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1. A kiállítás meghívója. 

 

2. Rihmer László lányai „A jégkor pécsi vándora” című kiállítás megnyitóján..  
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A kiállítás ismertetője 

 

Kiállítás adatai:  

Cím: „A jégkor pécsi vándora. – 90 éve tárta fel Granasztói Rihmer László a „pécsi 

mammutot” 

Helyszín: JPM Természettörténeti Osztály Pécs, Szabadság u. 2.  

Megvalósítás ideje: 2018. december 1. – 2019. május 30. 

Kiállítás nyitása: 2019. március 1. 

Típusa: Időszakos és vándoroltatható kiállítás 

Alapterület: 115 m2  

Szakmai tartalom: természettudományos, paleontológia, tudománytörténet 

Kurátor: Kisbenedek Tibor muzeológus 

Múzeumpedagógia: Varga Ágnes múzeumpedagógus 

Tudományos koordinátor: Dr. Varga Gábor adjunktus 

További közreműködők a PTE (TTK Földrajzi Intézet) részéről: Dr Kovács János 

tanszékvezető egyetemi docens, Földtani és Meteorológiai Tanszék, Markovics 

Bernadett PhD-hallgató 

JPM szakmai munkatársai: Bodor Gábor kiállítás-rendező 

JPM egyéb segítő munkatársai:Dénes Andrea muzeológus,Ferenczi Anikó,  

JPM Fotó: Füzi István 

Illusztrátor: Zsoldos Márton 

Grafika: Molnár Tamás 

Leletanyagok helyreállításaés konzerválása: Katona Lajos geológus, MTM Bakonyi 

Természettudományi Múzeum 

Gyűjteményi anyaggal, műtárgyak fényképeivel, eszközzel támogattak:MTM Bakonyi 

Természettudományi Múzeum, PTE Földrajzi és Földtudományi Intézet, MTA 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet 
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A kiállítás elemei – fotódokumentáció 
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A jégkor pécsi vándora 

 

Bejárat és a kiállítás főcíme a pécsi mamut 

helyreállított jobboldali agyarával.  

Az agyart több darabra törött állapotból állított 

helyre és egészítette ki, rekonstruálta ez eredeti 

állapotot Katona Lajos geológus a MTM 

Bakonyi Természettudományi Múzeum 

munkatársa.   

Rihmer feltárása és a pécsi mamut maradványai 

 

A „pécsi mamut” a JPM Természettörténeti 

Osztály gyűjteményiben jelenleg fellelhető 

maradványai. 

Háttérben Rihmer rajza a feltárt 

mamutcsontvázáról. A szürkével jelöltükaz 

1928-1935 között előkerült a maradványokat. A 

kétféle szürkeszín csak az áttekinthetőséget 

szolgálja.  

A mamut csontvázának 75%-a előkerült. 

Jelenleg az egykor előkerült maradványok 30%-a 

található meg a múzeumban. 
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A feltárás rekonstruált rajzakinagyítva.  

A rajzot Rihmer készített, aki nem volt sem 

régész sem paleontológus. Előtérben 

hátcsigolyák és a mamut egyik megmaradt 

őrlőfoga a felrát négyből.  

 

A feltárás helyszíne egykor és ma.  

Az István akna építésekor került elő 

Pécsbányatelep mellett a Fehér-hegyen elsőnek a 

pécsi mamut egyik agyara. A munkálatokat 

leállították és elkezdték a maradványok 

feltárását.  

Előtérben a mamut combcsontja, lapocka, és 

lábszárcsontok. 

 

A baloldali agyara aez eredeti tartón.  

A kiszárad agyart konzerválni kellett paleobond 

ragasztóval, hogy a leveles-leválást 

megakadályozzuk, illetve megelőzzük az agyar 

szétesését. A tartóállványt homokfúvással 

felújíttattuk. Mindkét agyar felújíttatását Katona 

Lajos geológus végzete el az NKA pályázat 

támogatásával.  

Előtérben lapocka és lábszármaradványok.  
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Rihmer munkaszobája 

 

Rihmer „emlékszoba”.  

Rihmer feltárásról készített könyvében található 

fotó alapján állítottunk fel egy korabeli 

munkaszobát. Meglehetősen egyszerű 

körülmények között végezeték a feltárást és a 

csontok konzerválását. A konzerváláshoz 

használt anyagot maga Rihmer kísérletezte ki.  

 

 

A kiállítás interaktív része is egyben a szoba a 

válogató nagyító alatt nézegetni a lehet egy 

maradványt. 

A jégkorszak kialakulása és a pécsi mamut és kortársai 

 

A pécsi mamut és kortársai. 

A kiállítás fő témájához kapcsolódóan 

bemutatjuk Mecsek és környékén egykor élt 

egyéb jégkori élőlények maradványait is.  

Az akkor élt állatok pl.: óriás szarvas, őstulok, 

barlangi oroszlán és így tovább mellett az 

ősember és mamut sokrétű kapcsolatát is.  
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A jégkorszakok kialakulása és vizsgálati 

módszerei. 

Tablókon tárgyaljuk, hogy ismerték fel a 

földtörténeti jégkorszakokat, és a legutolsó 

jégkorszakot, melyben jelenleg is élet milyen 

korokra oszthatjuk fel.  

Előtérben őstulok, gyapjas rinocérosz, és 

ősbölény maradványok a JPM 

Természettörténeti Osztály gyűjteményéből. A 

maradványok Mecsek környékéről kerültek elő.  

Az ősállatok maradványait a közösségi oldalak 

egyedi profiljainak mintájára fajleírások kísérik.  

 

Ősállatok maradványai a jégkorszakból.  

Ebből az időszakból az osztály viszonylag 

gazdag gyűjteménnyel rendelkezik, ebből 

mutatjuk be a látványosabb darabokat.  

Háttrében a tablón a mamutok vándorláda és a 

rendszerük.  
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Ősállatok a mamutsztyeppén.  

A Mecsek hegység előterében a jégkor idején 

mamutsztyep élőhelyet találunk. A sztyeppen és 

a környező hegyekben gyakori állatok: őslovak, 

kardfogú macska, barlangi medve, barlangi 

hiéna, gyapjas rinocérosz, gímszarvas, barlangi 

hiéna éltek akkoriban itt.  

Előtérben a fenti fajok fog- és álkapocs 

maradványai láthatók.   
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Mai mamutleltek Pécs környékén és Csajágon 

 

Egyéb mamut leletek.  

Az utóbbi évek fontosabb mamut leltéiből 

mutatunk be három helyről előkerült csontokat.  

1. Kozármisleny az M6-os építése során 

került elő.  

2. Zóki mamut álkapcsát agyartöredékkel és 

fogakkal amatőrök fedezték fel.  

3. Csajág mellett két teljes mamutcsontváz 

is előkerült. A maradványokból néhány 

darabot az MTM Bakonyi 

Természttudományi Múzeuma 

kölcsönözte.   
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Az éghajlat és az éghajlat változás történeti vizsgálata 

 

Klímaváltozások és vizsgálati módjai.  

Tablókon a jelenkori egyik legizgalmasabb 

kérdése a klímaváltozás, globális felmelegedés.  

Hogyan szereznek adatokat a kutatók a múltbeli 

klímaingadozásokról változásokról pl. fák 

évgyűrűinek vizsgálatával, vagy jégfuratok 

mintavételével.  
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Mi a légkör? 

A légkör összetételének változásaipl.: a globális 

felmelegedés időszakaiban hatással vannak az 

élővilágra is pl. a korallok mészváz 

szerkezetéből következtethetünk a légkör CO2 

koncentráció változásaira is.  

 

Jégkori állatok – kirakó. 

A kiállítás interaktív része a játszva megtanulni 

az ősállatok közül 6 fajt.  

 

Mamutcsontváz – kirakó  

Arányosan kicsinyített csontváz szétszedhető és 

összerakható. 
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Interkatív fal.  

Hátul alul homokozóban valódi csontokat 

kereshetnek a gyerekek, mellette a falon a 

mamutfajok és vándorlásuk mágnestáblajáték.  
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A kiállítás javasolt bejárási útvonala 

 

 

A pénztár után érkezés a kiállításba. 

A főcím utáni egység 

ajégkorszakkialakulásátés vizsgálati 

módjaittárgyalja. 

 

A pécsi mamut és kortársai egységbe a 

jégkorszakok kialakulása és vizsgálati 

módszerei után érkezünk. Itt a mamutok 

rendszertanáról és vándorlásairól, illetve az 

akkor élt egyéb fajokról, és a mamutok és az 

ősember kapcsolatairól tájékozódhatunk 

tablókon, ősmaradványok és régészeti lelek 

segítségével.  

 

A pécsi mamut. A feltárás körülményi és a 

feltárt maradványok ma fellelhető példányai.  
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Rihmer munkaszobája. Emlékezés Rihmer 

Lászlóra és korabeli bútorokkal mutatjuk az 

akkori munka körülményeket valamint a 

konzerválás akkori és mai módjait.  

 

Mai mamutvadászat - legújabb mamutleltek. 

Három mai friss lelet.  

 

Klímaváltozás ma és történeti vizsgálati 

módjai.  

 


