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A Bakon}z őslényei és a Hungarosaurus

Sokan tévesen azt hiszik, hogy messziľe kell menni azért, hogy őstöľténeti fosszíliákat találjunk,
mig hazźttlk is gazđag lelőhelynek számit, domborzatunk egy része a dinoszauruszok koľában
kialakult üledékes kőzetekből ál1. Vegyik csak alapul a Böľzsöný és környékét, Ipolytamócot, a
Véľtest és kömyékét, végül pedig a Bakoný.

A Veszprém megyében talźihato, észak-bakonyi Iharkúton jelentős bauxit kitermelés folyt
évtizedeken keresztül. A külszíni fejtés által keľültek elő kľéta kori (kb. 85 millió éves) leletek. Az
agyagos' homokos talajból közel 50 négyzetméteľen tobb, mint 450 csont kertilt a felszínľe. A fő
különlegességet egy négy és fél méteres páncélos dinoszaurusz (ankyloszaurusz) marudvźnyai
jelentették' A leggyakoribb elemek a páncéIrészek, és a csigolyák voltak. Az ásatást vęzető
elhivatott paleontológus: osi Attila és a Magyar Természettudományi Múzeum oslénytárának
munkatáľsai csaknem 2 évíg dolgoztak a fosszíliákon. A munkálatok során kideľült, hogy a csontok
egyetlen, eddig a tudomány előtt teljesen ismeretlen źilathoz tartoznak, ami hazánl<rol a
Hungarosaurus nevet kapta. A leletet hamar felkapta a közvélemény (több külfi'ldi nívós lap is írt
róla) és hamar elözönlötték Iharkutat a nemzetkĺizi specialisták, még több ezer csontot találva.
Bebizonyosodott, hogy a megtalált egyed legközelebbi, ma ismert rokona a Belső-Mongóliában élő
Bagaceratops volt, a ttilkös dinoszauruszok családj ábći. Az őslény ptncélzatának a szerepe a
védekezés, az źůcázás, és az ivať' kétalakúság hangsúlyozása volt. Ezen kívĹil még rengeteg ősléný
fedeztek fel a bauxitbányában Példaként a kistermetű, rĺivid omi kľokodilt, ami a ma ismert
kľokodilok legősibb képviselője. Valószínűleg még nem ragadozó, hanem növényevő életmódot
folýathatott, ahogy azt a fogaiból megállapították. Egy repülő dinoszaurusz: a Bakonydraco
közepes méretűnek számított fajtársai között 3-4 méteres szárnyfeszttĺvo|ságával. A könnyű termetií
halásző ragadoző csontjai üregesek voltak, és hosszú állkapcsából hiányoztak a fogak. A Bakony
teľületén sokszínű madárpopuláció létezhetett a kľéta koľban, ennek a feltevésnek a jeles
képviselője egy viszonylag primitiv, a dinoszauruszokkal egyutt kihalt Enantiornithesz mad'źt. Az
őslénynek rendes fogazata volt, a lábtő-és lábközépcsontjai már össze voltak nőve (ez tipikusan
madár sajátosság). A lelőhelyľől előbukkant másik növényevő sokkal kecsesebb volt a
Hungarosaurusnál. Filigrźln alkata, izmos farka ás erős hátsó véglagai segítették a gyors futásban és

az egyenstllyozásban. Áilkapcsában negyven csipkézett, bordás fog helyezkedett el. Fogaik a nagy
hasznźiattől gyoľsan koptak, de állandóan cserélődtek' A Rhabdodontida testhossza nagyjthőI 3

méter lehetett. A korabeli térség jóltermő, friss, dús növényvilággal és bővjzíl folyókkal, tavakkal
vźlrta az itt élő, átvonuló jőszágokat A bakonyi artér' vizek csúcsragadozói a 6 méteres
moszaszauruszok voltak. E'zek a vízihüllők édesvízi, sekély vizekben is vadászhattak áldozataika'
Teste izmos, orsó alakú volt, 4 uszonnyá módosult vég|aga és nyolcvannál is több foga félelmet
kelthetett az összes akkori élőlényben.

Összességében véve a Bakonyban ťoltáľt leletegyüttes rendkívül fontos a kréta időszaki európai
szárazfüldi gerinces éIővilág megismerésében, mivel ebből a korszakból hiányosak az
információink sok téren. ( A legrégebben kutatott köľnyékek Dél-Franciaországban lelhetőek fel.)
Kontinensünket évmilliókig az egykori Tethisz óceán borította, és csak kisebb-nagyobb ideig
maradt egy-egy terület szźtrazon, később szigettengervilágot eredményezve, igy az élet megjelenése
is nehezen indulhatott. A leletek egy része a Magyar Természettudományi Múzeumban van
kiállítva' az iharkuti lelőhely pedig jelenleg szervezetten látogatható.


