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1. Háttér 

Szakdolgozati és TDK munkám során megismerkedtem a kvarter paleoökológia 

vizsgálati módszereivel, és érdeklődésem a növényi makrofosszíliák alapján végzett vegetáció 

rekonstrukciók és a gyors klímaváltozással összefüggésbe hozható erdőtüzek rekonstrukciója 

felé fordult. Vizsgálataim a 2007 óta zajló ProLong (Providing Long Environmental and 

Genetic Records of Glacial and Interglacial Climaoscillations and human impact int he 

Carpathian Basin) projekt keretein belül zajlanak. 

 

1.1.  Növényi makrofosszília vizsgálat alapjai 

Növényi makrofosszíliáknak azokat a szabad szemmel is látható növényi (mag, termés, 

spóra) és vegetatív részeket tekintjük, amelyek egészen kis mérettől (0,1 mm-től) akár több 

centiméteres nagyságot is elérhetnek. A makrofosszília vizsgálat az adott tavat vagy lápot 

körülvevő lokális vegetációról ad képet, nyomon követhető általa a klímaváltozási 

eseményekre adott vegetációs válasz. 

A tavi üledékminták (kb 10 cm
3
) feltárása laboratóriumban szűréssel (250µm vagy 

125µm) és vegyszeres kezeléssel történik (10% NaOH, 10% HCl). A minták feldolgozásához 

és elemzéséhez sztereomikroszkópot használunk, a határozás a rendelkezésre álló határozók, 

atlaszok ill. az MTM-MTA-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport referenciagyűjteményének 

segítségével történik. A módszer lehetővé teszi a fosszíliák család és/vagy fajszintű 

meghatározását, lokális vegetációs válaszokat tükröz ugyanakkor nagyobb mennyiségű 

üledékminta szükséges elvégzéséhez, mint a pollenanalízis során. 

 

1.2.  Pernye vizsgálat alapjai 

Az erdőégések makropernye (> 100 µm) alapú vizsgálata könnyen kombinálható a 

makrofosszília vizsgálattal a kontinentális területeken (mint a Kárpát-medence). Európa ezen 

részén a klímaváltozás feltételezhetően felmelegedések és lehűlések esetén is párosulhatott a 

kontinentalitás mértékének növekedésével, ami az erdőtüzek fokozódó gyakoriságához 



vezethetett. Erre a regionális erdőtüzeket jelző mikropernye vizsgálatok utalnak, azonban 

lokális szinten csak a makropernye vizsgálati eredmények teszik lehetővé az erdőégés-

vegetációs reorganizáció vizsgálatát. Az üledékminták előkészítése szűréssel, kémiai 

extrakcióval történik laboratóriumban. 

2. Vizsgált terület 

A vizsgált terület a Déli-Kárpátok Retyezát hegységében található két magashegyi tó, az 

északi lejtőn 1740 m tengerszint feletti magasságon található Taul dîntre Brazi (TDB, Brazi-

tó), amelyet ma zárt lucfenyves dominálta erdő vesz körül illetve a déli lejtőn a mai erdőhatár 

felett elhelyezkedő Bukura-tó (2040 m tszfm.). 

 

3. Célkitűzések 

Vizsgálataim legfontosabb célkitűzése a holocén során lezajlott vegetációs válaszok 

feltérképezése, a klimatikus illetve antropogén eredetű okok feltárása továbbá a erdőhatár 

rekonstrukciójának elvégzése. Mindezek együttesen járulnak hozzá a növényzet 

sérülékenységének feltérképezéséhez. 

 

4. Eredmények 

A Retyezát hegység északi és déli oldali lejtőjén elhelyezkedő tavak üledékének 

makrofosszília elemzése rámutat arra, hogy az É-i oldalon a kora holocén időszakban 

diverzebb fajösszetételű növényközösség jellemezte. A vörösfenyő (Larix decidua) 

dominancia után lucfenyő (Picea abies) uralta közösség alakult ki a Brazi-tó körül, amely 

feltételezhetően a vörösfenyő gyengébb kompetíciós képessége miatt maradt alul a 

lucfenyővel szemben a szubalpin övben illetve a törpefenyővel (Pinus mugo) az alpin övben. 

A jegenyefenyő kis koncentrációban történő megjelenése szórványos példányokra utal, 

jelenlétüknek nagy valószínűséggel a magas nyári középhőmérséklet és a rövidebb ideig tartó 

téli hóborítás is kedvezett. A hegység déli oldali tavi üledékeiből sem vörösfenyő, sem 

jegenyefenyő fosszília nem került elő, a vörösfenyő ma nem képezi részét a Retyezát 

flórájának. 

A Bukura-tó üledékének makrofosszília eredményei arra utalnak,hogy a tó körül nem 

alakult ki zárt erdő, a holocén középső időszakát domináló törpefenyő (Pinus mugo) 

koncentrációja csökken 4000 kalibrált jelen évtől, majd eltűnik az adatsorból. A bekövetkezett 

vegetációs válasz más proxykkal (pollen, árvaszúnyog maradványok) összehasonlítva együtt 

klimatikus hatást feltételeznek, ugyanakkor megjelenik a területen az antropogén tényező is 

(az üledéken végzett makropernye és előzetes pollenanalízis eredményei alapján). 

 

5. Összefoglalás 

A doktori kutatásom első évében befejeződött a már korábban elkezdett Brazi-tó 

üledékének makrofosszília vizsgálata, továbbá a Bukura-tó mintáinak elemzése is. Az 

INTIMATE STSM program keretein belül lehetőségem volt Franciaországban elsajátítani a 

makropernye analízis elméleti alapjait, módszertanát és az adatsor értékelésének módját. Az 



elemzés a Bukura-tó üledékén befejeződött, az értelmezés és a publikálás a francia 

résztvevőkkel együtt történik. 

Tervek közt szerepel a nyári terepi munka során a kutatócsoporti referencia gyűjtemény 

kibővítése. Illetve az ezévi IX. Európai Paleobotanikai és Palinológiai Konferencián (Padova) 

előadással kívánok részt venni. 
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