fúrás anyagát is meg kell még nézni. 

További tervezett vizsgálatok közül fontos a felszíni feltárások feldolgozása és ezekhez 
tartozó mintabegyűjtés. Hátra van még a további rendelkezésre álló fúrás vizsgálata is (O-1166, O-
1692, Sr-1, stb.). A faunák értékelése és összehasonlítása után őskörnyezeti és ősföldrajzi 
rekonstrukció felállítására kerül sor a vizsgált területre a kora-krétára vonatkoztatva. 
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