
A Dráva durvaszemcsés folyóvízi üledékéből előkerült szubfosszilis 
uszadékfák dendrokronológiai és faanatómiai vizsgálata

Árvai MÁtyÁs1, antalfi EsztEr2, sEbE Krisztina3, Mihály Enikő4, 
fEhér sÁndor2 és KErn zoltÁn5

1 Mta atK talajtani és agrokémiai intézet h-1022 budapest herman ottó út 15.
2 soE sKK faanyagtudományi intézet h-9400 sopron bajcsy-zsilinszky utca 4.

 3 PtE ttK földrajzi és földtudományi intézet, földtani és Meteorológiai tanszék h-7624 Pécs ifjúság útja 6.
4 EltE ttK földrajz- és földtudományi intézet, természetföldrajzi tanszék h-1117 budapest Pázmány Péter sétány 1/c.

5 Mta CsfK földtani és Geokémiai intézet h-1112 budapest budaörsi út 45.
E-mail: arvai.matyas@agrar.mta.hu, kern@geochem.hu 

árvai, M., Antalfi, E., Sebe, k., Mihály, E., Fehér, S. & 
kern, Z.: Wood anatomy and dendrochronology of subfossil 
driftwood in  alluvial deposist of the Drava river.
Abstract: this paper presents preliminary results of dendro-
chronological analyses of the first occurrence of subfossil tree 
trunks from drava alluvial sediments. driftwood logs were 
found at an outer bend of the Drava river near the village of 
Babócsa. The site is covered by >6 m fluvial sand and gravel. 
Trunks are arranged horizontally, roughly in the same bed, 
between massive gravel and sand layers.. Fourteen samples 
had been collected within a hundred metre long outcrop,  ar-
ranged in three distinct sets.. half of the samples are oak 
(Quercus robur l., n=7), fewer samples belonged to beech 
(Fagus sylvatica, n=2), wych elm (Ulmus scabra, n=1), eu-
ropean white elm (Ulmus laevis, n=2) and finally a there are 
one sample each of poplar (Populus spp.) and larch (Larix 
decidua). the samples were processed following the stan-
dard dendrochronological protocol. ring width was measured 
to the nearest 0.01mm. despite the most likely origin of the 
samples is the riverbank; the oak trunks had narrow tree-ring 
sequences. an oak trunk of a diameter not more 20 cm con-
tains more than 240 rings and two other oak samples have 
about 200 rings. These three long series could be crossdat-
ed, forming a 249 year long chronology. The chronology built 
from the three synchronized records (sample codes bab002, 
bab003, bab007) was tested with surrounding oak master 
chronologies, without success. The first subfossil wood re-
mains from the drava river and their loating chronology will 
be of help to understand changes in river dynamics and the 
former composition of the tree species on the floodplain.

Keywords: wood anatomy, dendrochronology, subfossil, 
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Bevezetés

 Magyarországon a 20. század második felében kez-
dődtek meg a tudományos igényű faévgyűrű vizsgálatok, 
azonban csupán egy-egy minta elemzésére korlátozód-
tak (pl. horváth 1974). a század végére a szisztema-
tikusabb gyűjtésnek köszönhetően már statisztikailag 
kiértékelhető mintamennyiségek mellett indultak el az 
elemzések (Grynaeus 1995, 1996). a cél mindvégig a 
létrehozott kronológiákat felépítő minták mennyiségének 
a növelése mellett az idősorok hosszának a múltbéli ki-
terjesztése volt. Az élőfák alkotta kezdeti kronológiasza-
kaszt épületfákkal lehet időben növelni azonban a limi-
tált rendelkezésre állásuk miatt nem lehetséges, hogy 
több ezer évre növeljük a gyűrűadatsort (Grynaeus 

2015). A megfelelő konzerváló területek által megőr-
zött, ún. szubfosszilis, faminták nyújtják a lehetőségét 
az ezer évet meghaladó folytonos kronológiák létreho-
zására (pl. krapiec 2001, Friedrich 2004). Ezért a 
dendrokronológiai kutatásokban régiónkban is növekvő 
figyelem irányul a szubfosszilis leletanyag felé (árvai et 
al., 2016, kern és Popa 2016, Pearson et al. 2014).
 A nagyrészt tavi üledékekben, lápokban, folyóte-
raszokban-, partfalakban fennmaradt minták egyrészt 
koruknál fogva az adatsorok kiterjesztésére alkalma-
sak, másrészt az egykori természetes vegetáció hír-
mondóiként reprezentálják a letűnt korok természeti 
viszonyait.
 Magyarországon az elmúlt mintegy másfél évtized-
ben folytatott szisztematikus mintagyűjtési munkálatok 
eredményeképpen három folyó (sajó, hernád, Mura), 
hét szakaszáról mintegy 200 minta került begyűjtésre 
(árvai et al., 2017). az uszadékfák folyómenti holo-
cén alluviális üledékből kerülnek elő. legtöbb minta 
kavicsból került elő. A leggyakoribb a tölgy (Quercus 
sp.) és a szil (Ulmus sp.) nemzetség. észak-magyar-
országi mintaterületekről elvétve fenyő maradványok 
is előkerültek (horsky és Reinprecht 1985, árvai 
et al. 2017). A minták átlagosan mintegy 60 évgyű-
rűt tartalmaznak, csupán kis arányban fordulnak elő 
150 vagy annál több évgyűrűt tartalmazó faminták. 
a famaradványok közötti szinkronizációt nehezíti az 
maradványok beágyazódásának epizodikus jellege 
valamint a változatos származási területek. a Kárpát-
medence, és tágabb környezetéből ismert tölgykrono-
lógiák (árvai et al. 2018, Grynaeus 2011, kern et al. 
2013, kolár et al. 2012, Prokop et al. 2016, Tóth et 
al. 2015) valamint a kocsányos tölgyek hosszú élettar-
tama is azt mutatja, a tölgyfaminták nagyobb eséllyel 
átlapolhatók és ezáltal alkalmasabbak kronológiák ké-
szítésére.
 A Dráva folyóból régészeti faleletek előkerülé-
sét több alkalommal is dokumentálták pl.: Barcsnál 
bödönhajó (Magyar 1973) vagy a drávatamásinál 
a közelmúltban feltárt 29 török kori hajó. Utóbbia-
kon dendrokrokronológiai elemzések is készültek 
(Grynaeus 2015), de szubfosszilis uszadékanyagról 
és annak faanatómiai és dendrokronológiai vizsgálatá-
ról ez az első tanulmány.
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A mintaterület és a mintavétel

 A minták származási területe egy Babócsa melletti 
drávai folyókanyarulat magaspartja, a horvátországi 
határvidéken (é.sz. 45°59’15”, k.h. 17°18’02”), tenger-
szint feletti magassága 108 méter (1. ábra). A 2017 
nyár közepi alacsony vízállás lehetőséget nyújtott egy 
Babócsa közelében elhelyezkedő folyókanyarulat kül-
ső, meredek partfalában a kiálló farönkök megközelí-
tésére, amelyekből 14 darab volt hozzáférhető minta-
vételre. Egy minta esetében (BAB011), kis méretéből 
kifolyólag, nem volt szükséges helyszíni mintavétel, 
minden más esetben motorfűrész használatával 5–10 
cm vastagságú korongmintákat vettünk.

A famaradványok üledékföldtani környezete

 A fatörzsek egy kb. 100 m hosszú, É–D-i irányú fo-
lyószakaszon találhatók (2. ábra), csak alacsony vízál-
láskor láthatóak. A Dráva keleti partfalából állnak ki meg-
közelítőleg egy szintben. A mintázás idején a vízszint 
fölött 0,5–1 méterrel helyezkedtek el. Ugyanekkor a víz 
alatt is láthatóak voltak további fatörzsek. Egy folyóka-
nyarulatban kerültek felszínre, a meander külső ívének 
oldalazó eróziója miatt szabadult ki egy részük az üle-
dékből. A folyóvízi üledékben kÉk–nyDny-i irányított-
sággal fekszenek. Gyökérzetük jellemzően nyDny felé 
áll, bár néhány törzs csúcsával mutat nyDny felé.

 A feltárt üledéksor felfelé finomodó szemcsemé-
retű trendet mutat (2. ábra C). A kőzetanyag oldal-
irányban gyorsan változik, az egyes rétegek gyakran 
lencsések, kiékelődők. A rétegsor alsó 2-2,5 m-ét vá-
lyúsan keresztrétegzett kavicsos homok és homokos 
kavics váltakozása alkotja, ahol a homok nagy-dur-
vaszemű, a kavics mérete jellemzően 0,5-1 cm, de 
mindig 2 cm alatti. a keresztrétegzett kötegek vastag-
sága legfeljebb 20 cm. A vizsgált fatörzsek ebben a 
szakaszban helyezkednek el. A törzsek befolyásolták 
a hordaléklerakódást, két oldalukon nem ritkán el-
térő kőzet (homok, illetve kavics) rakódott le. Egyes 
helyeken homokkal és kaviccsal kevert, felszakított 
agyagklasztokból álló lencsék fordulnak elő. Ennek a 
homok-kavics üledékszakasznak a fölsőbb részében 
több lencse található fatörmelékből, valamint koptatott 
fakavicsokból.
 A következő 1,5–2 m üledéket vályúsan kereszt-
rétegzett kavicsos homok és homok alkotja. Felső ré-
szében megjelennek néhány cm vastag, keresztleme-
zes finomhomok-lencsék. A rétegsor felső 1,5 m-ének 
szerkezete keresztlemezes, lent finom-apróhomok, 
fent finomhomokos kőzetliszt alkotja. A keresztlemezek 
irányítottsága éK-ies szállításra utal.

1. ábra. A mintavételi helyszín közel a horvát-magyar államhatárhoz, valamint a partfalból kiálló szubfosszilis 
fatörzsek. (Fotók: Csór Sándor)
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Módszerek

Faanatómiai vizsgálatok
 A begyűjtött 14 minta közül makroszkópos jellem-
zőik alapján különböző fafajhoz tartozónak feltétele-
zett 5 famintán végeztünk faanatómiai vizsgálatokat a 
Soproni Egyetem Faanyagtudományi intézetében.
 A mikroszkópos fafaj azonosításhoz az 5–20 µm 
vastagságú metszetek Thermo Scientific Microm hM 
430 típusú, szánkós mikrotóm segítségével készül-
tek sztenderd protokollt követve (Mihalik et al., 1999, 
Antalfi 2012, 2015) mindhárom anatómiai irányban 
(kereszt-, húr- és sugármetszet). A könnyebb metszet 
készítés elősegítéséért, vízben, kevés glicerin hozzá-
adásával Bunsen égőn főzőpohárban főztük a mintát. 
A glicerin puhábbá teszi a faanyagot, így könnyebben 
metszi a kés (Mihalik et al., 1999). A főzés ideje a 
fa keménységétől, és a minta nagyságától függött.  
A metszetek fixálása kanadabalzsammal történt. A le-
fedett metszetek egy napig szobahőmérsékleten, majd 
egy-két héten keresztül 35–40 °C körül, szárító szek-
rényben száradtak, annak érdekében, hogy a ragasz-
tás kikeményedjen.

 A fafaj azonosításhoz szükséges elővizsgálatok-
hoz egy nikon sMz-2t típusú sztereo-mikroszkó-
pot, a metszetek nagy nagyítású vizsgálatához és 
a faanatómiai azonosító jegyek megfigyeléséhez 
pedig egy zeiss fénymikroszkópot használtunk.  
a felismert faanatómiai jellegzetességek alapján a 
fafaj azonosítása referencia adatbázisokkal össze-
vetve történt (hollendonner 1913, Greguss 1945, 
Schweingruber 1990, Butterfield et al., 1997).

Dendrokronológiai vizsgálatok
 A megfelelően becsomagolt mintákat az ElTE ős-
lénytani Tanszékén működő Budapest Évgyűrű labo-
ratórium (kázmér és Grynaeus 2003) előkészítő he-
lyiségébe szállítottuk, ahol a későbbiekben a légszá-
raz minták csiszolásával folytatódott a mérés előkészí-
tése. A minták évgyűrű szélességi mérését két sugár 
mentén, 0,01 mm pontossággal, lintab mérőasztalon 
végeztük, amely közvetlen számítógép kapcsolata ré-
vén az évgyűrűgörbék rögtön a TSAP 4.70 szoftver-
környezetbe (Rinn 2005) tárolódnak. a tsaP program 
segítségével végeztük el a minták szinkronizációját is. 
A szinkronhelyzeteket értékelésére a grafikus össze-

2. ábra. Famaradványok Dráva-üledékben. A) A fák (fehér nyíllal jelölve) helyzete 2017. augusztusi GoogleEarth 
műholdképen; B) látkép észak felé az A ábra középső nyilánál; C) a fákat befoglaló üledék rétegsora.
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vetés mellet a dendrokronológiai vizsgálatoknál álta-
lánosan alkalmazott statisztikai módszereket, úgymint 
együttfutási százalék (GlK%, Eckstein és Bauch, 
1967) és módosított t-érték (Baille és Pilcher 1973), 
alkalmaztuk. 

Eredmények

Faanatómiai eredmények
 A makroszkópos megfigyelések alapján felállított 
csoportok, és a fanatómiai alapú vizsgálatok eredmé-
nyei alapján hét minta kocsányos tölgy, két minta vénic 
szil illetve bükk. hegyi szil és vörösfenyő egy-egy pél-
dánnyal képviseltette magát a begyűjtött minták között. 
Egy esetben (BAB012: nyár (Populus sp.)) pedig csak 
nemzetség szintű besorolásra adott lehetőséget a fa-
anatómiai vizsgálat. A szórtlikacsú minták közül kettő 
évgyűrűszáma meghaladta a 100-at, valamint a nyár  
esetében kéreg is megfigyelhető a törzsön. A faminta 
teljességét mutató bél valamint kéreg meglétét és az 
egyes mintákhoz tartozó évgyűrű darabszámokat az 1. 
táblázat foglalja össze.
 A BAB 002-es minta gyűrűs likacsú fa (3–1. ábra). 
keresztmetszetén jól látható, hogy korai pásztájában 
nagy üregű edények vannak, tíliszekkel részlegesen 
telítettek. A korai pászta edényei 1–2 sejtsorosak.  
a húr és a sugármetszeten, a korai pászta nagy edényei 
árokszerű mélyedésekként láthatók. Az edények áttöré-
se teljes. bélsugarai homogének, néha az egy sejtsoros 
bélsugarakat köbös sejtek alkotják. A sugármetszeten a 
széles bélsugártükrök jellegzetesek (3–2. ábra). A fatest 
szilárdító alapállományát vastag falú farostok (libriform 
rostok) és rosttracheidák alkotják (3–3. ábra). 
 a faanatómiai vizsgálatok alapján a bab002-es fa-
faj kocsányos tölgy (Quercus robur).

 A BAB 004-es minta gyűrűs likacsú fafaj (4–1. ábra). 
keresztmetszetén jól látható, hogy korai pásztájában 
nagy üregű edények vannak, leginkább egy, ritkábban 
két sejtsor szélesen. A bélsugarak homogén felépítésű-
ek, parenchima sejtekből áll, rajtuk egyszerű gödörkék 
találhatóak (4–3. ábra). A tracheida sejtek átmérője ha-
sonlít a kései pászta edényeihez.  az edények körül és 
a rostok között egyaránt faparenchima sejteket találunk. 
a fatest szilárdító alapállományát vastag falú farostok 
(libriform rostok) és rosttracheidák alkotják.
 A faanatómiai vizsgálatok alapján (4. ábra) a 
bab004-es fafaj hegyi szil (Ulmus scabra).

 a bab 011-es minta keresztmetszetén a 
hossztracheidák teljesen szabályos elrendeződést mu-
tatnak, ami egyértelműen a fenyők csoportjára irányítja 
a figyelmet. A korai és a kései pászta határa viszonylag 
éles (5–1. ábra, 5–2. ábra). Faparenchimák ritkán for-
dulnak elő az évgyűrűhatáron. 
 A bélsugár heterogén felépítésű, így a bélsugár 
parenchimán kívül, bélsugár tracheidát is tartalmaz.  
A bélsugártracheidák fala sima, rajtuk kicsi udvaros 
gödörkés sejtfal-vastagodások láthatóak. a húrmet-
szeten jól látható, hogy a bélsugarak kizárólag csak 
egy sejtsor szélesek, gyantajárat esetén kiszélesed-
hetnek 2 sejtsor szélesre is (5–1. ábra, 5–5. ábra). 
 A faanatómiai vizsgálatok alapján (5. ábra) a 
BAB011-es fafaj vörösfenyő (Larix decidua).

 A BAB 012-es minta keresztmetszetén (6–1. ábra) 
egyértelműen látható, hogy a korai és a késői pásztá-
jában az edények hasonló méretűek, aprók (szabad 
szemmel nem láthatóak), így ez egy szórt likacsú fa-
faj. A korai pásztában az edények átmérője csak kis-
sé nagyobb, mint a későiben és a teljes évgyűrűben 
egyenletesen elszórva helyezkednek el. az edények 

Mintakód Fafaj Évgyűrűszám Bél Kéreg

bab001 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 46 - -
bab002 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 245 + -
bab003 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 236 + -
bab004 hegyi szil (Ulmus scabra) 77 + -
bab005 közönséges bükk (Fagus sylvatica) 50 - -
bab006 vénic szil (Ulmus laevis) 62 + -
bab007 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 198 + -
bab008 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 37 + -
bab009 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 171 + +
bab010 Kocsányos tölgy (Quercus robur) 87 - -
bab011 vörös fenyő (Larix decidua) 51 - -
bab012 nyárfa (Populus sp.) 101 - +
bab013 közönséges bükk (Fagus sylvatica) 103 - -
bab014 vénic szil (Ulmus laevis) 131 + -

1. táblázat. A babócsai uszadékfák fafaja és évgyűrűszáma
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a keresztmetszet 40–50%-át teszik ki. Ritkán állnak 
egyedül, többnyire 2–4 tagú likacssugarat alkotnak. 
a húrmetszeti képen nem láthatunk sem spirális sejt-
falvastagodást, sem létrás edényáttörést (6–2. ábra). 
Edényáttörésük teljes. a mintának csupán 1 sejtsoros 
bélsugara van, ami parenchima sejtekből áll, így homo-
gén felépítésű. Faparenchimát a minta nem tartalmaz, 
vagy nagyon ritka. A vékony falú, bő üregű farostok 
alkotják az alapállományt. a faanatómiai vizsgálatok 
alapján a BAB012-es mintánál csak nemzetség szintű 
meghatározást lehetett végezni: nyár (Populus sp.)

 A BAB 014-es minta gyűrűs likacsú fafaj. kereszt-
metszetén jól látható, hogy a korai pásztájában nagy 
üregű edények vannak, 3 akár 4 sejtsor magasak is 
lehetnek (7–1. ábra). A késői pászta edényei kisebb 
méretűek, hullámokat alkotva sávokba rendeződnek. 
általában 4–5-ször is magasabbak lehetnek, mint 
szélesek. 
 A bélsugarak parenchima sejtekből állnak, ez mu-
tatja, hogy homogén felépítésűek (7–2. ábra). Az edé-
nyek körül és a rostok között egyaránt faparenchima 
sejteket találunk. a fatest szilárdító alapállományát 
vastag falú, hosszúra nyúlt farostok (melyek rész-
ben elhegyesedve, részben lekerekítve végződnek) 
és rosttracheidák alkotják. a faanatómiai vizsgálatok 
alapján a bab014-es fafaj vénic szil (Ulmus laevis).

 két minta esetében a dendrokronológiai vizsgálat-
hoz előkészített polírozott keresztmetszeten felismer-
hető szórt likacsú szövet és a jellegzetes bélsugarak 
jelentette karakteres jegyek elegendőek voltak a bükk 
(Fagus sylvatica) azonosításához.

Dendrokronológiai eredmények
 A legtöbb évgyűrűt (n=245) a BAB002 jelű tölgy-
mintában, míg a legkevesebb mérhető évgyűrűt (n=37) 
a BAB008 jelű, ugyancsak kocsányos tölgy azonosí-
tott, mintában találtuk. A minták átlagos évgyűrűszá-
ma 114, ami előre vetítené a sikeres szinkronizációt, 
azonban a minták fajszintű heterogenitása valamint a 
négy példány esetében csekélynek mondható (≤51) 
évgyűrűszámok a minták többségénél mégis a siker-
telen átlapolás felé billentik a szinkronizációs elemzé-
seket. a tapasztalat mellet számos kutatás alapján is 
várható volt, hogy a tölgymintákat lehet a legnagyobb 
sikerrel keresztmegfeleltetni. 
 A tölgyminták vizsgálatakor a három leghosszabb 
minta esetében sikerült találni olyan pozíciót amely-
ben az minden párosításban kitűnő dendro-statisztikai 
eredmények kaptunk. a bab003 minta adatsorának 
4-ik helyéhez illesztve a BAB002 minta első mért év-
gyűrűjét, és a 7-ik helyéhez illesztve a BAB007 minta 
első mért évgyűrűjét tbP-re 5,2 és 7,4 közötti értékeket; 

3. ábra. A BAB002-es minta mikroszkópos felvételei. A késői pásztában, az edények sugárirányban rendeződ-
nek. Villás elágazódás nem látható, vagy nagyon ritka.  Ezek az edények, a késői pásztában aprók, kisebb 

méretűek (1), Az egy sejtsoros bélsugarak mellett, 20-40 sejtsor széles bélsugarakkal is rendelkezik a minta. 
(Ezek a széles bélsugarak, a fatesten szabad szemmel is könnyen láthatóak) (2), a késői pászta kis edényei 

mellett bő üregű rosttracheidák és faparenchimák találhatóak (3).

4. ábra. A BAB004-es minta mikroszkópos felvételei. A késői pásztában a parenchima sejtek, az edényekkel együtt al-
kotnak húr irányú sávokat. A minta nagyon sűrű sejtszerkezettel rendelkezik. (1). A hosszmetszeti képen látható, hogy 
a bélsugarak keskenyek, 1-4 (esetleg 5) sejtsor szélesek, alacsonyak, rövidek és tömzsik (2), a szűkebb edények falán 

jellemző a spirális sejtfalvastagodás, ami a húrmetszeten és a sugármetszeten is egyaránt megtalálható (3).
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a GlK%-ra 60 (p<0.05) és 67 (p<0.01) közötti értéke-
ket kaptunk (7. ábra). A BAB007-es tölgyminta mind 
a 198 gyűrűje átfed mind a BAB002-es mint pedig a 
bab003-as minta adatsorával, ugyanazt a növekedési 
periódust reprezentálva. A két hosszabb minta eseté-
ben is igen kiterjedt az átfedés, hiszen 4 gyűrű kivé-
telével a BAB003 össze gyűrűje átfed a leghosszabb 
tölgyminta évgyűrűadatsorával. A 8. ábrán megfigyel-
hető ezenkívül az egyes negatív és pozitív csúcsok 
nagyszámú egyezése valamint a jellegzetes növeke-
dési mintázatok (pl. vékony évgyűrűscsoportok) egy-
beesése is.

 A három leghosszabb tölgyfaminta sikeres 
szinkronizációja alapján felállított első drávai lebe-
gő tölgykronológia (BABsf01ChR) 249 év hosszú (8. 
ábra). A negyedik jelentősebb számú évgyűrűt tartal-
mazó tölgy minta (bab09), melyen kéregmaradványt 
is megfigyeltünk nem volt szinkronizálható evvel a 
csoporttal. A keltezési kísérlethez három környékbeli 
tölgy referencia kronológiát hívtunk segítségül: Me-
csek-Tolna (időszak: 1650–2014, kern-horváth-
Morgós publikálatlan); kelet-szlovéniai (időszak: 
1456-2003 Čufar et al., 2008), és kelet-ausztriai (idő-
szak: 931-2011, Geihofer et al., 2005). A környékbeli 

5. ábra. A BAB011-es minta mikroszkópos felvételei. 
Gyantajárat található a minta fájában, melyeknek szá-
ma kevés, mérete kicsi, sejtfala ép (1). Barna színű 
parenchima sejtek is láthatóak (2). A kereszteződési 
mezőben 1-4 piceoid gödörke található (3). A sugármet-
szeten látható, hogy a hossztracheidák falán az udva-
ros gödörkék, és iker udvaros gödörkék helyezkednek 
el (4). A bélsugárban a gyantajárat excentrikus elhe-
lyezkedést mutat (5).
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mesterkronológiákkal végrehajtott keltezési kísérletek 
azonban sajnálatos mód nem hoztak statisztikailag 
megbízható eredményt.

 két-két minta képviselte a bükk és vénic szil fajokat, 
de ezek esetében nem sikerült megbízható szinkro-
nizálást találni a mintapárok között.

Az eredmények értelmezése

 a fafajösszetétel kivételesen változatosnak mondha-
tó. Az azonosított fafajok között megjelennek a helyben 
növő egykori ártéri erdők fajai (pl. tölgy és szil) amelyek 
a leggyakrabban fordulnak elő a hasonló jellegű allu-
viális üledékösszletek szubfosszilis uszadékanyagában 
(Chiriloaei et al., 2012, Carozza et al., 2014, kern és 
Popa 2016)  másrészt a messzebbi területekről, folyó-
víz által szállított faminták (vörösfenyő). 
 az eredményes dendrokronológiai szinkronizálás 
alapján a bab002, baab003 és bab007 kocsányos 
tölgy minták azonos időben és termőhelyen növeked-
tek, következésképpen egy uszadékfa-felhalmozódá-
si generációt képviselnek. a szomszédos száva víz-
gyűjtőről származó több száz szubfosszilis faanyag-

ok radiokarbonos kormeghatározásai alapján 8000 
évnél idősebb famaradványt nem találtak, (Pearson 
et al. 2014) így feltételezhető, hogy a vizsgált drávai 
uszadékanyag se idősebb ennél. Mivel a fás vegetáció 
elterjedésében a nagy átrendeződések 8000 évet meg-
előzően zajlottak, így természetesen fenntartásokkal, 
de az jelenlegi elterjedési viszonyok írányadóak lehet-
nek a a drávai szubfosszilis minteredtének nyomozá-
sában is. A vörösfenyő jelenlegi elterjedése főleg az 
alpok és a Kárpátok magashegységi régiójára korlá-
tozódik, hazánk területén nem található meg (9. ábra). 
Az elterjedési térképek alapján kijelenthető, hogy 
legközelebb 250 km-ről származhatott a fenyőminta. 
A BAB011 minta tehát mindenképp más termőhelyről 
származik, bár lehet, hogy az előbbi tölgyekkel azonos 
időben csapdázódott az üledékbe. 

 A megőrződött kéreg, valamint szíjács farész azt 
sugallja, hogy a kocsányos tölgy fajhoz tartozó bab009 
és BAB012 nyár minták közelebbről szállítódtak.
 az üledékföldtani környezet vizsgálata alapján a 
felfelé finomodó üledéksor egyetlen folyóvízi ciklusként 
értelmezhető, azaz egy meder kitöltőanyagát képviseli. 
valószínűleg meanderező típusú folyó rakta le. A ré-

6. ábra. A BAB0012-es minta mikroszkópos felvételei: A minta edényátmérői húrirányba 40-90 µm nagyságúak, 
míg ez az érték egy fűzfa esetében 60-120 µm között mozogna (1). Az edény falán sok egyszerű gödörke  

helyezkedik el (2)

7. ábra. A BAB0014-es minta mikroszkópos felvételei: Az évgyűrű határ egyenletes. A bélsugarak szélessége 
változó (1), a húrmetszeti kép mutatja, hogy a bélsugarak magasak és keskenyek, csupán 1-3 (ritkán 4) sejtsor 

szélesek (2), a sugármetszeten látható, hogy az edényáttörés teljes, valamint spirális vastagodás van az  
edények belső falán (3)
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8. ábra. A három szinkronizálható tölgyminta évgyűrűszélességi görbéje a legjobb egyezést adó pozícióban. A belső 
táblázat a keresztegyezések alapstatisztikáit mutatja. A minták évgyűrűszámát az átlós, szürke hátterű celláiban 

tüntettük fel. Az átló alatti cellák a tBP (Baille & Pilcher, 1973 ) értékeit, az átló feletti cellák pedig az egyezés GLK% 
értékeit (Eckstein & Bauch 1969) mutatják. (**: p<0.05; ***:p<0.01)

9. ábra. A vizsgált fafajok európai elterjedési területe 
(forrás: EUFORGEN.ORG)
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tegsor a mai felszínig tart, így növényzettel nem vagy 
időszakosan fedett helyeken, pl. szántóterületeken az 
egykori üledékek felülnézetben is tanulmányozhatók. A 
friss műholdképeken megfigyelhető, hogy az ártér ezen 
részét egykor feltöltő folyószakasz irányítottsága meg-
egyezik a fákéval (2. ábra A), azaz a fák hosszirányban 
rakódtak le a mederben. valószínűsíthető, hogy a nagy 
folyókban a fák jellemzően úgy feneklenek meg, hogy 
gyökérzetük a folyásiránnyal szemben mutat. Ez össz-
hangban van azzal, hogy a befoglaló üledéksor felső, 
finomszemű részén a keresztlemezesség északkeleties 
vízáramlásra utal. Ezen adatok alapján a fatörzsek lera-
kódásakor az egykori dráva itt ééK felé folyt.
 bár a dráva felszíne alatt nem látjuk az üledéksort, 
a vízszint közelében feltáruló fatörzsek valószínűleg 
az egykori meder mély részén rakódtak le. Erre utal 
a feltárt rétegsor famaradványokat is befoglaló alsó 
részének durva szemcsemérete. az, hogy a törzsek 
a meder mély részén halmozódtak fel, rendszerint az 
áthalmozott famaradványok esetén jellemző (kalicki 
és krapiec 1995), azaz összhangban van azzal, hogy 
vegyes fajú és korú törzsek együttesen fordulnak elő. 
Emellett ismert, hogy a dráva mai medre a vizsgált terü-
leten alacsonyabban van, mint akár néhány száz évvel 
ezelőtt: a szabályozások, elsősorban a horvát oldalon 
épített vízerőművek hatására a meder mélyül és bevá-
gódik, a jellemző vízszintek egyre alacsonyodnak (kiss 
et al. 2011). A bevágódás miatt a korábbi medrek mé-
lyebb részei is feltáródnak akár a mai vízszint fölött is. 
 az alluviális üledékösszlet keletkezése szempont-
jából a BAB009 (Quercus robur) és bab012 (Populus 
sp.) minták reprezentálta legfiatalabb uszadékfa gene-
ráció kora lehet mérvadó, azaz milyen (maximum) kort 
is jelent ez konkrétan?

Következtetések

 A 14 darab faminta anatómiai és dendrokronológiai 
vizsgálatai alapján kijelenthető, hogy nagy valószí-
nűség szerint összehalmozott fatörzsekről van szó, 
amelyek különböző területről származnak. A nem fel-
tétlenül egy korban élt fák szinkronizálása csak rész-
ben sikerült. A három leghosszabb évgyűrű adatsor-
ral bíró kocsányos tölgy mintát sikerült szinkronizálni, 
így létrehozva egy 249 év hosszú lebegő kronológiát.  
A környékbeli elérhető naptári dátumhoz kötött ún. 
mesterkronológiák legrégebbre visszanyúló szakasza 
a kelet-ausztriai területekről származó adatsor, amely 
a 10. századig nyúlik vissza. A drávai lebegő tölgykro-
nológia datálásának sikertelensége alapján feltételez-
hető, hogy ennél régebbiek lehetnek a faminták, azaz 
azok legkorábban a 8. század elején dőltek ki. A fa-
törzseket befoglaló üledékréteg korára egyelőre nem 
tudunk keletkezési időt mondani, azonban a későbbi-
ekben a famaradványok radiokarbon kormeghatározá-
sának segítségével kerülhet megvilágításba az üledék 
kora.
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