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Bevezetés 

Az ichnológia az életnyomokkal foglalkozó tudományág. Életnyomok azok a 
nyomok, melyeket az élőlények hagynak maguk után az aljzaton és az aljzatban. 
Az ichnológia szoros kapcsolatban áll az ökológiával, melynek hatáskörébe tar
tozik annak a visszahatásnak a kutatása, mellyel az élőlények megváltoztatják 
környezetüket, ebben az esetben az aljzatot. A két tudományágat érdemes mégis 
különválasztani, mivel az ichnológiába tartozik azoknak a nyomoknak az elem
zése is, melyeket az elhalt szervezetek hagynak maguk után. 

Az ichnológia két fő csoportra bontható: a paleoichnológia (az ősi nyomok 
kutatása), és a neoichnológia (a jelenkori nyomok kutatása). Nagyon sok ichno-
lógus paleoichnológiával foglalkozik, de jelentős azoknak a száma is, akik a 
jelenkori nyomokat (és azok készítőit) tanulmányozzák, és hasonlítják össze az 
ősi nyomokkal. A továbbiakban a paleoichnológiára szeretnék nagyobb hang
súlyt fektetni, bár nem felejthetjük el, hogy a jelenkori nyomok sokat segíthetnek 
az ősiek értelmezésében. 
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Abstract 

This review presents a short summary on the fundamentals of ichnology and its application to 
environmental reconstruction. This topic is discussed in numerous studies and textbooks, therefore it 
has not been considered necessary to give an English summary here. 

Összefoglalás 

Ez a tanulmány rövid áttekintést nyújt a nyomfosszíliákról, azok csoportosításáról, rendszer
tanáról, a testfosszíliákhoz képest megmutatkozó előnyeiről és hátrányairól, valamint a nyomfosszí
liák különböző alkalmazási területeiről, elsősorban az őskörnyezet pontosabb meghatározása terén. 
Ehhez kapcsolódóan külön fejezet foglalkozik a nyomfosszíliáknak a szekvenciasztratigráfiai 
vizsgálatokban nyújtott segítségével. 

A tanulmány a tengeri környezetekben megjelenő nyomfosszíliákat, ichnofácieseket foglalja össze, 
mivel a szárazföldi nyomok kutatása még kezdeti stádiumban van. 
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Magyarországon eddig kevesen foglalkoztak a nyomfosszüiák tanulmányo
zásával, pedig ezek a maradványok általában nagy gyakorisággal megtalálhatók 
az üledékes kőzetekben és sok mindent elárulnak a kőzet keletkezése idején 
fennálló környezetről. Nemcsak a testfosszíliák esetleges hiánya esetén alkal
masak az alapvető környezeti paraméterek behatárolására, hanem azok mellett 
is. Mivel főként a vízmélységet és az aljzatállapotot tükrözik, ezért nagy segítsé
get nyújthatnak a nagyfelbontású szekvenciasztratigráfiai elemzések során is. 

A nyomfosszília-együttesek emellett jól jelzik az ősi közösségek fejlődését, 
evolúcióját. Megtalálhatók a proterozoikumtól napjainkig, így tanulmányoz
hatók egyes élőlények viselkedésformái, és ezek evolúciója. Segítségükkel ismer
hetünk meg olyan kihalt élőlényeket, melyek teste csak részben, vagy egyáltalán 
nem fosszilizálódott. 

A nyomfosszíliákról, természetesen, számos tanulmány és cikk jelent meg a 
tudományág születése óta. Az ichnológia eredményeiről jó összefoglaló munkák 
is születtek: H Ä N T Z S C H E L 1 9 6 2 , 1 9 7 5 ; F R E Y & P E M B E R T O N 1 9 8 4 ; B R O M L E Y 1 9 9 0 ; 

P E M B E R T O N et al. 1 9 9 2 . Mivel azonban magyarul eddig igen kevés tanulmány 
jelent meg ebben a témában, ezért szükségesnek tartom, hogy röviden össze
foglaljam a legfontosabb fogalmakat, a legalapvetőbb tudnivalókat, melyek 
ahhoz szükségesek, hogy a későbbiekben bárki el tudjon igazodni ebben a tudo
mányágban. Ezt, valamint az egységes szóhasználat kialakulását szeretném 
segíteni a tanulmány végén található fogalommagyarázóval, szótárral is. 

Az ichnológia rövid története 

Az általunk érdeklődésre számot tartó paleoichnológia még az őslénytan többi 
ágánál is szorosabb kapcsolatban áll jelenkori megfelelőjével, a neoichnológiával. 
A neoichnológia története a történelem előtti időkre nyúlik vissza, amikor a 
vadászó-gyűjtögető életmódot folytató törzsek, vadászataik alkalmával az állatok 
által hátrahagyott jelek (nyomok, fekáliák és egyéb jelek) alapján követték, majd 
ejtették el a vadat. 

A paleoichnológia azonban csak később vált ismertté. A mezozoos kőzetekben 
megfigyelhető dinoszaurusz-lábnyomok, valamint a koprolitok felismerése a 17. 
századra tehetők. Az első kutató, aki behatóbban tanulmányozta a nyomokat 
H I T C H C O C K (1858) volt, ő használta először az ichnológia kifejezést. A gerinctelen 
állatok által hagyott nyomok kutatása a 19. század elejére nyúlik vissza. Jelenkori 
nyomaiknak modern kutatása D A R W I N munkásságával kezdődött, aki megfigyel
te a földigiliszták által okozott bioturbációt. 

A tengeri környezetek tekintetében R I C H T E R (1927) végezte az első kutatásokat 
az 1920-as években. Az első átfogó könyv A B E L (1935) munkája, mely mind 
vertebrata, mind invertebrata szervezetek által kialakított nyomfosszíliákkal 
foglalkozik. 

Az 1950-es években jelentős előrelépést jelentett az ichnológiai kutatásokban 
S E I L A C H E R munkássága, aki megalkotta az ichnofácies fogalmát ( S E I L A C H E R 1953) 
és ezzel elkezdődött a nyomfosszüiák csoportosítása. Ugyancsak az ő nevéhez 
fűződik a paleobathymetriai alkalmazás megfogalmazása is ( S E I L A C H E R 1967). Az 
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invertebrata szervezetek által hagyott életnyomok osztályozásának bonyo
lultsága már a H Ä N T Z S C H E L (1962) által publikált első összefoglaló katalógusból 
kitűnik. Az 1960-as, 70-es években egyre több paleontológus kezdett el foglal
kozni az életnyomokkal, közülük kiemelkednek C R I M E S & H A R P E R (1970, 1977), 
valamint F R E Y (1975) összefoglaló munkái. 

Az 1980-as években a gerincesek által hagyott nyomok kutatása élte rene
szánszát. Számos dinoszaurusznyom, tojás és fészek került elő szerte a világban. 
Időközben az invertebrata ichnológia már megérett arra, hogy az ichnofácieseket 
elkezdjék alkalmazni a környezeti rekonstrukciókban. Elsősorban P E M B E R T O N 

munkásságának köszönhető, hogy a paleobathymetriai alkalmazást fokozatosan 
háttérbe szorította a környezet fizikai állapotjelzőinek meghatározása. A tengeri 
gerinctelenek által hagyott nyomokkal foglalkozók, mint B R O M L E Y (1990) és 
E K D A L E et al. (1984) egyesítették az eddigi eredményeket. 

Jelenleg a legnagyobb érdeklődés az eddig erősen elhanyagolt szárazföldi 
invertebrata élőlények által hagyott nyomok kutatása iránt mutatkozik. A verteb-
rata ichnológia területén ezután is kétségtelenül a dinoszauruszokhoz kötődő 
kutatások lesznek túlsúlyban, ám remélhetően egyre több tanulmány fog készül
ni egyéb gerincesek által készített nyomokról is. 

Bár külföldön e tudományágnak sok képviselője van, Magyarországon eddig 
kevesen foglalkoztak a nyomfosszfliákkal. Kivételt képez K U T A S S Y (1937), aki első
ként ismert fel fosszilis gyöngyöt egy triász Megaloduson. V I T Á L I S (1961) a 
salgótarjáni kőszénmedence nyomfosszüiáit írta le. A P A L I K (1965) által a mecseki 
alsó-krétából leírt új koprolit-fajokat azóta a világ számos pontján felismerték és 
korjelzőként használják. J Á M B O R (1980) a Dunántúli-középhegység pannóniai 
üledékeiben talált nyomfosszíliákat. A mecseki dinoszaurusz-lábnyomokat 
K O R D O S (1983) tanulmányozta, az egyes puhatestűek és korallok héjain meg
jelenő, a ragadozó életmódhoz kapcsolódó nyomokkal pedig G Ö R Ö G & S O M O D Y 

(1988), valamint D Á V I D (1987) és tanítványai ( F O D O R 2001) foglalkoznak. 

A nyomfosszíliák 

Életnyomnak, vagy nyomfosszíliának nevezünk minden olyan szerkezetet az 
üledékben, az üledék felszínén, valamilyen kemény aljzaton, illetve aljzatban, 
melyet élő szervezet hagyott hátra maga után. Ezek a nyomfosszíliák könnyen 
megkülönböztethetők a testfosszíliáktól, viszont gyakran nehezen különíthetők 
el a szervetlen eredetű mechanoglifáktól. Emiatt régebben az életnyomokat 
gyakran, mint „problematikumot" említették a szakirodalomban. 

A valódi biogén eredetű életnyomok és az áramlások által létrehozott mecha-
noglifák között, köztes helyet foglalnak el az „elhalás után hagyott nyomok". 
Ilyenek például azok a szerkezetek, melyeket a puhatestűek házai hagynak az 
aljzaton az állat elpusztulása után, a végleges betemetődés előtt, vagy ilyenek az 
igen látványos csigolyaugrálás nyomok ( F R E Y & P E M B E R T O N 1984). 

Az életnyomokon belül megkülönböztethetünk biogén üledékes szerkezeteket, 
bioeróziós szerkezeteket, és az életműködés egyéb nyomait. Az életnyomok F R E Y 

& P E M B E R T O N (1984) szerinti felosztását mutatja az 1. ábra. 
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Életnyomok 

Bioeróziósszerkezetek 
(marószivacsok, fürókagylók, 

ragadozók... nyomai) 

Az életműködés egyéb nyomai 
(tojás, fészek, pókháló...) 

Biogén üledékes szerkezetek 

Biogén rétegzett szerkezetek 
(sztromatolit, algagyep, 

biogén gradáció) 

Bioturbációs szerkezetek 
(rétegfelszíni nyomok, 
nyomsávok; járatok) 

Biológiai üledékek 
(pellet, koprolit) 

1 . ábra. Az életnyomok közötti összefüggések (FREY & PEMBERTON 1984 után) 

Fig. 1 Major relationships among trace fossils (after FREY & PEMBERTON 1984) 

A biogén üledékes szerkezetek egyik fajtáját a biogén rétegzett szerkezetek 
alkotják. Ide tartoznak például a sztromatolitok. Ennél a típusnál az élőlény 
hozza létre a rétegzést. Ide sorolhatók azok a szerkezetek is, melyeknél az élőlény 
a nagyobb szemcséket az üledék alsóbb rétegeibe forgatja, amivel egyfajta gradá-
ciót hoz létre. 

Egy másik fajtájuk a bioturbációs szerkezetek. Ide tartoznak az egyszerű 
nyomok, melyek úgy keletkeznek, hogy az élőlény a lábával nyomot hagy az 
üledék felszínén. A nyomsávokat a lábakkal nem rendelkező állatok hagyják, 
amikor testük a helyváltoztatásuk folyamán az üledék felszínéhez dörzsölődik. 
Ebbe a csoportba tartoznak még az üledékben található járatok, lakások, legelés
nyomok, melyeket konszolidálatlan üledékbe vájnak az állatok, valamint egyéb, 
az üledékes szerkezetet megsemmisítő nyomok is. 

A harmadik csoportba, a biológiai üledékek közé tartoznak az egykori ürü
lékek, a koprolitok, és a kisebb méretű pelletoidok. Ezek felvilágosítást adhatnak 
a mára már kihalt élőlények táplálkozási szokásairól, valamint segíthetnek re
konstruálni az egykori ökoszisztémát. 

Szintén a biogén szerkezetek csoportjába sorolhatjuk a bioeróziós szerkeze
teket, mint például a furatokat, harapásnyomokat, rágásnyomokat, ételmaradé
kokat, melyek az élőlények táplálkozása közben keletkezhetnek. 

Az életműködésre utaló egyéb nyomok például a tojások, fészkek, melyek az 
élőlények szaporodásának jelei. Bár néhány dinoszaurusz tojásban található 
embrió, mely testfosszflia, a tojásokat e szerint a felosztás szerint mégis a nyom-
fosszíliák közé soroljuk. 
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A biogén struktúrákat osztályozhatjuk annak alapján is, hogy milyen 
életműködés hozta őket létre. Ezek a viselkedésformák a biológiai funkción 
alapulnak. Ilyenek például az evés, a lakóhelyen való tartózkodás, a 
helyváltoztatás. Természetesen, ezek a típusok lehetnek összetettek, egymást 
átfedők, egy nyomban megjelenhet több funkció, de az osztályozás általában az 
élőlény domináns életműködését veszi alapul. 

A különböző viselkedésmódokra alapuló nyomokat először S E I L A C H E R ( 1 9 5 3 ) 
osztályozta. Ezeknek a kategóriáknak már a neve is jelzi, hogy valamilyen visel
kedésformát jelölnek, mindegyik „-ichnia" végződésű. A 2. ábra mutatja a külön
böző viselkedés-módok kölcsönhatását, a latin nevükkel és azok jelentésével 
együtt. 

Az egyes viselkedésmódokra jellemző tulajdonságok ( B R O M L E Y 1 9 9 0 ) : 
1. Cubichnia: az élőlények által készített sekély bemélyedések az aljzat fel

színén. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek rövid idejű tartózkodást jeleznek. Ezeket 
a szerkezeteket általában a vagilis bentosz életmódot folytató élőlények készítik. 
A leggyakoribb kialakulási módja, amikor a felszínen lévő állat az üledékbe 
beleássa magát, hogy stabilabb helyzetbe kerüljön. Előfordulhat, hogy az állat 
táplálkozik, vagy helyzetváltoztató mozgást végez, de mindvégig ugyanazon a 

PSEUDICHNIA 

„Álnyomok" 

DOMICHNIA 

Lakásnyom 

FODINICHNIA 

Táplálkozásnyom 

H a l á l 
C U B I C H N I A 

Pihenésnyom 

Ta r t ózkodás 

FUGICHNIA 

Menekülésnyom 

AGRICHNIA 

Tenyésztésnyom 

PASCICHNIA 

Legelésnyom 

PRAEDICHNIA 

Ragadozó életmódhoz 
kapcsolódó nyomok 

R E P I C H N I A 

Csúszás-mászás 
nyom 

2 . ábra. Az életnyomok viselkedésmódokon alapuló felosztása (PEMBERTON et al. 1 9 9 2 után) 

Fig. 2 Behavioral classification of trace fossils (after PEMBERTON et al. 1992) 

Táp lá lkozás Mozgás 
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helyen marad. Számos kagylónál megfigyelhetjük az ilyen viselkedést. Jelleg
zetes nyomai: a felszínből kidomborodó, elágazó, laterális, izolált, ideális szerke
zetű nyomok, amelyek fokozatosan átmehetnek csúszó-mászó, vagy menekülési 
nyomba. Ha az üledék felhalmozódása gyors, akkor a nyomok vertikálisan ismét
lődhetnek; ilyenkor mindig kapcsolódik hozzá menekülési nyom. Ide tartoznak 
például a Lockeia, Rusophycus, Pelecypodichnus és Asteriactíes ichnogenusok. 

2. Repichnia: ezek a szerkezetek elsősorban a mozgást tükrözik, mind az aljza
ton, mind az aljzatban. A legtöbb üledékes felszínen megtalálhatók, de a feltárá
sokban általában nehezen észlelhetők. Az állat a mozgása folyamán teljesen 
elhagyja az előző helyét, és egy másikra érkezik. A mozgás közben az állat bizo
nyosan táplálkozik is, ez azonban nem figyelhető meg közvetlenül a nyomokból. 
Jellegzetes nyomai: egyenestől a teljesen kanyargós szerkezetekig, néhány kar
szerű elágazással. Lábnyomok, folyamatos (általában gyűrűs) barázdák. Komp
lett formák is megmaradhatnak, de gyakoribbak a töredékek. Tipikus repichnia 
például a Diplichnites nyomsáv, illetve a Cruziana járat, az Aulichnites és a Scolicia. 
Ide lehet sorolni az úszó és futó állatok nyomait, melyeket néhány szerző 
natichnia és cursichnia néven különít el. 

3. Pascichnia: amikor a nyomsávok, barázdák, vagy egyéb mozgásnyomok egy 
kanyargó, vagy spirál alakú utat követnek, egyértelmű, hogy az epibentosz vagy 
inbentosz élőlény élelemért kutatta végig a felszínt, vagy az üledék legfelső 
részét. Az ilyen jellegű nyomokat üledékfalók hagyják maguk után. Jellegzetes 
nyomai: elágazás nélküli, kanyargós, esetleg erősen összetekercselt nyomok, 
melyek vége villásan elágazhat. Általában a mintázatból látható a terület maxi
mális mértékű átkutatása, kiaknázása. Gyakori a teljes formák megőrződése. 
Nagyon szép példák találhatók a jelenkori óceáni aljzaton, de a fosszilis példá
nyok is hasonló viselkedésről árulkodnak. A legtöbb pascichnia párhuzamos a 
tengerfenékkel, mint például a Cosmorhaphe, Phycosiphon, Nereites, és Hel-
minthopsis. 

4. Fodinichnia: ez a kategória két funkciót hordoz magában: az üledékfogyasz
tást és a többé-kevésbé ideiglenes lakóhelyen való tartózkodást. A nyomokat 
készítő állatok inbentosz üledékfalók. Állandó szerkezetek, morfológiájuk az 
aljzaton való táplálékkeresés nyomait jelzi. Jellegzetes nyomai: egyszerű, elágazó, 
vagy elágazás nélküli, hengeres, vagy hullámos, esetleg U-alakú, illetve összetett, 
egymással párhuzamosan ismétlődő, koncentrikus járatok. Faluk általában nem 
őrződik meg, kivéve, ha szerves anyagból készül. A Thalassinoides ichnogenus és 
a Rhizocorallium irreguläre ichnospecies jellegzetes fodinichnia, valamint a 
Chondrites, Gyrophylites, Rosselia és Zoophycos ichnogenus is ebbe a csoportba 
tartozik. 

5. Domichnia: ide sorolhatók a többé-kevésbé állandó lakóhelyek. A nyom 
készítője lehet szesszilis szuszpenziófiltráló, a rejtekhelyén rejtőzködő aktív 
ragadozó, vagy dögevő. A nyomfosszília létrehozásában a fő szerepet az állandó 
tartózkodás játsza, bár másodlagos viselkedésmódok is kapcsolódhatnak hozzá. 
Jellegzetes nyomai: egyszerű, elágazó, vagy U-alakú, függőleges, illetve változó 
szögben hajladozó járatok, járatrendszerek. A járatok falát az állat gyakran 
megerősíti, ezért jó megtartásúak. Általában teljes szerkezetek őrződnek meg. Ide 
tartozik a Skolithos, Ophiomorpha, Diplocraterion, Arenicolítes ichnogenus. Vannak 
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azonban esetek, amikor nincs szükség a járatok falának megerősítésére. Ilyenek a 
kemény aljzatba mélyülő életnyomok, mint például az Entobia, Gastrochaenolites, 
Caulostrepsis, Maeandropolydora, Trypanites, Rogerella ichnogenus. 

6 . Agrichnia: ebbe a csoportba sorolhatók a „csapdák" és a „kertészkedés" 
nyomai. Először S E I L A C H E R ( 1 9 7 7 ) mutatott rá, hogy ezek a szerkezetek túl 
bonyolult felépítésűek ahhoz, hogy egyszerűen csak „legelés" nyomai legyenek. 
Két funkciót tulajdoníthatunk nekik: az egyszerűbb szerkezetek csapdaként 
szolgálnak; a számos kivezető nyílással rendelkező járatok pedig „kertek", ahol 
mikrobákat tenyésztenek. Klasszikus példái: Paleodictyon, Helicolithes, mint „kert", 
és Spirorhaphe, Cosmorhaphe, mint csapda. 

7. Praedichnia: ebbe a csoportba azok a nyomok sorolhatók, melyek a 
ragadozó életmóddal kapcsolatosan keletkeznek. Ezek a nyomok elsősorban 
kemény aljzaton jelennek meg. Tipikus forma az Oichnus simplex, mely molluszka 
héjakba, ragadozók által fúrt lyuk. 

8 . Fugichnia: kevés inbentosz faj tolerálja a hirtelen betemetődést. Ilyen 
feltételek mellett, a pánikszerű menekülés hatására az üledék átmozgatódik. 
Emiatt a nyugalmi helyzetben keletkezett nyomok hirtelen megváltoznak. Általá
ban egyéb viselkedésből származó nyomokkal kapcsolódnak össze. Jellegzetes 
nyomai: vertikálisan ismétlődő nyugalmi nyomok (folyamatos betemetődés 
hatására keletkeznek), és egyéb felfelé irányuló (betemetődés hatására), vagy 
lefelé irányuló (erózió hatására keletkező) szerkezetek. Teljes nyomok meg
maradhatnak. A menekülés egy másik fajtája, amikor az állat egy ragadozó elől 
menekül, ilyenkor laterális nyomok keletkezhetnek. 

Az életnyomok ezenkívül osztályozhatók a réteghelyzet szerint is. Ekkor 
mindig a keményebb réteget kell alapul venni. Ehhez viszonyítva az életnyom 
keletkezhet a keményebb réteg feletti, illetve alatti lazább rétegben, magán a 
réteglapon, illetve a rétegben. M A R T I N S S O N ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) a réteglap alján megjelenő 
nyomokat hypichniának, a réteglap tetején megjelenőket epichniának, a 
rétegben megjelenőket pedig endichniának nevezte el ( 3 . ábra). Az adott rétegen 
kívüli nyomok az exichniák. Ugyanez az osztályozási mód S E I L A C H E R ( 1 9 6 4 ) 

nevezéktana szerint: semirelief - hyporelief (réteg alján „dombormúszerűen" 
megjelenő), semirelief - epirelief (réteg tetején „dombormúszerűen" megjelenő), 
full relief (rétegben „szoborszerűen" megjelenő) nyomok. Ez a csoportosítás az 
üledékképződés folyamatának értelmezéséhez nyújt segítséget ( 3 . ábra). 

A nyomfosszíliák rendszertana 

Mivel a nyomfosszíliák nem jelenlegi élőlények, sem azok részei, ezért nem 
lehetséges őket a Linné-féle kétnevú nevezéktanba besorolni. Mindemellett a 
morfológiailag jellegzetes nyomfosszíliák nemzetség és fajneveket kaptak. Azért, 
hogy elkerüljék a keveredést a testfosszíliákra használt binomiális nevezéktannal, 
a nyomfosszíliák az ichnogenus és az ichnospecies neveket kapták ( P E M B E R T O N & 

F R E Y 1 9 8 2 ) . Ezt a nevezéktani keveredést látva felmerül a kérdés, hogy miért 
hiányzik a kapcsolat a nyomfosszíliák és az őket létrehozó élőlények neve között. 
A fő ok az, hogy az életnyomok „készítői" gyakran ismeretlenek, esetleg mára 
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3 . ábra. Az életnyomok réteghelyzet szerinti osztályozása. A SEILACHER- és a M A R T i N S S O N - f é l e felosztás 
összehasonlítása (BROMLEY 1 9 9 0 ) 

Fig. 3 Stratinomic classification of trace fossils. Comparison of the terminologies of SEILACHER and MARTINSSON 
(BROMLEY 1990) 

már kihaltak és csak rosszul megőrződött maradványok találhatók belőlük. Ezen 
kívül ugyanaz az állat készíthet különböző nyomokat, és különböző állatok 
készíthetnek hasonló nyomokat is. Mindez megnehezíti, sőt gyakran lehetet
lenné teszi a nyomfosszília és a testfosszília nevének összekapcsolását. 

A hagyományos rendszer az életnyomok alaki bélyegeiből indul ki. Ezeket 
lehet méret, irányítottság, alak és felület szerint csoportosítani. Megkülönböz
tethetők a rétegfelületeken megjelenő, valamint a rétegben található életnyomok. 
A H O R O W I T Z által javasolt, a külső bélyegek alapján történő csoportosítás látható 
a 4. ábrán ( H O R O W I T Z in F R E Y 1 9 7 1 ) . Ezek alapján lehet a nyomfosszíliákat genu
sokba sorolni, a kisebb eltérések pedig a fajok elkülönítéséhez vezetnek. 

A nyomfosszíliáknak számos előnye van a testfosszíliákhoz képest. Ezek az 
előnyök a következők: 

- Hosszú időn át tartó elterjedés: bizonyos életnyomok, melyeket hasonló 
életkörülményekkel rendelkező élőlények hoztak létre, hosszabb időinterval
lumban megtalálhatók, mint a legtöbb testfosszília. Mivel az életnyomok jól 
alkalmazhatók környezeti rekonstrukciókban, ezért hosszabb geológiai időn át 
segíthetnek a környezeti értelmezésben; gyakorlatilag az élőlények megjelené
sétől a jelenkorig. 

- Gyakoriság: egy nem rögzített életmódot folytató élőlény élete során számos 
nyomot hagyhat maga után, míg testfosszíliát csak egyet. Ha azonban nem 
rendelkezik szilárd vázzal, vagy az elpusztulását követően a szilárd váz is meg
semmisül, akkor csak a nyomaiból tudunk következtetni életmódjára. így előfor
dulhat, hogy bizonyos esetekben, amikor a megőrződési feltételek kedvezőek, 
több nyomfosszíliát találunk, mint testfosszíliát. 

- In-situ előfordulás: a testfosszíliákkal ellentétben, melyek az élőlény 
elpusztulása után, a végleges betemetődés előtt még akár messzire el is szállítód-

A nyomfosszíliák előnyei és hátrányai 
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I. Rétegen belül megjelenő szerkezetek II. Rétegfelszínen megjelenő 
A. Alak szerkezetek 

1 . Elágazás nélküli formák A. Alak 
a. Egyenes 1 . Kör vagy ovális 
b. Görbe 2. Csillag-alakú 

- U-alakú 3 . „Ujjas" 
- J-alakú a. Ujjak száma 
- Egyéb 4 . „Taréj", barázda (szisztema

c. Barázdált tikus szerkezetű vagy sem) 
d. Kiszélesedő a. Egyszerű 
e. Szemcsézett falú - Egyenes 

2. Elágazó formák - Görbe 
a. Szabályos - Éles hátak 
b. Szabálytalan - Elágazó 

B. Kitöltés b. Összetett 
1. Szerkezetet mutat - Elágazó formák 
2. Homogén - Elágazás nélküli 

C. Méret formák 
D. Orientáció (a rétegzéshez viszonyítva) B, Belső szerkezet 

1. Vizszintes C. Méret 
2. Függőleges D. Orientáció 
3. Ferde 
4 . Véletlenszerű 

4. ábra. A nyomfosszíliák HoROWiTZ-féle, külső bélyegek alapján történő csoportosítása (HOROWITZ in: 
FREY 1 9 7 1 után) 

Fig. 4 Descriptive classification of trace fossils proposed by HOROWITZ (after HOROWITZ in: FREY 1971) 

hatnak, a nyomfosszíliák szinte minden esetben autochtonok, ezért mindig a 
megtalálási hely környezeti tényezőiről adnak felvilágosítást. 

- Megőrződési potenciál: a nyomfosszíliák általánosan elterjedtek a törmelékes 
üledékes kőzetekben, melyekből gyakran hiányoznak a testfosszíliák. Például 
erős áramlással jellemezhető környezetekben a feltételek nem kedveznek a héjak 
megőrződésének, de alatta az üledékben sok járat előfordulhat. Azokban a 
kőzetekben, melyekben a testfosszíliák megőrződésének a valószínűsége kicsi 
(pl.: erősen áramló, vagy hullámzó vízben keletkezett üledékek esetében), jól 
alkalmazhatók környezeti értékelésre. Testfosszíliákban szegény, de nyomfosszí-
liákban gazdag kőzetek például a turbiditek. Felhasználhatók nagy vastagságú, 
egyhangú rétegsorok tagolására is. Akad közöttük vezérkövület is, annak 
ellenére, hogy „készítője" ismeretlen. 

- Kitűnő környezetjelzők: mivel az élőlények különböző viselkedésformái 
erősen függnek a környezeti faktoroktól, ezért az életnyomok fontos vezér
fonalak az eredeti környezeti feltételek meghatározásában. Ezért a paleo-
ichnológia a szedimentológia számára a leghasznosabb. A nyomfosszíliák utal
nak a környezet vízmozgására, a vízmélységre, a tápanyagmennyiségre, az 
üledékképződés sebességére, az üledékszemcsék megtapadási fokára, az oceano
lógiai helyzetre, a szalinitására, az oxigén ellátottságra, az energia viszonyokra. 
Másrészt az életnyomok közvetlenül meghatározhatják az üledék szerkezetét, 
illetve el is tüntethetik azt. 

Az életnyomoknak azonban vannak kevésbé előnyös tulajdonságai is. A 
kiértékeléskor nem feledkezhetünk meg a következőkről: 
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- Egy élőlény - több nyom: azaz ugyanaz az állat különböző alakú nyomokat 
hagyhat maga után, különböző élettevékenységei során. Előfordulhat például, 
hogy egy lakójárat összekapcsolódik egy eltérő alakú, élelemszerzés közben 
kialakult szerkezettel. Ez persze előnyös is, hiszen a gyakoriságot növeli és a 
környezeti értelmezést pontosíthatja, ugyanakkor a rendszertani besorolást 
nehezíti. 

- Több élőlény - egy nyom: fordítva is megtörténhet, különböző élőlények is 
hagyhatnak hasonló nyomokat maguk után. Például a legfontosabb ásó 
szervezetek, a puhatestűek, a gyűrűsférgek, és az ízeltlábúak gyakran készítenek 
ugyanolyan járatokat. Itt is elmondható, hogy ez a környezeti értelmezés szem
pontjából előnyös, ugyanakkor nehezíti a rendszertani besorolást. 

- Üledék minősége: az életnyomok alakját nagyon befolyásolja a befogadó 
üledék minősége. Más járatot ás magának az állat egy laza üledékben, mint egy 
keményebb, de még nem litifikálódott aljzatban. (Ezt bárki kipróbálhatja, más 
lesz a talpunk alakja, ha nedves homokba lépünk, más, ha száraz homokba és 
megint más, ha iszapos részen megyünk végig.) Jelentősen befolyásolja a járat 
kialakítását a meg nem szilárdult üledék vastagsága, valamint az üledék szerves
anyag-tartalma is. Ez szintén a rendszertani besoroláskor okozhat problémákat. 

Az ichnofácies 

A nyomfosszüiák összessége a testfosszíliákkal, valamint a litológiai jegyekkel 
együtt elemezve kitűnő eredményeket adhat az ősi környezetek paramétereinek 
meghatározásában. Az üledékek jellegzetességeivel és az eredeti környezet 
meghatározásával foglalkozik a fáciesanalízis. Ha a nyomfosszüiák és az üledék 
között egyértelmű a kapcsolat, akkor a környezeti értelmezés és a nyomfosszüiák 
egyidejűségének kimutatása könnyű feladat. 

Az ichnocönózis a jelenkori üledékekben, azonos környezeti viszonyok közt 
megtalálható nyomok összessége. Ebből az eredeti ichnocönózisból megmaradt 
jegyek alkotják az ichnofáciest. Az ichnofácies fogalom SEiLACHERtől származik. 
Az 1950-es évek óta nagyon fontos paleontológiái eszközzé vált az ichnofáciesek 
alkalmazása az egykori környezetek rekonstruálásában. Az eredeti definíció 
szerint, az ichnofácies a vízmélység meghatározásához nyújt adatokat ( S E I L A C H E R 

1967), de a későbbi munkák megmutatták, hogy a vízmélység csak egy a meg
határozható paraméterek közül. Az ichnofácieseket később elnevezték egy-egy 
jellegzetes ichnogenusról, mely általánosan (de nem szükségszerűen) jelenik 
meg az együttesben. 

Eddig tíz ichnofáciest különítettek el. Ezeket, a rájuk jellemző környezettel és 
a bennük jellegzetesen megjelenő leggyakoribb genusokkal az I. táblázatban 
foglaltam össze. A régebbi szakirodalomban az Entobia és a Gnathichnus 
ichnofácieseket együttesen, Trypanites ichnofáciesként találhatjuk meg. E 
szétválasztást B R O M L E Y & A S G A A R D (1993) javasolta. Vannak azonban olyan 
szerzők, akik az Entobia és a Gnathichnus ichnofácieseket csupán a Trypanites 
ichnofácies alosztályának tekintik. 

A tengeri ichnofáciesek egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja az 5. ábra. 
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5. ábra. A tengeri ichnofáciesek elterjedése. A lokális fizikai, kémiai és biológiai tényezők befolyá
solhatják az adott fáciesek megjelenését. (PEMBERTON et al. 1992; FREY et al. 1990; BROMLEY & ASGAARD 
1993 után). D: dagályszint; H: hullámbázis; V: viharhullámbázis 

Fig. 5 Extent of marine ichnofacies. Local physical, chemical and biological factors may influence the appearance 
of relevant fades (after PEMBERTON et al. 1992; FREY et al. 1990; BROMLEY & ASGAARD 1993). D: mean high-
water; H: mean fairweather wave base; V: mean storm wave base 

Az ichnofácies fogalmának fejlődése és tökéletesítése folyamatban van, 
elsősorban a szárazulati nyomfosszília-együttesek diverzitásának megnöveke
dése miatt, amely szükségessé teszi a Scoyenia ichnofácies további felosztását. 

A tíz ichnofácies, elsősorban a tengeriek, lehetővé teszik a fő környezeti 
feltételek meghatározását. Talán a leginkább félreértelmezett szempont az 
ichnofácieseknél a paleobathymetriára való használhatóságuk. Nagyon sok 
szerző használja a mélységtől való függésüket a környezeti rekonstrukciókban, 
míg más ichnológusok az egyéb környezeti tényezők fontosságát hangsúlyozzák 
( F R E Y et al. 1 9 9 0 ) . Kétségtelen, hogy sok környezeti paraméter progresszíven 
változik a víz mélységével és a tengerparttól való távolsággal párhuzamosan 
(például: szemcsenagyság csökken, energiaszint csökken, szuszpenzióban 
található élelem mennyisége nő, víz turbulenciája csökken), és ezek a változások 
alapvetően befolyásolják a fizikai és a biológiai szerkezetek kialakulását. Ebben a 
minőségben a nyomfosszíliák valóban használhatók paleobathymetriai 
becslésekre. 

Az ichnofáciesek idealizált egymás utáni megjelenésében ( 5 . ábra) a fő szabá
lyozó tényező azonban nem a mélység, hanem az aljzat minősége, a hidraulikus 
energia, az üledékképződés sebessége, a turbulencia mértéke, az oxigén- és 
sótartalom, a toxikus anyagok jelenléte, illetve hiánya, valamint a rendelkezésre 
álló táplálék mennyisége és minősége. Ezeknek a tényezőknek a meghatáro
zására szép példákat láthatunk például az alábbi tanulmányokban: a nyom
fosszíliák segítségével határozta meg az aljzatvíz oxigén ellátottságát B O T T J E R et 

Az ichnofácies modellek kiértékelése 

és a nyomfosszíliák egyéb alkalmazási területei 
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I. táblázat. Az ichnofáciesek, a bennük megjelenő jellegzetes nyomok és környezeti jellemzőik. (FREY 
& PEMBERTON 1 9 8 4 ; PEMBERTON et al. 1 9 9 2 ; BROMLEY & ASGAARD 1 9 9 3 után.) 

Table 1 The ichnofacies, their typical traces and their general environmental significance, (after FREY & 
PEMBERTON 1984; PEMBERTON et al. 1992; BROMLEY & ASGAARD 1993) 

Ichnofacies 
neve 

Környezet Aljzat/üledék 

Scoyenia 
ichnofacies 

Atmenet az aquatíkus és nem-aquatikus 
szárazföldi környezetek között. Alacsony 
energiaszintű helyeken keletkezett 
üledékek jellemzik: tavi, vagy folyóvízi 
üledékek, melyek periodikusan szárazra 
kerülnek, illetve szubaerikus üledékek, 
melyek periodikusan víz alá kerülnek. 

Nedves-vizes, agyagos
homokos üledékeken 
alakul ki. 

Psilonichnus 
ichnofacies 

Átmenetet képez a szárazföld és a tenger 
között. Homokos tengerpartok 
hullámveréses övében, a 
homokzátonyokon, és az 
árapálysíkságokon fordul elő. A vízmozgás 
energiája nagy intervallumban változhat. 
Erősen befolyásolják a területet a nagy 
viharok. 

Nagyon erősen 
mozgatott, agyagos, 
homokos aljzaton 
alakul ki. 

Skolithos 
ichnofacies 

Litorális-infralitorális, közepes-nagy 
energiaszintű környezetben jelenik meg. A 
magas energiaszintű helyeken 
megnövekszik az üledék fizikai 
újrafeldolgozása, és a biológiai szerkezetek 
megsemmisülnek. 

Gyengén iszapos, vagy 
tiszta, jól osztályozott, 
mozgó homokban 
keletkezik. Gyors erózió, 
vagy gyors üledék
felhalmozódás 
váltakozhat. 

Cruziana 
ichnofacies 

Infralitorális-sekély cirkalitorális területen, 
az átlagos hullámbázis alatt, de a vihar 
hullámbázis felett, közepes-alacsony 
energiaszintű helyeken jelenik meg. 
Eszlelhető, de nem kifejezetten gyors 
üledékképződés jellemző. Nagyon elterjedt 
üledékképződési környezet, esztuáriumok, 
tengeröblök, lagúnák és árapálysíkságok 
területén is megtalálhatók. 

Jól osztályozott aleurit 
vagy homok, 
közberétegzett agyag, 
vagy tiszta 
homokrétegekkel. 
Közepes-intenzív 
bioturbáció jellemző. 

Zoophycos 
ichnofacies 

Cirkalitorális-batiális, nyugodt vizű 
feltételek mellett alakul ki, kissé 
oxigénhiányos környezetben, a vihar 
hullámbázis alatt, meglehetősen mély 
vízben. Ezeken a helyeken gyakoriak a 
zagyárak, és a fenékáramlások. Ha a selfről 
érkező áramlások, vagy a mélyvízi 
kontúráramlások erősek, akkor ez az 
ichnofacies kimaradhat, közvetlen átmenet 
alakulhat ki az mfralitorális és az abisszális 
környezetek között. 

Szerves anyagban 
gazdag agyag, agyagos 
homok aljzaton alakul 
ki. 
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I. táblázat (folytatás) 
Table 1 (cont.) 

Jellegzetes nyomok A nyomok készítői Ichno 
genusok 

Kis, horizontális, fallal körülvett, 
kitöltött; vagy kanyargós, fal nélküli, 
élelemszerzés céljából épített járatok. 
Tekervényes csúszás-mászás 
nyomok, vertikális, hengeres
szabálytalan járatok, nyomok, 
nyomsávok. 

Invertebrata üledékfalók, 
ragadozók. Vertebrata 
csúszó-mászók, 
ragadozók, vagy 
dögevők. Az 
invertebraták alacsony 
diverzitásúak, de néhány 
nyomuk nagyon elterjedt. 
A vertebrata nyomok 
sokfélék, és a víztest körül 
elterjedtek. 

Anorichnus, 
Scoyenia, 
Cmziana, 
Skolithos 

Nagy számban fordulnak elő ] - , Y-, 
vagy U-alakú járatok, melyeket 
tengeri élőlények készítenek. A 
szárazföldi hatást tükrözik a pókok, 
bogarak furatai, valamint a 
tetrapódák alagútjai. Gyakran 
előfordulnak gyökérnyomok is. 

Tengeri bentosz élőlények 
jellemzőek, melyek 
dögevők, vagy 
üledékfalók, valamint 
szárazföldi ízeltlábúak, 
tetrapódák. 

Psilonichnus, 
Macanopsis 

Vertikális, hengeres, vagy U-alakú 
lakásnyomok; gyakori a protruzív és 
a retruzív spreiten kialakulása (az 
aljzat aggradációjára vagy eróziójára 
adott válasz). Dominánsak az 
Ophiomorpha vertikális, vagy ferde 
járatai. 

Elsősorban üledékfalók 
készítik a nyomokat. 
Diverzitásuk alacsony, 
míg a nyomok nagyon 
elterjedtek lehetnek. 

Ophiomorpha, 
Skolithos, 
Diplocra terion, 
Monocraterion 

Nagy számban megjelenő csúszás
mászás nyomok, mind a felszínen, 
mind a felszín alatt. Ferde U-alakú 
járatok, gyakran protruzív spreitenné 
alakulva (élelemszerzés). Az 
Ophiomorpha és a Thalassinoides 
formák szabálytalanul hajladozó és 
vízszintes járatokat is tartalmaznak, a 
függőleges mellett. (I. tábla, 1-2. ábra 
és II. tábla, 2-3. ábra.) 

Az állatok között 
ragadozók, szuszpenzió
filtrálók és üledékfalók is 
megtalálhatók. A 
diverzitás és az 
abundancia általában 
magas. 

Rhizocorallium, 
Ophiomorpha, 
Thalassinoides, 
Arenicolites, 
Planolites, 
Rosselia, 
Teichichnus, 
Aulichnites, 
Phoebichnus 

Mivel az üledék vízzel telített, felső 
részében nem él epibentosz, ezért 
csak a felszínen található néhány 
rosszul megőrződő nyom. Viszonylag 
egyszerű-közepesen bonyolult, az 
üledékfelszínt alaposan 
végigtapogató legelésnyomok, és 
sekély mélységű táplálkozásnyomok 
jellemzőek. Gyakoriak a lapos, 
szalagszem spirálok. 

Uledékfalók készítik a 
nyomokat. Alacsony 
diverzitás mellett, néhány 
nagyon elterjedt 
nyomforma figyelhető 
meg. 

Zoophycos, 
Spirophyton, 
Phycosiphon 
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1. táblázat (folytatás) 
Table I (cont.) 

Ichnofácies Környezet AJjza t/üledék 

Nereites 
ichnofácies 

Batiális-abisszális, nagyon nyugodt, 
de oxigénnel jól ellátott vízben 
keletkezik. A kanyonok alján 
fenékáramlások, valamint zagyárak 
fordulhatnak elő. A legdisztálisabb 
részeken folyamatos az üledék
felhalmozódás és a bioturbáció. 

A felszín nagyon stabil, 
rendkívül lassú az 
üledékképződés. A turbidit 
alatt és felett pelágikus 
agyag található. 

Glossifungites 
ichnofácies 

Kemény, de nem litifikálódott, 
litorális-szublitorális környezetben 
jelenik meg. Védett, közepes 
energiaszintű helyekre jellemző, vagy 
magasabb energiaszintű területekre, 
ahol a félig konszolidált aljzat nyújt 
védelmet az erózió ellen. Az üledékes 
szerkezetek relikt és újraátmozgatott 
szerkezetekből állnak. 

Elsősorban félig 
konszolidálódott 
karbonátos 
keményfelszíneken, vagy 
stabil, összefüggő, részben 
víztelenedett agyagos 
felszíneken jellemző. 

Entobia 
ichnofácies 

Konszolidált, tengeri litorális-
szublitorális felszínen (sziklás 
tengerpartok, beachrock, 
keményfelszínek, zátonyok) jelenik 
meg. A nyomok hosszú idejű 
bioerózió hatására keletkeznek. 
Fokozatos átmenetet képezhet a 
Glossifungites, és némileg a 
Teredolites ichnofáciessel. 

Hosszabb időn keresztül 
üledékmentes víz alatti 
sziklákon, konszolidált, 
kemény tengeri aljzaton 
jellemző. A bioerózió 
gyorsítja az aljzat fizikai 
erózióját. 

Gnathichnus 
ichnofácies 

Konszolidált, tengeri litorális-
szublitorális felszínen (sziklás 
tengerpartok, beachrock, 
keményfelszínek, zátonyok), 
valamint biogén eredetű aljzaton 
(puhatestűek házai, csontok) jelenik 
meg. A nyomok rövid idejű bioerózió 
hatására keletkeznek. A nyomok 
megőrződési potenciálja kicsi, a 
mélyebbre hatoló Entobia 
ichnofácieshez tartozó nyomok 
eltüntethetik őket. 

Az aljzatot puhatestűek 
házai és nagyobb kavicsok 
alkotják; valamint olyan 
konszolidált 
keményfelszínek, melyeket 
korán betemet az üledék. 

Teredolites 
ichnofácies 

Mind édesvízi, mind tengeri 
környezetben előfordul. 
Folyóvizeken sodródó, vagy tengerre 
kikerült uszadékfákon, illetve akár 
hajók testében is megjelenhet. Mivel 
a fák sodródnak az áramlásokkal, 
ezért fontos megállapítani, hogy az 
adott furat autochton, vagy allochton. 
Csak az autochton formák tartoznak 
az ichnofáciesbe. 

Fa aljzaton jelenik meg. 



BABINSZKI E.: A nyomfosszüiák szerepe az őskörnyezeti értelmezésben: áttekintés 437 

1. táblázat (folytatás) 
Table 1 (cont.) 

Jellegzetes nyomok A nyomok készítői Ichnogenusok 

Összetett legelésnyomok és 
lakójáratok fordulnak elő. 
Ezek jelzik a magas 
szervesanyag-tartalmat. A 
szerkezetek általában a 
felszínnel párhuzamosak, 
nagyon összetettek. Számos 
csúszó-mászó-legelő nyom 
fordul elő. (I. tábla, 4. ábra és 
II. tábla, 1. ábra.) 

A nyomokat létrehozó állatok 
általában üledékfalók, vagy 
dögevők, bár előfordulnak 
„kertészkedők" is, akik 
mikrobákat tenyésztenek a 
többé-kevésbé állandó 
lakóhelyükön. Diverzitásuk és 
abundanciájuk jelentős a 
flisüledékeken, míg a 
disztálisabb régiókban 
alárendeltebb szerepet 
játszanak. 

Zoopbycos, 
Nereites, 
Neonereites, 
Helminthoida, 
Cosmorhaphe, 
Paleodictyon, 
Lorenzinia, 
Taphrhelminthopsis 

Vertikális, hengeres, U-, vagy 
cseppalakú furatok, vagy 
furatszerű szerkezetek. 
Elágazó lakójáratok, protruzív 
spreitenek, melyeket az állat 
növekedése során hoz létre. 

Számos intertidáüs faj fordul 
elő; gyakoriak a szuszpenzió
filtrálók. A diverzitásuk 
tipikusan alacsony, míg 
bizonyos fajta járatok nagyon 
elterjedtek lehetnek. 

Rhizocorralium, 
Diplocra teríon, 
Skolithos, 
Thalassinoides, 
Gastrochaenolites 

Mély (akár 5-10 cm-es), 
hengeres, csepp-, vagy U-
alakú, esetleg szabálytalan 
alakú lakásnyomok az 
aljzatban. Előfordulnak 
fúrásnyomok elágazó 
rendszerei is. (I. tábla, 3. ábra.) 

Szuszpenzió-filtrálók, passzív 
ragadozók hozzák létre a 
nyomokat. Szivacsok, férgek, 
bryozoák, kagylók, 
echinoideák, Patellidaek. 
Diverzitásuk alacsony, bár a 
furatok és a letisztított felületek 
elterjedtek. 

Entobia, 
Caulostrepsis, 
Trypanites, 
Gastrochaenolites, 
Maeandropolydora 

Felületen megjelenő, 
viszonylag egyszerű, sekély, 
karcolásszeru nyomok. Az 
üledékfelszínt alaposan 
végigtapogató legelésnyomok. 
Algák, gombák néhány mm-es 
fúrásnyomai. 

Algatelepeket legelők, 
szuszpenzió-filtrálók hozzák 
létre a nyomokat. 
Qanobaktériumok, algák, 
gombák, kacslábú rákok, 
echinoideák, szivacsok, férgek, 
Patellidaek. 

Radulichnus, 
Gnathichnus, 
Renichnus, 
Centrichnus, 
Rogerella 

Bunkósbotszerű furatok, 
sűrűn elhelyezkedő üregek 
jellemzik, melyek között 
nincsen összeköttetés. Az 
édesvízi kifejlődésekben 
sekély, nem bunkós végű, 
inkább mélyebb 
benyomódásokra hasonlító 
nyomok fordulnak elő. 

Rákok, kagylók hozzák létre. Teredolites 
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al. ( 1 9 8 6 ) ; az oxigéntartalom, a szalinitás és a hidraulikus energia alapján vont le 
következtetéseket H O W E L L et al. ( 1 9 9 6 ) . G O L D R I N G ( 1 9 6 4 ) a nyomfosszíliákat hasz
nálta az egykori üledékképződési sebesség, valamint az erózió mértékének 
megállapítására. Szintén a nyomfosszíliák kutatása vezetett el a bioturbációs 
modellek ( M O O R E & S C R U T O N 1 9 5 7 ) és később a nyomsűrűség indexek megalko
tásáig ( D R O S E R & B O T T J E R 1 9 8 6 , 1 9 8 9 ; A N D E R S O N & D R O S E R 1 9 9 8 ) . 

Az életnyomok alkalmazása a szekvenciasztratigráfiában1 

A szekvenciasztratigráfiai értelmezés alapja az egységeket elválasztó felületek 
felismerése. Ezeket a felületeket általában a rétegsorban bekövetkező diszkonti
nuitás jelöli ki. Sok ezek közül definiálható litológiai változással, de néhány 
esetben ez nem alkalmazható. Ilyen esetekben a nyomfosszíliák (egyéb rendel
kezésre álló szedimentológiai, sztratigráfiai és őslénytani adatokkal együtt) 
adhatnak segítséget a különböző típusú diszkordancia-felületek, szubmarin 
eróziós felületek, illetve kondenzációt jelző keményfelszínek felismerésére és 
genetikai értelmezésére. 

A nyomfosszíliák alkalmazása két módon nyújt segítséget. Az egyik, a kemény 
aljzathoz kötött ichnofáciesek azonosítása. Ezek jelezhetik a réteg eredeti 
leülepedése és az ezután kialakult nyomegyüttesek között eltelt időt. A kemény 
aljzat kontrolálta ichnofáciesekre jellemző, hogy belevágnak az alatta jelenlévő, 
puhább aljzatba. Ezzel tükrözik mind az eredeti üledékes környezetet, mind az 
erózió utáni környezetet. Az üledékképződés szünetében az aljzat benépesül
hetett, kialakítva az új ichnofáciest. Ilyen esetekben meg kell állapítani az eredeti 
üledék ichnofáciesét (az üledékképződés idejében fennálló környezeti paraméte
rek rekonstruálásához), az erózió után kialakult ichnofáciest (azaz a kemény
felszínhez tartozó ichnofáciest), valamint a fedő réteg ichnofáciesét (az üledék
képződés szünetének becslésére). Általában a kemény aljzathoz kötött ichno
fáciesek azonosítása ekvivalens a rétegtani diszkontinuitások felismerésével. 

A másik esetben az ichnofáciesek egymásra következésének sorrendje nyújt 
segítséget, mely analóg a fáciesek egymásutániságával ( P E M B E R T O N et al. 1 9 9 2 ) . A 
nyomfosszíliákban bekövetkező vertikális változások, melyek jelezhetik az 
üledékes környezet megváltozását a következők: 

- az élőlények viselkedésének változása, 
- a nyomfosszíliák diverzitásának változása, mely jelezheti például a sótar

talom csökkenését, a víz turbulenciájának megnövekedését, vagy az oxigén
ellátásban bekövetkező változást, 

- a nyomfosszíliák gyakoriságának változása. 
Relatív alacsony tengerszint esetén a medence peremén általános erózió zajlik. 

A szárazulatra való kitettség és/vagy az erózió széles körben elterjedt víz-
telenedéshez, és félig konszolidált, vagy kemény aljzat kialakulásához vezethet, 
melyek a Glossifungites, Trypanites (Entobia és/vagy Gnathichnus) ichnofáciesekbe 

1 A szekvenciasztratigráfiai alapfogalmakat VAN WAGONER et al. (1990); POSAMENTIER & VAIL (2988); 
valamint POSAMENTIER et al. (1988) alapján, a fogalmak magyar neveit pedig VAKARCS & TARI (1993) 
alapján használtam 
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tartozó nyomok készítőivel népesülhetnek be. Ezeket a felszíneket vékony 
szárazföldi üledék is takarhatja, de ezek megmaradási potenciálja nagyon ala
csony ( P E M B E R T O N et al. 1 9 9 2 ) . 

Abban az esetben, ha az erózió tenger alatti kanyonban zajlik, nagyobb esély 
van a felszín benépesülésére, mint szárazföldi erózió esetében. Ha a tenger 
peremén alakul ki a kanyon, akkor az ichnofáciesek elterjedése alapján 
kirajzolható a későbbiekben bekövetkező maximális tengerelöntés felszíne, a 
tenger egykori partvonala ( H A Y W A R D 1 9 7 6 ) . 

A relatív tengerszint emelkedése elönti a kisvíz idején szárazra került, vagy 
sekély, mozgatott vízzel, laza, erodálható üledékkel borított területeket. Az 
elöntés gyakran jár erózióval, mely transzgresszív bázistörmelék kialakulásához 
vezethet. A transzgresszív eróziós felszínek (szubmarin eróziós felszínek), azaz az 
elöntési, illetve kimélyülési felszínek a leggyakoribb példái a széles körben elter
jedő kemény aljzat kontrolálta ichnofáciesek kialakulásának. Főképp azért, mert 
az elöntött felszín az alacsony üledékképződési rátának köszönhetően, kedvező 
feltételeket teremt a tengeri élőlények megtelepedésének ( P E M B E R T O N et al. 1 9 9 2 ; 

M E L L E R E & S T E E L 1 9 9 5 ) . 

A transzgresszív eróziós felszínekhez kapcsolhatók a paraszekvenciák is, 
melyeket tengerelöntési, vagy kimélyülési felszín határol. E mentén a vízmélység 
gyors növekedése bizonyítható. A szemcseméret lecsökken, a bioturbáció mér
téke megnő. Az alján gyakran található transzgresszív bázistörmelék, de gyors 
kimélyülés esetén ez kimaradhat. A paraszekvenciában felfelé haladva a 
szemcseméret növekedése figyelhető meg, ezzel együtt a homoktestek vastag
sága, valamint a homok/agyag arány növekszik. A bioturbáció mértéke és a 
nyomfosszíliák mennyisége azonban csökken. A paraszekvenciák határát kijelölő 
tengerelöntési vagy kimélyülési felszínek általában keményfelszínek, ezért a 
Trypanites és a Glossifungites ichnofáciesek jelenhetnek meg rajtuk ( D E V I N E 1 9 9 1 ; 

R U F F E L L & W A C H 1 9 9 8 ) . Alattuk viszont, a parthomlok üledékeiben gyakoriak a 
Skolithos és a Cruziana ichnofáciesbe tartozó nyomok. 

A kondenzált rétegek tipikusan elterjedtek a maximális tengerelöntés ideje 
alatt ( L O U T I T et al. 1 9 8 8 ) , amikor „éhező" medencék alakulnak ki és jelentősek a 
maximális elöntési felszínek. Ezek nagyon hosszú idő alatt lerakódott vékony 
rétegek, melyek a hemipelágikus, vagy pelágikus üledékképződés lassú volta 
miatt alakulnak ki. Amikor szinszediment litifikáció zajlik az aljzaton, akkor a 
kőzetté válás előtti járatok, és a kőzetté válás utáni furatok jól elkülöníthetők 
egymástól ( B R O M L E Y 1 9 7 5 ) . A kőzetté válás előtti üledék tartalmazhat mind puha 
aljzatra, mind félig konszolidált aljzatra utaló nyomokat. A kondenzált rétegek 
felismerése fontos mind a sztratigráfia, mind a fáciesanalízis szempontjából. 
Ugyanakkor biosztratigráfiai elemzésekkor, ha a mintavételt nem végzik elég 
sűrűn, könnyen figyelmen kívül maradhatnak, és ez látszólagos időhézagot ered
ményezhet. 

A mélyvízben kialakult kondenzált rétegek ichnológiai jegyei különösen jól 
ismertek. Általában a rétegek járatmentesek, mely alacsony oxigénkoncent
rációra, valamint a bentosz élőlények extrém életfeltételeire utal. Ezek a rétegek 
általában magas szervesanyag-, de alacsony oxigéntartalmúak és kevés bentosz 
foraminiferát tartalmaznak. Megfigyelték ( B R O M L E Y & E K D A L E 1 9 8 4 ) , hogy a 
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tengeraljzat oxigénmennyiségének csökkenésével párhuzamosan a Planolites, 
Thalassinoides és Zoophycos nyomok hamarabb eltűnnek, mint a Chondrites, mely 
azt jelzi, hogy a Chondrites nyomot készítő élőlények jobban elviselik az anoxikus 
feltételeket. S A V R D A & B O T T J E R (1987) szintén azt találta, hogy a járatok mélysége 
csökken a tengermélység növekedésével és az oxigénszint csökkenésével. 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani S Z T A N Ó Orsolyának (ELTE), aki 
mindvégig segítségemre volt és hasznos tanácsaival, valamint kritikáival, 
észrevételeivel javított munkámon, valamint lektoraimnak S Z E N T É Istvánnak 
(ELTE) és D Á V I D Árpádnak (Eszterházy Károly Főiskola). 

Szójegyzék 

active fül: (aktive Verfüllung - ném., remplissage actif - fr.) aktív járatrész, azaz a 
járatnak az a része, melyet az állat jelenleg használ 

agrichnia: „tenyésztésnyom"; olyan állandó járat, melyet az állat, mint „kertet", 
vagy „csapdát" használ 

backfill: (Versatzbauten; Versatzgefüge., - ném., terrier (vagy galerie) remblayé -
fr.) a járat hátsó, az állat által üledékkel feltöltött része 

benthic boundary layer: a biológiailag aktív zóna határa 
biodeformation structure: (Verformungswühlgefüge - ném., structure de 

biodéformation - fr.) biodeformációs szerkezetek; üledékes szerkezetek, 
melyek akkor keletkeznek, amikor egy élőlény egy konszolidálatlan aljzaton 
mozog 

bioglyph: a járat falának díszítése, mely az állat életműködése során jön létre. Nem 
tévesztendő össze a magyar nomenklatúra bioglífájával, mely a biogén eredetű 
talpjegyeket jelöli, megkülönböztetve őket a fizikai eredetű mechanoglífáktól. 

biowinnowing: a finomszemcsés üledékek újra szuszpenzióba kerülése a biológiai 
aktivitás következményeként. Az áramlatok elszállíthatják ezeket az adott 
területről. 

boring: fúrás, fúrásnyom 
boxwork: akna-hálózat; olyan háromdimenziós járatrendszer, mely elsősorban 

függőleges, vagy ferde elemekből áll 
burrow: (Gang - ném., terrier - fr.) járat, ásás, ásásnyom 
burrow boundary: a járat külső felszíne. A járatot kitöltő anyag (burrow fill), vagy 

a járatfal (lining) és az aljzat közötti felület. 
burrow fill: a járatot kitöltő anyag. A feltöltődés lehet aktív (backfill), vagy passzív 

(gravitációs). 
chimney: a járat felső, az üledék felszínével érintkező része 
crawling trace: (Kriechspur - ném., trace de locomotion - fr.) csúszás-mászás 

nyomok 
cubichnia: pihenésnyom 
domichnia: lakásnyom 
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dwelling burrow: (Wohngang - ném., terrier d'habitation - fr.) lakójárat 
endichnia: a rétegben megjelenő nyomok (MÀRTiNssoN-féle felosztás) 
epichnia: a réteg tetején megjelenő nyomok (MARTiNSSON-féle felosztás) 
epirelief: (Epirelief - ném., épirelief - fr.) a réteg tetején megjelenő nyomok 

(SEiLACHER-féle felosztás) 
equilibrium structure/equilibrium trace: az aljzaton történő üledék-felhalmozódásra, 

vagy az aljzat eróziójára adott válasz hatására kialakuló, az élőlény által 
készített szerkezet (1. retrusive spreiten, protrusive spreiten) 

escape structure: (Fluchtspur - ném., structure d'évitement - fr.) menekülésnyom 
feeding structure: (Fresspur - ném., structure de nutrition - fr.) táplákozásnyom 
firmground: kemény, de még nem cementált üledékből álló aljzat 
fodinichnia: nem vagilis üledékfalók által hagyott táplálkozásnyom 
fugichnia: menekülésnyom 
full relief: (Vollrelief - ném., plein relief - fr.) három dimenzióban megőrződött, a 

rétegen belül elhelyezkedő nyom (SEiLACHER-féle felosztás) 
graphoglyptid: összetett vízszintes járatrendszer, mely állandó lakásként, 

„kertként" és „csapdaként" is szolgál (akárcsak az agrichnia) 
grazig trace: (Weidespur - ném., trace de pacage - fr.) legelésnyom 
groove: (Furche - ném., sillon - fr.) barázda 
hardground: az üledékképződés ideje alatt cementálódott tengeraljzat 
hypichnia: a réteg alján megjelenő nyomok. A viszonyítási rétegből „lenyúló" 

nyomok (MARTiNSSON-féle felosztás). 
hyporelief: (Hyporelief - ném., hyporelief - fr.) a réteg alján megjelenő nyomok. A 

viszonyítási rétegből „lenyúló" nyomok (SEiLACHER-féle felosztás). 
ichnocoenose: (Ichnocoenose - ném., ichnocénose - fr.) ichnocönózis, az azonos 

környezeti viszonyok közt megtalálható nyomok összessége 
ichnodiversity: az ichnocönózisban található ichnospeciesek száma 
ichnofabric: életnyomszövet 
ichnofabric index: nyomsűrűség index 
ichnofácies: ichnofácies, az ősi ichnocönózisokból fennmaradt jegyek összessége 
ichnofauna: (Ichnofauna - ném., ichnofaune - fr.) ichnofauna, az állatok által 

hagyott nyomok 
ichnoflora: (Ichnoflora - ném., ichnoflore - fr.) ichnoflóra, a növények által hagyott 

nyomok 
ichnogenus: é letnyomnemzetség, a nyomfosszíliák számára kialakított 

nemzetségnevek 
ichnology: (Ichnologie; Spurenkunde - ném., ichnologie - fr.) ichnológia, az 

életnyomokkal foglalkozó tudományág 
ichnospecies: életnyomfaj, a nyomfosszíliák számára kialakított fajnevek 
key bioturbator: adott állatfaj, mely az élettevékenységével nagy százalékban 

átdolgozza az üledéket, ezzel jelentősen átalakítva az aljzatot 
lebensspur; spoor: (Lebensspur - ném., trace d'activité; trace de vie - fr.) életnyom 
lining: járatfal (a járatkitöltés és a járat külső felszíne között elhelyezkedő fal) 
maze: labirintus; olyan háromdimenziós járatrendszer, mely elsősorban hori

zontális elemekből áll, a felszínhez ferde, vagy függőleges elemekkel 
kapcsolódik 
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meniscus structure: a járat hátsó felében található, az állat által behordott üledék 
tál alakú szerkezete 

mixed layer: az aljzat legfelső része, mely teljesen homogenizálódott a bioturbáció 
hatására 

neoichnology: (Neo-Ichnologie - ném., néoichnologie - fr.) neoichnológia, a 
jelenkori életnyomok kutatásával foglalkozó tudományág 

paleoichnology: (Paleo-Ichnologie - ném., paléoichnologie - fr.) paleoichnológia, a 
fosszilis életnyomok kutatásával foglalkozó tudományág 

pascichnia: detritusz-, vagy üledékfalók által hagyott legelésnyom 
passive fill: (passive Verfüllung - ném., remplissage passif - fr.) a járatnak az a 

része, melyet az állat már nem használ és gravitációsan feltöltődött 
praedichnia: a ragadozó életmódhoz kapcsolódó nyomok 
protrusive spreiten: lefelé épülő járat, mely az állatnak az aljzat eróziójára adott 

válasza 
repichnia: csúszás-mászás nyomok 
resting trace: (Ruhespur - ném., trace de station - fr.) pihenésnyom 
retrusive spreiten: felfelé épülő járat, mely az állatnak az üledék-felhalmozódásra 

adott válasza 
semirelief: (halbrelief - ném., demirelief - fr.) a réteghatáron található nyom-

fosszília; az epirelief és a hyporelief összefoglaló neve (SEiLACHER-féle felosztás) 
shaft: (Schacht - ném., tube; tuyau - fr.) függőleges elemekből álló járatrendszer, 

melyek ritkán vízszintes komponensekkel kapcsolódnak egymáshoz 
softground: puha, konszolidálatlan aljzat, átmenet a kemény (firmground) és a 

„folyós" aljzat (soupground) között 
soupground: „folyós" aljzat, nagy víztartalmú üledék 
spreite: (Spreite - ném., traverse - fr.) laminált biogén szerkezet, mely a járatot 

kialakító élőlény tevékenységének hatására jön létre: a járat felfelé (retrusive 
spreiten), illetve lefelé (protrusive spreiten) épülhet 

tapichnia: haldoklásnyom 
trace; spoor: (Spur - ném., trace - fr.) nyom 
trace fossil; ichnofossil: (Spurenfossil; Ichnofossil - ném., trace fossile; fossile de 

trace; ichnofossile - fr.) nyomfosszília 
track: (Trittsiegel - ném., empreinte - fr.) egyszerű nyom 
trackway: (Fährte - ném., piste- fr.) egymás után következő nyomok sora 
trail: (Kriechspur - ném., piste de reptation - fr.) nyomsáv, a lábbal nem rendel

kező állatok helyváltoztató mozgása során keletkező nyom 
transition layer: átmeneti zóna, az aljzatnak az a része, mely a teljesen homoge

nizált rész alatt helyezkedik el; a járatok alsó része még lenyúlik ide 
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Táblamagyarázat - Explanation of Plates 

I. tábla - Plate I 

1. Rosselia isp. (Cruziana ichnofácies), Budafoki Homok Formáció (eggenburgi), Szandaváralja 
Rosselia isp. (Cruziana ichnofácies), Budafok Sand Formation (Eggenburgien), Szandaváralja 

2. Thalassinoides isp. (Cruziana ichnofácies), Egyházasgergei Homokkő Formáció (kárpáti), Bér 
Thalassínoides isp. (Cruziana ichnofácies), Egyházasgerge Sandstone Formation (Kárpátién), Bér 

3. Járatos keményfelszín (Enfobis ichnofácies), Libanoi Homokkő Formáció (alsó-miocén), 
Alpaos, Olaszország (Fotó: SZTANÓ O.) 
Hardground with borings (Entobia ichnofácies), Libano Sand Formation (Lower Miocene), Alpaos, Italy 

4. Taphrhelminthopsis isp. (Nereites ichnofácies), Magura Sandstone Formation (eocén), £abowa, 
Lengyelország (Fotó: SZTANÓ О.) 

Taphrhelminthopsis isp. (Nereites ichnofácies), Magura Sandstone Formation, (Eocene), Eabowa, 
Poland 

П. tábla - Plate II 

1. Subphyllocorda isp. (Nereites ichnofácies), Késmárki rétegek (alsó-oligocén-alsó-miocén), 
Késmárk (Szlovákia) (Fotó: SZTANÓ O.) 
Subphyllocorda isp. (Nereites ichnofácies), KeWmarok Beds (Lower Oligocène - Lower Miocene), 

Késmárk, Slovakia 

2. Phoebichnus isp. (Cruziana ichnofácies), Egri Formáció (egri), Andornaktálya (Fotó: Sztanó 

O.) 
Phoebichnus isp. (Cruziana ichnofácies), Eger Formation (Egerien), Andornaktálya 

3. Ophiomorpha isp. és Arenicolites isp. (Cruziana ichnofácies), Egri Formáció (egri), 
Andornaktálya 
Ophiomorpha isp. and Arenicolites isp. (Cruziana ichnofácies), Eger Formation (Egerien), 

Andornaktálya 

4. Paraszekvenciahatár csúszás-mászás nyomokkal (Cruziana ichnofácies), Egri Formáció (egri), 
Andornaktálya 
Parasequence boundary with crawling traces (Cruziana ichnofácies), Eger Formation (Egerien), 

Andornaktálya 
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