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Abstract 

Our data show that the extremely mosaic-like pattern of the environment of the Carpathian Basin 
was already developed at the end of the Quaternary. This special character of the macro-, meso- and 
micro mosaic-like pattern can basically determined the opportunity of spreading of the flora and 
fauna. 

The Quaternary malacology and the antracotomy data can reflect the development of the different 
time-scale palaeoenvironmental changes (palaeoclimatology) and undulating moving of some 
palaeoenvironmental units in the Carpathian Basin and show the forming of two different 
palaeoenvironmental refugium area (Carpathicum and Illyricum). The Quaternary malacology data 
can indicate that both of refugium areas consist of little relict patterns. 

These, locally just some 100 m 2 extensive patches of relict could develop first at the meeting of the 
mountainous area and the Carpathian Basin internal area, where there were better conditions on the 
microclimatical slope and wet flood plain. 

Around the forest refugium due to the environmental mosaic distinguished areas developed in 
patches, strips along the river where these forest elements could only have emerged during the right 
climatic period around the forest refugium. 

Consequence of the environmental mosaic we know areas where because of the local factors the 
forest vegetation wasn't able to develop even in the good climatic condition. In these areas we can 
find the alkaline and steppe areas, dated back to the Pleistocene. The cores, also examined by 
radiocarbon analysis prove that this mosaic structure existed during the Holocene and it started to 
change and destroy with the appearance of the producing economy, Neolitization process of the area 
- in other words - by the effect of the human communities. 

Összefoglalás 

Adataink a2t bizonyítják, hogy a Kárpát-medence rendkívüli, ma is megfigyelhető környezeti 
mozaikossága már a negyedidőszak végén kialakult. Ez a térbeli kifejlődésű, makro-, mező- és 
mikroszintű mozaikosság alapvetően meghatározta az élőlények elterjedésének lehetőségét. 

A kvartermalakológiai és az antrakotómiai adatok különböző időléptékű őskörnyezeti (köztük 
őshőmérsékleti) változások kialakulását és az egyes őskörnyezeti egységek hullámzó mozgását 
tükrözik vissza a Kárpát-medencében, és két eltérő őskörnyezeti refugium terület (Carpathicum és 
Illyricum) létrejöttét mutatják. A kvartermalakológiai adatok azt jelzik, hogy mindkét refugium 
terület apró reliktumok foltjaiból áll. Ezek a helyenként csak néhány 100 m 2 kiterjedésű reliktum 
foltok elsősorban a hegységi zóna és a Kárpát-medence belső területeinek találkozásánál, a kedvezőbb 
mikroklímájú lejtők és a nedves árterek érintkezésénél fejlődhettek ki. Az erdőrefugiumok körül, a 
környezeti mozaikosság következtében sávokban, foltokban kiterjedő, a folyók mentén hosszan 
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elnyúló, olyan széttagolt áreák alakultak ki, ahol ezek az erdei elemek csak a számukra kedvező 
éghajlati periódusokban jelenhettek meg. 

A környezeti mozaikosság következményeként ismeretesek olyan területek is, ahol a helyi 
tényezők miatt a makroszinten jelentkező kedvező éghajlati hatásra sem alakult ki erdei növényzet. 
Ezeken a területeken találhatjuk meg a pleisztocénbe visszanyúló szikeseinket és sztyepp-
területeinket. A radiokarbon elemzéssel is vizsgált szelvények azt bizonyítják, hogy ez a mozaikosság 
a holocén során is fennállt és átalakulása, fokozatos megsemmisülése a termelő gazdálkodás 
kialakulásával, a terület „neolitizációjával", tehát emberi közösségek hatásával vette kezdetét. 

Bevezetés 

A 20. század természettudományi kutatásai különböző vizsgálati módszerekkel 
bizonyították a többszöri eljegesedés tényét, így a poliglacialista felfogás ural
kodó elmélet lett a negyedidőszaki kutatásokban. 

Annak el lenére, hogy a magyarországi negyedidőszaki képződmények 
tudományos vizsgálata már a 19. század második felében, a hazai pleisztocén 
képződmények földtani térképezésével és az agrogeológiai kutatásokkal meg
indult, a poliglacialista szemlélet csak jóval később hódított teret. Az első poli
glacialista gondolatokat MURÁNYI közölte (1922-25), aki a Vác környéki löszök 
Mollusca-faunájának változásai alapján a löszperióduson belül bekövetkezett 
klímaváltozásról írt, és azt az eljegesedés változásaival kapcsolta össze. Sajnos 
korának monoglacialista szemlélete miatt nem értékelték megállapításainak 
jelentőségét, annak ellenére, hogy korábban már KORMOS (1910) is felismerte a 
negyedidőszakon belüli éghajlatingadozásokat a magyarországi Mollusca-fauna 
változásai alapján. SCHERF (1928) volt az első, aki a klímaviszonyokra vonatkozó 
részletes feldolgozást készített Magyarország területén és megállapította, hogy az 
eredmények a poliglacializmus keretébe jól beilleszthetők. 

SCHERF alapvető munkáját követően a poliglacialista szemlélet fokozatosan tért 
hódított Magyarországon is, és az 1940-es évektől kezdődően ez lett az uralkodó 
tudományos modellezési alap a negyedidőszaki geológiai és őslénytani kutatások 
területén. 

A második világháború után a negyedidőszaki képződmények vizsgálata 
során kibontakozó finomrétegtani szemlélet és a tömeges gyűjtéstechnika alkal
mazásával kapott eredmények hatására nézeteink alapvetően átalakultak. A 
negyedidőszaki eljegesedések és ciklikus ismétlődésük elemzésében pedig döntő 
fordulatot a mélytengeri kutatófúrásokból származó foraminifera héjak oxigén 
izotópos (EMILIANI 1955) és őséghajlati (ERICSON et al. 1956) vizsgálatai jelentettek, 
így a tengeri egysejtűek mészváza oxigénizotóp arányváltozásai alapján nyomon 
lehetett követni a negyedidőszaki ciklikus környezeti változásokat. 

Alkalmazott módszerek 

A negyedidőszaki őskörnyezeti változások rekonstruálására rendelkezésünkre 
álltak a már korábban vizsgált löszrétegsorok adatai (Hajdúság, Tokaj környéke: 
SÜMEGI 1 9 8 9 , 1 9 9 6 ; Szeged-Öthalom: KROLOPP et al. 1 9 9 5 ; Madaras: KROLOPP 1 9 8 9 ; 

Katymár: M O L N Á R & GEIGER 1 9 8 1 stb.). A pleisztocén végén, holocén kezdetén 
kialakult üledékgyűjtő medencék szelvényeinek vizsgálata pedig a pleisztocén-
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holocén átmenet és a holocén környezetfejlődés modellezését tette lehetővé 
(Sárrét: F Ű K Ö H & KROLOPP 1 9 8 3 ; Kis- és Nagy-Mohos: WILLIS et al. 1 9 9 7 , 1 9 9 8 ; 
MAGYARI et al. 1 9 9 9 ; SÜMEGI 1 9 9 8 ) . 

Vizsgálatainkat újabb módszerek alkalmazásával egészítettük ki. 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően (KROLOPP 1 9 9 5 ) begyűjtött malakológiai 

anyag feldolgozásánál a Magyarországon kifejlesztett, nemzetközi viszonylatban 
is új őséghajlati elemző módszert, az ún. „malakohőmérő módszert" (SÜMEGI 
1 9 8 9 , 1 9 9 6 ) is alkalmaztuk. Ennek a módszernek felhasználásával a napjainkban 
különböző magassági övekben és eltérő éghajlati területeken elterjedt csigafajok 
negyedidőszaki rétegekben kimutatott aránya alapján lehet az egykori tenyész-
időszak és a júliusi átlaghőmérsékleti viszonyokat rekonstruálni. 

A löszfeltárások és a tavi-mocsári üledékgyűjtő medencék fúrásmintáiból 
előkerült faszénmaradványok antrakotómiai vizsgálata (RUDNER E.) a makro-
vegetáció rekonstruálásához adott fontos adatokat. Ugyancsak a felső-pleisz-
tocén-holocén üledékgyűjtők pollengazdag rétegsora környezetük vegetációs 
változásainak nyomonkövetését tette lehetővé. 

A löszrétegsorok paleoökológiai rekonstruálásához a karbonátokon mért 
oxigénizotóp-arány változások elemzését is felhasználtuk. Ennek elvi alapját az 
adja, hogy a löszös rétegek és a fosszilis talajok ismétlődését az éghajlat ciklikus 
változásaival magyarázzák (PÉCSI 1 9 9 1 ) . A löszszelvényekben kimutatható 
litológiai, őskörnyezeti ciklicitást először KUKLA ( 1 9 7 7 , 1 9 8 7 ) , majd Liu ( 1 9 8 5 , 1 9 8 7 ) 
hasonlította össze a mélytengeri fúrások izotóp összetételének változásaival. 
Munkájukban több szelvény összehasonlításával, a lösz és az eltemetett talajok 
értékelésével, kiegészítve a kvartermalakológiai adatokkal (KUKLA & L O D E K 1 9 6 1 ) , 
az elmúlt 2 millió évre visszanyúló éghajlati változások rajzolódtak ki. Löszös 
üledékekből származó karbonátos szemcsék izotóp-arány változásait először 
M A N Z E és munkatársai (MANZE et al. 1 9 7 4 ) foglalták össze. Munkájuk alapján a 
löszök és fosszilis talajrétegek karbonátos konkrécióinak izotóp-arány eltolódása 
függ az egykori csapadékvíz izotóp összetételétől, a réteg kialakulásakor ott élő 
talajlakó élőlények aktivitási szintjétől, az életműködésük során keletkezett C 0 2 

gáz mennyiségétől és a biogén C 0 2 - n a k a diagenezis során az üledék karbonátba 
épülésétől. 

A paleoökológiai rekonstrukció alapjául szolgáló ré tegsorok mintáiból 
lehetőség szerint 1 4 C korhatározásokat végeztettünk (Atomki: HERTELENDI E.). A 
kapott koradatok nemcsak a szelvények egyes szakaszainak besorolását teszik 
lehetővé, hanem a lelőhelyek párhuzamosítása útján a környezetváltozások 
regionális érvényességét is rögzítik. 

A régebbi és újabb adatsorok értékelésével lehetővé vált a késő-pleisztocén 
löszképződés és tavi-mocsári üledékképződés környezeti tényezőinek új szem
pontok szerint történő értékelése, és a Kárpát-medence negyedidőszak végi 
paleoökológiai változásainak megrajzolása térben és időben. 
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A magyarországi löszök képződésének klíma- és ökosztratigráfiai elemzése 

A magyarországi pleisztocén képződmények legelterjedtebb és legbehatóbban 
kutatott fajtája a lösz. Száraz- és nedves térszíni löszeink keletkezési körül
ményeinek rekonstruálásához az utóbbi években elsősorban a malakológiai 
vizsgálatok adatait használtuk fel (KROLOPP & SÜMEGI 1992, 1995; KROLOPP et al. 
1995; SÜMEGI et al. 1998b). A löszök és paleotalajok izotópos vizsgálatától a klima
tikus tényezők pontosabb megismerését vártuk. Feltételeztük, hogy a két vizsgá
lattípus adatainak összevetése a rekonstrukció realitását segíti elő. 

Magyarországi löszös képződményekből az első 5 1 3 C és 5 1 8 0 izotópos adato
kat BRUNNACKER et al. (1980) közölték a süttői édesvízi mészkőbánya hasadék
kitöltésének riss, riss-würm és würm korú rétegeiből. 

Hasonló korú löszös rétegek izotóp geokémiai vizsgálatát végeztük el a basa
harci téglagyári szelvény (PÉCSI 1995) esetében (1. ábra), ahol 25 cm-enként gyűj
töttünk mintákat, és a Mollusca-fauna kiiszapolása során szeparáltunk üledék
karbonát szemcséket. Mintavételünk szinkronban történt a basaharci téglagyári 
szelvényen végzett TL és IRSL elemzésekkel (FRENCHEN et al. 1997), így mintegy 
200 ezer évig tudtuk vizsgálni az izotóparány változásokat, bár 90 ezer és 30 ezer 
évek között jelentős, mintegy 60 ezer évre tehető eróziós diszkordancia alakult ki 
a vizsgált szelvényben (FRENCHEN et al. 1997). A basaharci középső- és felső
pleisztocén rétegek izotóp értékei rendkívül hasonló, - 9 ,0 és - 6 , 5 % körüli érté
keket mutatnak (2. ábra), bár a középső-pleisztocén értékek mindig jelentősebb 
eltolódással jelentkeznek, mint a felső-würm lösz-karbonátokon mért adatok. A 
középső-pleisztocén és a késő-würm során is jelentős diagenetikus hatás, a por
felhalmozódást követő erőteljesebb mállás következett be, és a riss lösz esetében 
posztgenetikus, utólagos karbonát átrendeződéssel, átalakulással - oldódással és 
kicsapódással - is számolnunk kell. Az izotóp-eltolódási értékekben kimutatható 
t rendek jó egyezést mutatnak a süttői szelvény hasonló korú szakaszaival. 

Az izotóp - különösen az oxigénizotóp - eltolódási értékek és a legújabb 
kvartermalakológiai (SÜMEGI 1991,1995) és geokronológiai (PÉCSI 1991; FRENCHEN 
et al. 1997) adatok alapján az erdei faunaelemeket (Discus rotundatus, Cochlodina 
laminata, Trichia unidentata) tartalmazó, riss-würm interglaciális korúnak tartott 
fosszilis talaj, valamint az aránylag enyhébb klímát jelző fajokkal jellemezhető, a 
késő- és középső-würm határán (az interpleniglaciálisban) kialakult fosszilis talaj 
egyértelműen elkülönül a hidegkedvelő fajokat tartalmazó würm és a bio-
sztratigráfiai adattal (Neostyriaca corynodes: KROLOPP 1994) besorolt riss korú löszös 
képződményektől (2. ábra). 

Ezek az adatok azt jelzik, hogy a löszös képződményeken mért 8 1 3 C és 5 1 8 0 
izotóp-eltolódási értékek jól felhasználhatók a negyedidőszaki makrociklusok (a 
glaciális és interglaciális változások) modellezésére és hasonló ciklikus változá
sokat mutatnak, mint a Mollusca-fauna. 

Az izotóp-eltolódási értékek a jégtakaróban fordított trendet mutatnak a 
szárazföldi löszök karbonátjaiból nyert adatokhoz képest. Ennek oka az, hogy a 
globális felmelegedések idején a jégtakaróban a lehűlések során „csapdázódott" 
jelentős mennyiségű S l s O- izo tóp felszabadul (DANSGAARD 1953; DANSGAARD & 
TAUBER 1969). A felszabadult 5 1 8 0 - i z o t ó p mennyisége pedig a csapadékba (hó, 
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0 Késő-pleisztocén-holocén üledékgyüjtö medence 
Late Quaternary catchment basin 

Щ Radikarbon adatokkal korolt löszszelvény 
Radocarbon-dated loess-profiles 

1. ábra. A publikációban felhasznált radiokarbon koradatokkal datált paleoökológiai szelvények 
helye 

Fig. 1 Location may of the radiocarbon-dated palaeoecological profiles used for this paper 

eső) beépülve a szárazföldi területekre is eljut, így a felmelegedések során a 
szárazföldi rendszerek - szemben a jégtakaróval - 1 8 0 - i z o t ó p b a n dúsulnak. 

A basaharci rétegsor mellett izotóp geokémiai szempontból vizsgáltuk a tokaji 
Patkó-bányában feltárt würm korú löszös szelvényt is. Az izotóp-eltolódási érté
kek itt is jól mutatják a recens és fosszilis talaj, illetve a löszös rétegek elkülönü
lését ( 3 . ábra). Ugyanakkor az egyes minták értékei azt is jelzik, hogy a löszréteg 
kialakulását követően a karbonátos rendszerek csak kisebb átalakulást szenved
tek. A posztgenetikus diagenezis hatása tehát kevésbé volt jelentős, mint a riss 
löszök esetében. A Mollusca-fauna alapján egyértelműen a hidegebb, szárazabb 
éghajlati szakaszok idején felhalmozódott löszök esetében mértük a legkisebb 
izotóp-eltolódási értékeket (SÜMEGI 1 9 9 6 ) . 

A riss és a würm glaciális/interglaciális makrociklusok és a würm glaciálison 
belül kialakult stadiális/interstadiális szakaszok kimutatása mellett a würm 
glaciális végén, a késő-würm során kialakult löszök izotóp geokémiai vizsgálatát, 
a rövid idejű ( 5 0 0 - 3 0 0 0 év időtartamú) mikrociklusok elemzését is elkezdtük 
(SÜMEGI & KROLOPP 1 9 9 5 ) . 

A katymári téglavető szelvényében feltárt fosszilis talajok, valamint a löszös 
minták karbonátjainak izotóparány eltolódása azt mutatja, hogy az interstadiális 
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2. ábra. A basaharci téglagyári szelvény (SÜMEGI 1991} 

Fig. 2 The profile of the brickyard at Basaharc (SÜMEGI 1 9 9 1 ) 

3. ábra. A tokaji Patkó-bánya szelvénye (SÜMEGI 1 9 9 6 ) 

Fíg. 3 Loess-profile of the Patkó-mine at Tokaj (SÜMEGI 1996) 

Felső-würm löszös réteg, 
hidegkedveló Mollusca dominancia, 

ciklikus mező- és termofil arány
növekedés, cca. 25 000-14 000 BP 

évek között 

Upper Würmian loess layer with 
dominance of the cryophilous 

Mollusc and cyclically dominance 
changes of thermophilous and 
mesophilous species between 

ca. 25.000-14.000 BE years 

Würm!., fosszilis talaj, podzolos fedő szint, 
termofil fajok cca. 25 000-32 000 BP. év közöt 

Würm^ fossil soil, podsol soil remain 
between c. 25 000-32 000 BE years 

Középsö-würm löszös réteg, 
áthalmozódási nyomok cca. 32 0 0 0 -
50 000 BE év között. Middle Würm 
loess layer with redeposition traces 
hPfwPPn гя ЯП 000-50 00П BP vears 

W ü r m u fosszilis talaj, с. 50 000-60 000 BR 
év között. W ü r m b í fossil soil between 

=;пплл АЛ ллп рр , F í í r r 

Alsó-würm löszös réteg hidegkedveló 
fauna dominancia cca. 60 000-75 000 BP 

év között Lower Würmian loess layer 
with cryophilous Mollusc between ca. 

60.000-75.000 BP years 

Felső-würm löszös réteg, hidegkedveló Mollusca fauna 
dominanciával cca. 25 000-15 000 BP. évek között 

Upper Würmian loess layer with cryophilous 
Mollusc fauna between ca. 25.000-15.000 BP years 

Würm talaj, termofil Mollusca fauna cca, 25 000-30 000 BP. év között 
Würm soil with thermoohitous Mollusca fauna between ca. 25.000-30000 BP years 

Réteghiány с. 30 000-90 ООО BP. év között. Hiatus between с. 30.000- 90.000 BP. years 
Pvjss-würm fosszilis talaj, erdei Mollusca fauna, cca. 90 000-130 000 BP. év között 
Eemian interracial soil with shade-lovinR Molluscs between ca. 90.000-130.000 BP. years 

Riss löszös réteg, hidegkedveló, hidegtürö Mollusca 
fauna dominanciával biosztratigráfíai vezérkövület: 

Neostyriaca corynodes a Mollusca faunában 
cca. 130 000-230 000 BP. évek között 

Riss loess layer with cryophilous, cold-resistant Molluscs and 
Neostyriaca corynodes chronospecies 

between ca. 130.000-230.000 BP years 
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4. ábra. A katymári téglavető szelvénye (SÜMEGI 1998) 

Fig. 4 The loess-profile of brickyard at Katymár (SÜMEGI 1998) 

során (32 -26 ezer év között) kialakult fosszilis talaj mintái egyértelműen 
elkülönülnek a löszös mintáktól. Ugyanakkor a felső-würm Mollusca-fauna alap
ján rekonstruált rövid idejű (1-3 ezer éves) felmelegedési szakaszai is kirajzo
lódnak. A mikrociklusok során kialakult izotóparány eltolódások azonban koránt 
sem olyan markánsak és egyértelműek, mint a jelentősebb időtartamú, makro- és 
mezo- lép tékű vál tozásokhoz sorolható interglaciálisok és interstadiálisok 
folyamán képződött talajok, és a glaciálisok és stadiálisok során kialakult löszös 
rétegek közötti izotópeltolódások (4. ábra). Több katymári mintában a mezozoos 
mészkövekre jellemző izotópeltolódási értékek jelentkeztek. Ez a kisebb fokú 
mállással és a többi szelvényhez képest eltérő lehordási területtel, az allochton 
(behordott , nem helyben kialakult) karbonát jelentősebb arányával mutat 
összefüggést. 

Az éghajlati szakaszok hőmérsékleti értékeinek pontosabb megismerését a 
malakohőmérő módszer felhasználása tette lehetővé. 

A malakohőmérő adatai alapján a Kárpát-medencében a legjelentősebb 
lehűlések során 10-14 °C júliusi átlaghőmérsékletet lehetett rekonstruálni, ez a 
mai ada tokhoz képest 7 -10 °C-al a lacsonyabb értékeket je lent (7. ábra). 
Ugyanakkor a malakohőmérő alapján rekonstruált júliusi őshőmérsékleti gör
béről leolvasható, hogy az egykori éghajlati viszonyok, a felmelegedések és 
lehűlések, 1000-3000 éves „szub-Milankovic ciklust" mutatva folyamatosan 
váltakoztak az utolsó 30 ezer év során. A felmelegedések alkalmával a mai júliusi 

Holocén faunaelemek jelennek meg 
Holocene Mollusc appear 

Hidegtűrő és mezofil fajok dominanciája növekszik 
Dominance of the mesoDhilous, cold-resistant Moluscs 

Hidegkedvelö Pupilla sterri és Vallania 
tenuilabris jelentós dominanciája 

Dominance peak of the cryophilous Pupilla sterri, 
vallania tenuilabns species 

Hidegkedvelők visszaszorulnak, zárt vegetációra 
jellemző fajok aránya jelentősen növekszik 

Cryophilos decline, dominance of the shade-loving 

Eszak-Azsia xeromontán Vallania tenuilabris jelentős 
dominanciája. Dominance peak of the N-Asian, 

xero-montan VaUonia tenuilabris 

Fosszilis talaj, Pinus faszenek, Granaria frumentum 
Fossil soil with Pinus charcoal and Granaria frumentum 

Löszréteg, hidegkedvelő Pupilla sterri jelentős 
dominanciája. Loess layer with dominance peak of the 

cryophilous Pupilla sterri species 

Égett színt, Pinus, Granaria frumentum megjelenése 
Fired horizont with Pinus remains and G. frumetum 
Löszréteg, hidegtűrő és mezotil fajok jelennek meg 

-oess layer with cold-resistant and mesophilous Mollusc 
Futóhomokon képződólt fosszilis talaj, Pinus, Betula 
faszenek, Granaria frumentum. Fossil soil with Pinus, 

Betula charcoal and Granaria frumentum. 
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átlaghőmérsékletet megközelítő, vagy attól csak 3-5 °C-al alacsonyabb hőmér
sékleti viszonyok alakultak ki a pleisztocén végén. A malakohőmérő módszerrel 
a holocén kezdetén, mintegy 8-9 ezer évvel ezelőtt - a globális klímajavulás 
hatására - a mai júliusi középhőmérsékleti értékeket meghaladó, 22-25 °C 
őshőmérsékleti adatokat kaptunk a Kárpát-medencére vonatkozóan (7. ábra). 

A késő-würm korú löszös képződmények és a tavi-mocsári üledékek 

korrelációja 

A késő-würm során felhalmozódott löszös képződmények és az üledékgyűjtő 
medencék rétegsorainak összehasonlítását és korrelációját a radiokarbon 
koradatok (HERTELENDI et al. 1992) tették lehetővé. 

A felső-würm löszös képződmények vizsgálata során a legteljesebb radio
karbon adatsort a hajdúsági lösztáblán kaptuk, ahol 30 ezer évtől 7 ezer évig 
szinte folyamatos üledéksort sikerült elemezni a debreceni, nagyhegyesi, józsai, 
hajdúböszörményi szelvények alapján (SÜMEGI 1989). Ezért a később vizsgált 
löszös rétegsorokból származó radiokarbon koradatokat a hajdúsági és az 
ugyancsak több ponton mért tokaji löszszelvények (SÜMEGI 1996) koradataival 
hasonlítottuk össze. A pleisztocén végén, holocén kezdetén kialakult üledék
gyűjtő medencék esetében a keleméri Kis- és Nagy-Mohos fúrásszelvényeinek 
együttes vizsgálatával (WILLIS et al. 1997,1998; MAGYARI et al. 1999; SÜMEGI 1998) 
24 ezer évtől napjainkig folyamatos üledékképződési sort sikerült kapni. A 
máshonnan származó (pl. kardoskúti Fehér-tó), radiokarbon mérésekkel datált, 
az ősmaradvány együttesek elemzéséből kapott paleoklimatológiai adatokat a 
keleméri adatsorokkal hasonlítottuk össze. Az összehasonlítás eredményeként 
azonos időben azonos őséghajlati eseményeket lehetett rekonstruálni, de ezek 
mértéke, azonos trend mellett, eltérő volt. 

A radiokarbon vizsgálatok alapján sikerült megállapítanunk az ülepedési ráta 
mértékét a különböző hazai löszszelvényekben. Ez általában 0,2-0,6 mm/év 
sebességűnek adódott. A legnagyobb ülepedési ráta a Duna-Tisza közének déli 
részén alakult ki, ahol a késő-würm során, adott időegység alatt Európa legjelen
tősebb vastagságú löszös rétegei (Telecskai-dombok) jöt tek létre. Érdekes módon 
a kisebb üledékgyűjtő medencékben (semlyékek, morotvák) hasonló ülepedési 
ráta (0,2-0,4 mm/év) alakult ki a pleisztocén végén, így a löszös üledékek és a 
tavakban, holtágakban lerakódott üledékek felhalmozódási sebessége megközelí
tőleg azonos volt. Ezek az adatok egy egységes, bár valószínűleg változó inten
zitású porszedimentációt valószínűsítenek a vizsgált területen a löszképződés 
idején. A holocén kezdetén az ülepedési ráta lecsökkent, majd 7000-6000 BE 
évektől ugrásszerűen megnőtt, és meghaladta a pleisztocén végi jelentős por-
szedimentáció során kialakult akkumuláció mértékét. Ez utóbbi változás a neolit 
termelő gazdálkodás kezdetével, az égetéses erdőirtás kialakulásával és a jelen
tősebb talajerózióval függ össze (WILLIS et al. 1998; SÜMEGI 1998), míg a holocén 
kezdeti ülepedési ráta csökkenés a zárt lombos erdők kialakulásával, ezáltal a 
porszedimentáció és a talajerózió csökkenésével mutat összefüggést. 
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Az eddig megvizsgált szelvényekben 25-30 ezer, 16-18 ezer és 7-10 ezer BE 
évek között található a radiokarbon adatok döntő többsége. Ennek oka az, hogy 
ezekből a szintekből került elő a legtöbb faszén, illetve a nagy házú, növényevő, 
ezért a radiokarbon vizsgálatokra legalkalmasabb Arianta arbustorum csiga héja. A 
jelentős számú kora-holocén koradat mésziszap rétegekből, a neolit erdőirtást 
követő talajbemosódásból származik. 

A negyedidőszak végi őskörnyezet térbeli változásai a Kárpát-medencében 

A magyarországi löszök kvartermalakológiai vizsgálata során figyeltünk fel az 
egyes fajoknak időben eltérő elterjedésére, illetve dominanciaviszonyaik térbeli 
változásaira. Ezek az adatok igen jelentős regionális őskörnyezeti, köztük ős
éghajlati különbségek kialakulását valószínűsítették a vizsgált területen. 

Amennyiben egyes vidékek (Duna-Tisza köze, Északi-középhegység pereme, 
Hajdúság stb.) egykori hőmérsékleti változásait vesszük figyelembe, azt tapasz
taljuk, hogy valószínűleg a globális változásokból adódóan az őshőmérsékleti 
adatok hasonló trendeket mutatnak (SÜMEGI 1996), de a helyi és regionális (oro-
gráfiai, geomorfológiai, hidrológiai és hidrogeológiai) hatások következtében az 
egyes területek júliusi átlaghőmérséklete különböző. Az eltérő júliusi átlag
hőmérsékleti értékek azt bizonyítják, hogy - ugyanúgy, mint napjainkban - a 
Kárpát-medencében éghajlati és környezetelválasztó vonalak alakultak ki a 
globális éghajlati ütközőfelületek és a regionális helyi éghajlatot módosító 
környezeti tényezők hatására (SÜMEGI 1996, SÜMEGI & HERTELENDI 1998, SÜMEGI et 
al. 1998a, 1998b). Ezeknek a különböző mértékű, de időben azonos hőmérsékleti 
változásoknak hatására a flóra és a fauna változásaiban, mozgásaiban eltérő 
sebességű és térbeli kiterjedésű folyamatok mentek végbe a Kárpát-medence 
különböző területein. 

Az eddigi kvartermalakológiai, antrakotómiai és őshőmérsékleti adatok alapján 
legpontosabban a 32 -25 ezer évek és a 18-16 ezer évek közötti interstadiális 
szakaszok őskörnyezetének térbeli változásait tudjuk rekonstruálni. A kvarter
malakológiai és radiokarbon elemzések alapján készített finomabb léptékű 
tagolás szerint a melegigényes Granaria frumentum csigafaj háromszor vándorolt 
be a würm idején a Kárpát-medencébe: a kora- és középső-würm határán, majd 
a 32-25 ezer B E évek, illetve a 22-20 ezer BE évek között kialakult interstadiálisok 
idején. A kora-würm során a Dunántúli-középhegységben is megjelent, sőt 
LOUEK (1964) adatai szerint a Kisalföldön egészen az Északi-Kárpátok pereméig 
felhatolt (SÜMEGI & K R O L O P P 1995). Ugyanakkor a w ü r m ^ interstadiálisban ( 3 2 -
25 ezer B E évek) a Mende Felső Talajkomplexum szintjével egykorú szelvény
szakaszokban is jelentős a Granaria frumentum faj egyedszámaránya ( 2 - 3 0 % ) , és 
elterjedésének É-i határa a Balatontól, a Csepel-szigettől és a Zagyva-torkolattól 
délre húzódott (5. ábra). A késő-würm során (megközelítőleg 22-20 ezer BE évek) 
pedig csak a medence déli és középső részéig nyomult be (5. ábra). Feltételezzük, 
hogy az idősebb würmben kimutatott expanziót egy hosszabb ideig tartó, 
erőteljesebb felmelegedés váltotta ki. A késő-würm és a középső-würm határán, 
illetve a késő-würmben lezajlott migrációt viszont egy-egy rövidebb ideig tartó 
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9 Granaria frumentum lelőhelyek, paleobalkáni, 
xeroterm, nyílt területet kedvelő faj. 

The sites o f Palacobalkanic, xerothermophilous, open habitat 
preferring species 

Termofil fajok dominanciája, 
The dominance o f the warm-loving species 

С Júliusi paleohőmérsékletek. July palaeotemperarures. 

5. ábra. A középhőmérséklet rekonstrukciója a Kárpát-medencében 32 000-25 000 BE évek között 

Fig. 5 Reconstruction of the July mean palaeotemperatures in the Carpathian Basin between 32.000-25.000 BP. 
years 

és/vagy kevésbé erőteljes felmelegedés okozhatta, így ez a melegigényes fauna
elem nem tudott elterjedni az egész medencében. A három expanzió között a 
különbségek ellenére több hasonlóságot is megállapíthatunk, így a délről északra 
csökkenő dominanciaértékeket és a szubmediterrán éghajlati hatást. Ezek azt 
bizonyítják, hogy ez a Mollusca-faj a Kárpát-medence déli részéről, a Balkán
félsziget északi részéről vándorolhatott be a felmelegedések során a Kárpát
medence központi, illetve északi területeire. 

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy az interstadiálisok során a felerősödő 
szubmediterrán éghajlati hatás kiterjedt a Kárpát-medence déli részén, és ezt 
követték a balkáni refugiumokban fennmaradt Mollusca-faj ok. így a negyed
időszaki hosszabb-rövidebb idejű, szárazabb jellegű felmelegedési szakaszokban 
a balkáni faunakör E-i határa az Alföld középső részén húzódott. Az a tény, hogy 
egy rövidebb, mintegy 2000 éves időtartamú felmelegedés során is megjelennek 
a Dél-Alföldön a balkáni elemek, azt bizonyítja, hogy ezeknek menedékterületei 
igen közel helyezkednek el a vizsgált térséghez. 
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ф Kárpáti, erdölakó Vestia turgida 
Carpathian, shade-loving Vestia turgida 

Щ Közép-európai, erdőlakó Cochlodina laminata 
Central European shade-loving Cochlodina laminata 

~ ~ Nyílt és zárt vegetáció átmeneti övében élö Punctum pygmaeum 
Ecoton habitat preferring Punctum pygmaeum. 

С Egykori júliusi paleohőmérscklet. July palaeotemperatures 

6. ábra. A Kárpát-medence paleoökológiai állapota 16 000-18 000 év között Mollusca adatok alapján 

Fig. 6 Palaeoecological conditions of the Carpathian Basin according to Molluscs between 16.000-18.000. 

Bizonyos értelemben hasonló képet kapunk, ha a 18-16 ezer BE évek között 
kialakult interstadiálisban vizsgáljuk meg a fajok elterjedését (6. ábra). A Közép
hegység peremén és a Kárpátokból induló alföldi folyók „zöld folyosóiban" 
megjelennek a közép-európai zárterdei e lemek (pl. Vestia turgida: KROLOPP & 
SÜMEGI 1990). A Punctum pygmaeum délről északra tapasztalható dominancia
változásai (KROLOPP & SÜMEGI 1991) és a Vestia turgida előfordulások is szoros 
összefüggést mutatnak: egyrészt a Mediterráneumból előretörő fás vegetáció 
terjedését (SÜMEGI et al. 1998a), másrészt a Kárpát-medencén belül kialakult 
menedékterületekről szétterjedő fás vegetációnak és a zártabb növényzethez 
kapcsolódó faunának térhódítását jelzik (SÜMEGI et al. 1998b). A kárpáti refugi-
umoktól elkülönülő egykori erdőfoltok jelenlétét lehetett bizonyítani a Cochlodina 
laminata, Macrogastra ventricosa, Aegomnella ressmanni, Orcula dolium erdőlakó 
fajok dél-dunántúli megjelenése alapján (Ним 1999, 2000; FARKAS 2000). Feltűnő 
módon a dél-dunántúli felső-würm löszfaunához hasonló összetételű a horvát-
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7. ábra Malakohőmérő módszerével rekonstruált júliusi őshőmérsékleti adatok 30 000 és 7000 évek 
között 

Fig. 7. July palaeotemperature between 30.000-7000 years BP. according to malacothermometer method. 

országi Adriai-tengeren található Susak-szigeti felső-würm löszfauna is (SÜMEGI 
et al. 1998b). A két terület Mollusca-faunája közötti párhuzamok alapján egy 
olyan paleobiogeográfiai egységet tételezünk fel, amely a Dinári-hegység nyugati 
(egykori Pó-síkság) és északi előterében (Dráva-Száva-síkság) egyaránt kialakult 
(Preillyricum) (SÜMEGI et al. 1998b). 

Napjainkban számos, különböző ökológiai igényű és elterjedésű Mollusca-faj 
az általunk vizsgált területen éri el elterjedésének határát (Soós 1943). Ennek oka 
az, hogy a Kárpát-medencében négy klímatípus (óceáni, mediterrán, kontinen
tális, kárpáti-hegyvidéki) érezteti hatását (BACSÓ 1959; ZÓLYOMI et al. 1992). Az 
egyes éghajlati típusokhoz kapcsolódó atlanti, mediterrán-pontusi, kontinentális, 
kárpáti-szubkárpáti elterjedésű fauna (SÜMEGI 1996; SÜMEGI & KROLOPP 1995) és 
flóraelemek (BoRHiDi 1961) eltérő arányban és különböző területi elhelyezke
déssel, de jelen vannak. Magyarországon az egyes éghajlati típusok bizonyos 
gyakorisággal fordulnak elő. Az Északi-középhegység és az Alföld ÉK-i részén 
kárpáti-szubkárpáti hegyvidéki (boreális, Köppen-féle D klímatípus), az Alföld 
jelentős részén sztyepp-erdőssztyepp éghajlat (BS klímatípus), a Dunántúl nagy 
részén meleg-mérsékelt éghajlat (C klímatípus) hatása dominál (SÜMEGI & 
KROLOPP 1995). A csapadékeloszlás alapján a Dunántúl déli részén, a napfény
tartalom következtében pedig a medence középső és déli részén a szubmedi
terrán klíma hatása mutatható ki. Ha néhány recens sztenök (szűk tűrőképes-
ségű) Mollusca-faj elterjedését vizsgáljuk, jól látható, hogy azok megközelítőleg 
az egyes éghajlati típusok kiterjedését követik (SÜMEGI & KROLOPP 1995). 

Eddigi eredményeink alapján (KROLOPP & SÜMEGI 1992, 1995), a pleisztocén 
során is a recenshez hasonló paleobiogeográfiai helyzet alakult ki a Kárpát
medencében, de a különböző éghajlati tényezők hullámzó változásainak hatá
sára az eltérő ökológiai igényű fajok váltakozva terjedtek szét, illetve szorultak 
vissza. A lehűlések és felmelegedések, a szárazabb vagy csapadékosabb klíma
szakaszok így igen jelentős faunamozgásokat okoztak. Ezek az adatok azt 
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bizonyítják, hogy akár a felmelegedések, akár a lehűlések során vizsgáljuk a 
malakofaunát, eltérő faunaösszetételt és dominanciaviszonyokat kapunk az 
ország különböző részein. így az egykori júliusi átlaghőmérsékletnek nemcsak 
abszolút értékét kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a felmelegedések és 
lehűlések közötti hőmérsékleti változás milyen mértékű volt, továbbá, hogy 
melyik klímaövezetben kaptuk ezeket az értékeket, és ezek a mai júliusi átlag
hőmérséklettől mennyiben térnek el. A fentiek alapján ÉK-Magyarország felé a 
kontinentális, Dél-Magyarország felé a mediterrán klíma erősödik fel, bár ezeket 
a hatásokat a felmelegedések és a lehűlések során nem azonos fajok elterjedése, 
illetve dominanciaváltozása jelzi. 

A kvartermalakológiai és antrakotómiai anyag alapján feltételezzük, hogy a 
Kárpát-medence középső része a negyedidőszak végén, akárcsak ma, éghajlati 
övek ütközőterülete volt, ahol egy klímaválasztó vonal alakult ki. Az éghajlati 
választóvonal az egyes Mollusca-fajok ökológiai adatai és elterjedése, valamint a 
fás szárú vegetáció (Larix-, Picea- és Pmus-fajok) környezetigénye alapján a 
fagyott talaj kialakulásakor, annak időbeli-térbeli kiterjedésénél fejthette ki 
legjobban hatását. A korábbi geomorfológiai munkák (MARUSZCZAK 1 9 8 7 ) is 
Magyarország középső részénél húzták meg a szórtan, illetve széttagoltan elhe
lyezkedő permafroszt határát. Feltételezhető, hogy az Alföld középső és déli 
része a lehűlések során a szórványosan fagyott övezethez tartozhatott, míg ettől 
a zónától északra (Csepel-sziget-Lakitelek vonal) már a széttagolt fagyott talajok 
övezete alakulhatott ki. Mikroklimatikus hatásokra a mélyebb völgyekben, 
hidegzugokban a jelentősebb lehűlések során állandóan fagyott permafroszt 
terület és tundranövényzet is létrejöhetett. 

A stabil éghajlati övek hatása mind a lehűlésekben, mind a felmelegedésekben 
megmutatkozott , ugyanakkor ezeknek a klímaöveknek a kiterjedése indíthatta el 
azokat a környezeti változásokat, amelyeket végül a malakofauna is követett. 
Negyedidőszaki Mollusca-faunánk alapján makro- és mezoklimatikus szinten, és 
ezért makro- és mezokörnyezeti szinten egyaránt mozaikos volt a Kárpát
medence , csakúgy, mint napjainkban. Orográfiai és domborzati tényezők miatt 
pedig mikroklimatikus és mikrokörnyezeti szinten is erőteljes mozaikosságot 
lehetett kimutatni. Ennek a mozaikosságnak a következménye, hogy ezeken a 
területeken kettős refugiumhatás lépett fel (lehűlések során a melegkedvelő, 
felmelegedések alkalmával a hidegkedvelő fauna maradt fenn) már a késő-
würmben is (WILLIS et al. 1 9 9 5 ; SÜMEGI & HERTELENDI 1 9 9 8 ) . Ez a hatás egyes 
területeken valószínűleg az egész pleisztocén során megnyilvánult a Kárpát
medencében. Ennek eredményeképpen találunk egyidőben a mikroklimatikus 
hidegzugokban tundrafoltokat, különböző fajösszetételű (vörösfenyő, cirbolya
fenyő, lucfenyő vagy erdeifenyő dominanciájú) tajgafoltokat, illetve hideg vagy 
mérsékelt sztyeppékét a vizsgált területen. Ez a pleisztocén végén megfigyelhető 
mozaikos környezet „öröklődött át" a holocén kezdetén a Kárpát-medencében. 
Viszont ekkor már a mozaikosságot a különböző lombos fák és a mérsékeltövi 
lomboserdei környezethez társuló állatfajok, továbbá az enyhébb klímát kedvelő 
sztyeppelemek tükrözik vissza (8. ábra). 



S.ábra Negyedidőszak végi hőmérsékletváltozás és vegetációfejlődés a Kárpát-medence egyes területein, összehasonlítva nyugat- és 
észak- európai sztratigráfiával 

Fig. 8 Late Quaternary climatic and vegetation changes in the different parts of the Carpathian Basin, in comparison with the Western and Northern 
European stratigraphy 
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Következtetések 

Adataink azt bizonyítják, hogy a Kárpát-medence rendkívüli, ma is meg
figyelhető környezeti mozaikossága már a negyedidőszak végén kialakult, és ez 
a különböző térbeli kifejlődésű makro-, mező- és mikroszintű (9. ábra) mozai
kosság alapvetően meghatározta az egyes fajok elterjedésének lehetőségét. 

A kvartermalakológiai és antrakotómiai adatok különböző időléptékű, 
ciklikusan kifejlődő őskörnyezeti (köztük őshőmérsékleti) változások kialaku
lását és ezek hullámzó mozgását tükrözik vissza a Kárpát-medencében, és két, 
egymástól el térő őskörnyezet i tényezőkkel j e l lemezhető menedék-terület 
(kárpáti és illyr) létrejöttét jelzik. A kvartermalakológiai adatok azt mutatják, 
hogy mindkét refugium-terület apró 
reliktum-foltokból áll. Ezek a 
he lyenként csak néhány 1 0 0 m 2 

kiterjedésű maradvány-foltok elsősor
ban a hegységi zóna (Carpathicum, 
Il lyricum, Nor icum) és a Kárpát
medence belső területeinek 
(Pannonicum) találkozásánál, a 
mikroklimatikusan kedvezőbb lejtők és 
nedves ár terek találkozásánál 
fejlődhettek ki (SÜMEGI & HERTELENDI 
1 9 9 8 ; D E L I & SÜMEGI 1 9 9 9 ) . A hűvösebb 
éghajlati adottságokkal és elsősorban 
lucfenyővel (Picea) je l lemezhető 
kárpáti erdőrefugium foltjait az 
árnyékkedvelő, nagyobb növényzeti 
borítottságot igénylő fajok arányának 
jelentős növekedése mellett a Vestia 
turgida, Semiiimax kotulai, Vertigo 
alpestris, Discus ruderatus fajok 
elterjedése, a Clausilia dubia kimagasló 
aránya tükrözi vissza. Az enyhébb 
éghajlatú, e lsősorban erdei fenyő 
(Pinus silvestris) borí tottságú illyr 
erdőrefugiumot az erdőlakó Cochlodina laminata, Aegopinella ressmanni, Semilimax 
semilimax, Clausilia pumila, Discus perspectivus fajok jelenléte , az erőteljes 
növényzet i borí tot tságot kedvelő Orcula dolium je lentős aránya jelzi . Az 
erdőrefugiumok környezetében, a környezet i mozaikosság következtében 
sávokban, foltokban kiterjedő, a folyók mentén hosszan elnyúló (DELI & SÜMEGI 
1 9 9 9 ) , olyan széttagolt areák alakultak ki, ahol ezek az erdei elemek csak a 
számukra kedvezőbb éghajlati szakaszokban jelenhettek meg. Ugyanakkor a 
környezeti mozaikosság következtében a felmelegedések során a hidegkedvelő 
elemeknek is menedékterületük alakulhatott ki a vizsgált területen, így az 
interstadiálisok és a stadiálisok alatt szétterjedő fajok is egymás mellett élhettek 
és maradhat tak fenn. Ezért a Kárpát-medencei őskörnyezeti mozaikosság 

Térskála (m 2 ) 

9. ábra. Az őskörnyezeti változások léptéke 
térben és időben 

Fig. 9 Palaeoenvironmental changes in space and 
lime 
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következtében kettős refugium-hatással kell számolnunk (WILLIS et al. 1 9 9 5 ; 
SÜMEGI & HERTELENDI 1 9 9 8 ) . A környezeti mozaikosság következményeként 
ismeretesek olyan területek is, ahol a helyi tényezők miatt a makroszinten 
jelentkező kedvező éghajlati hatás ellenére sem alakult ki erdei növényzet (8. 
ábra). Ezeken a területeken találhatjuk m e g a pleisztocénbe visszanyúló 
szikeseinket és sztyeppterületeinket (SÜMEGI 1 9 8 9 ; SÜMEGI et al. 2000; NYILAS & 
SÜMEGI 1 9 9 1 ) . A radiokarbon adatokkal datált holocén korú szelvények elemzése 
azt bizonyítja, hogy ez a mozaikosság a holocén során is fennállt, és átalakulása, 
fokozatos megsemmisülése a termelő gazdálkodás kialakulásával, a terület 
„neolitizációjával", tehát emberi közösségek hatásával vette kezdetét. 

Adataink azt a korábban már megfogalmazott véleményünket (SÜMEGI 1 9 8 9 , 
1 9 9 6 ) támasztják alá, hogy a késő-glaciális és holocén pollendiagramokban 
megfigyelhető jellegzetes növényzeti változások nem használhatók relatív 
kronológiaként az egész Kárpát-medencére általánosítva, mert az egyes vege
tációs egységek terjedése időtranszgresszív jelenség (8. ábra). A holocén klíma
fázisok gyakorlatilag biosztratigráfiai zónákból minősültek át kronosztratigráfiai 
egységekké a köztudatban, de a növényzeti összetételre vonatkozó tartalmukat 
mindez ideig megtartották. Ez állandó el lentmondásokat okoz a Kárpát
medencében, ahol az eddigi kvartermalakológiai, antrakotómiai és néhány 
pollenanalitikai adat alapján a vegetációnak is Nyugat- és Észak-Európához 
képest eltérő irányú fejlődése alakult ki. 

Köszönetnyilvánítás 

A munka az OTKA T.025043 sz. kutatási téma támogatásával készült. 
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