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1. Bevezetés 

Disszertációm megírása során a következő célokat tűztem ki: 

1) másodlagos karbonátok részletes bemutatása és nevezéktanuk helyzetének rendezése – 

a terminológia újraértelmezése különösen lényeges pont volt, mivel az elnevezések és 

a definíciók sokszor ellentmondásosak a szakirodalomban; 

2) másodlagos karbonátok és bulk (=teljes) minták gyűjtése nagy felbontással, illetve 

stabil szén és oxigén izotóp összetételük elemzése; 

3) következtetések levonása a stabil izotóp értékek alapján és alkalmazásuk őskörnyezeti 

rekonstrukcióra. 

2. Mintavételi helyek 

A mintavételi helyek egy észak-(északkelet) – dél-(délnyugat) átló mentén történtek és a 

következő lösz-paleotalaj feltárásokat tartalmazták: Verőce, Paks és Villánykövesd. A fő cél 

az volt, hogy ezen feltárásokban a stabil izotóp összetétel meghatározása mellett az egyes 

szedimentációs egységek izotóp mintázata is meghatározásra kerüljön. 

3. Mintavételi és vizsgálati módszerek 

A másodlagos karbonátok kinyeréséhez bulk minták gyűjtésére volt szükség 10 cm-es 

függőleges felbontásban. Nedves iszapolással történt a mintaelőkészítés 500 µm-es szita 

segítségével. A fennmaradó anyag egy órán át kiszárításra került 80-100°C-on, majd 

binokuláris mikroszkóp segítségével lettek elkülönítve az egyes típusok. Bulk minták vétele 2 

cm-es függőleges felbontásban történt. 

Stabil izotóp mérésekhez a CO2 előállítása egy Thermo Finnigan Gasbench II műszerrel 

történt, a mérés pedig folyamatos keringető módban történt egy Thermo Finnigan Delta XP 

izotóp tömegspektométer segítségével. A minták achát mozsárral és törővel lettek összezúzva, 

majd kötött vizet nem tartalmazó foszforsavval kellett reagáltatni őket Exetainer
®
 fiolákban, 

majd héliummal kiöblíteni a maradék gázt. Bulk mintákból 1 mg került felhasználásra, míg a 

másodlagos karbonátok közül eltérő mennyiségre volt szükség: 250 µg CRC és 400-450 µg 

HC, HC+CC, CC, CC2 és EBS kellett. Az izotóp értékek ezrelékben lettek megadva (‰) és a 

V-PDB skálán kifejezve (Vienna PeeDee Belemnitesz). 

4. Tézisek 

1.tézis. Másodlagos karbonátok nevezéktani kérdéseinek tisztázása. 

A másodlagos karbonátok terepi megjelenése gyakran képezi dokumentáció tárgyát, 

azonban ez sokszor nem megfelelő módon történik a meghatározásuk ami rendszerezetlenné 

teszi a terminológiát (BARTA, G. 2011). Vezérfonálként BECZE-DEÁK, J. et al. (1997) 

publikációját használtam a disszertációmban, aki az egyes kifejezéseket és fogalmakat 
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precízen használja és jól elkülöníti a megfigyelhető őskörnyezeti jeleket. Sok esetben ugyanis 

különböző fogalmakat használatosak ugyanannak a jelenségnek az értelmezéséhez, ami 

zavarossá teszi a szakirodalmat: egyes fogalmak gyűjtőnévként vannak használva, holott 

valójában precízen meghatározható típusokra utalnak pontos genetikával. Disszertációmban 

BECZE-DEÁK, J. et al. (1997) bemutatott nevezéktant használtam vezérfonálként, hogy egy 

olyan osztályozó rendszert alkothassak meg, mely definiálja a helytelenül használt 

fogalmakat és hozzárendeli a valós megfelelőjükhöz. A másodlagos karbonátok vizsgálata 

megfelelő nevezéktant igényel, hogy összehasonlíthatóvá tegye a különböző kutatásokat, 

ezért a tisztázott terminológia szerepe hiánypótló. 

2.tézis. A különböző paleotopográfiai helyzetek szerepének fontossága kiemelhető, különösen 

a hozzájuk kötődő paleotalaj változatok felület alatti bevonatainak (HC) stabil szén és oxigén 

izotóp összetételének elemzésével.  

Ugyanazon paleotalaj különböző paleotopográfiai helyzetben is megőrződhet, ahogy ez a 

Verőce szelvény kapcsán is tapasztalható volt a következő pozíciókban (BRADÁK, B. et al. 

2014): völgytalp, lokális tetőhelyzet és paleolejtő pozíciók. Az úgynevezett P4 paleotalajok 

tartalmaztak felület alatti bevonatokat (HC), melyek különböző stabil szén és oxigén izotóp 

mintázatokat adtak. 

Disszertációmban meghatároztam a felület alatti bevonatok stabil szén és oxigén izotóp 

összetételét mindegyik paleotalaj változatra a Verőce szelvényben és a következő 

mintázatokat állapítottam meg: 

1) a völgytalpi pozíció pozitívabb irányba elmozduló δ
18

O and δ
13

C értékeket mutatott 

(melyek 
18

O and 
13

C dúsulást indikálnak); 

2) a lokális tetőhelyzetű paleotalaj esetén mindkét érték a negatívabb irányba mozdult el 

(melyek 
18

O and 
13

C kimerülést jeleznek); 

3) a paleolejtő pozícióban található paleotalaj mind a két bemutatott tendenciát hozta. 

Ezen tendenciák elkülönítése fontos, mivel a paleotopográfiai pozíciónak megfelelően 

különböző lokális eltéréseket mutatnak a vegetáció sűrűség és párolgási hatások kapcsán – 

azonban emiatt körültekintően kell eljárni, mielőtt kiterjesztenénk a megfigyeléseket az 

egész szelvényre. 

3.tézis. Talajos-jellegű felület alatti bevonatok jelenléte megerősíti a pedoszedimentációs 

szelvényfejlődés elméletét a Verőce szelvény esetén. 

A felület alatti bevonatok pórusok körüli mészimpregnációkat jelentenek a talaj/üledék 

alapanyagában, különösen biogalériák körül – fejlődésük szinszediment jegyeket tükröz 

(WIEDER, M. – YAALON, D.H. 1982; BULLOCK, P. et al. 1985; BECZE-DEÁK, J. et al. 1997; 
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DURAND, N. et al. 2010). Megjelenésük színben és ásványos összetételben utal a befoglaló 

alapanyag talajos vagy üledékes jellegére, ezért a HC-k talajos-jellegű és üledékes-jellegű 

altípusokra bonthatók tovább (saját megfigyelések alapján a következő közös munkában: 

BRADÁK, B. et al. 2014). A talajos-jellegű HC-k jelenléte a Verőce szelvényben nem csak 

paleotalajokra volt jellemző, hanem löszökből is előkerült, így jelölve nagyobb mennyiségű 

szerves anyagot a mátrixban. 

Megfigyeltem, hogy a Verőce szelvény áthalmozott üledékei egész, nem törmelékes 

talajos-jellegű HC-ket tartalmaznak és megfogalmaztam kialakulásuk okait: 

1) képződés az áthalmozási folyamat után történt az áthalmozott anyag mátrixának 

impregnációjával; 

2) az áthalmozás folyamata kellően lassú volt ahhoz, hogy a HC egy időben 

képződhessen vele. 

Felfedeztem, hogy az L5-C lösz egysége (a Verőce szelvény lokális tetőhelyzetű 

paleotalaja alatt) tartalmazott talajos-jellegű HC-t az üledékes-jellegek mellett – illetve 

emellett nagy mennyiségű földigiliszta bioszferoid (EBS) és meszesedett gyökérsejt szerkezet 

(CRC) voltak jelen. Ezek együttesen a pedoszedimentációs fejlődési elméletet erősítik a 

paleotalaj iránya felé haladva. A nagy mennyiségű EBS és CRC az egykori felszín 

stabilitását jelzik, mely a porfelhalmozódásban beálló szünethez vagy a porfelhalmozódási 

ráták csökkenéséhez kötődik. Ez előrejelzi a közelgő interglaciális fázis beköszöntét ebben az 

esetben, illetve megnövekedett szerves anyag felhalmozódással is jár – melyek pedogén 

jegyeket mutatnak még az üledékképződési fázison belül (CATT, J.A. 1990; BECZE-DEÁK, J. et 

al. 1997). 

 Másodlagos karbonátok kimerülése 
13

C izotópban megmutatja, hogy a δ
13

C értékek 

negatív irányba tolódtak el (pl. RAO, Z. et al. 2006). Felfedeztem, hogy a felület alatti 

bevonatok δ
13

C értékei a negatívabb irányba tolódtak el, mely sűrűbbé váló 

vegetációborítást jelent az üledékképződési fázis vége felé haladva a talajfejlődés kezdetéig. 

4.tézis. Különböző paleotalajok őskörnyezeti összehasonlítása egy szelvényen belül lehetséges 

a stabil szén és oxigén izotóp összetétel elemzésének segítségével. 

Bulk minták stabil szén és oxigén izotóp értékei alkalmasak arra, hogy a különböző 

paleotalajok között értéktartományokat és tendenciákat mutassanak ki – ahogy ez 

megfigyelésre került a Villánykövesd szelvényben. Három paleotalajt ismertem fel a 

szelvényben: 19-es egység, 16-os egység és 11-es egység jelöléssel. Az utóbbi 

megfeleltethető a hazai löszsztratigáfiában megjelenő „Basaharc Dupla 1” paleotalajnak, 

mégpedig OCHES, E.A. – MCCOY, W.D. – KAUFMAN, D. AAR vizsgálatai alapján (nem 
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publikált adatok). Villánykövesd szelvényen ÚJVÁRI, G. (2004) malakológiai vizsgálatokat 

végzett, melyekben ő is meghatározta a „Basaharc Dupla” paleotalaj-komplexumot. 

Eredményei segítséget jelentettek a 11-es egység paleotalaját érintő stabil izotóp adatok 

elemzésében. 

A Villánykövesd szelvény három paleotalajára vonatkozóan a következő őskörnyezeti 

jeleket különítettem el a bulk értékek δ
13

C és δ
18

O kapcsán: 1) a 19-es és 11-es egységek 

vizsgálata mérsékelten humid körülményeket és kevésbé sűrű/jóval nyitottabb jellegű 

vegetációs borítást jelez a 16-os egységhez képest; 2) a 16-os egység pedig humidabb 

körülmények alatt képződött jóval sűrűbb vegetáció borítás alatt. 

5.tézis. A „Basaharc Dupla 1” paleotalaj stabil izotóp értékeinek őskörnyezeti személetű 

összehasonlítása lehetséges a Paks és Villánykövesd szelvények között. 

A Paks és Villánykövesd szelvények között kapcsolódást jelent a „Basaharc Dupla 1” 

(BD1) paleotalaj megléte. Meghatároztam a „Basaharc Dupla 1” paleotalaj paksi változata 

csökkenő tendenciát mutató és a negatív értékek felé tartó δ
13

C és δ
18

O értékekkel 

jellemezhető, míg a villánykövesdi változat esetén növekvő, a pozitívabb irány felé 

elmozduló értékek adódtak. 

Disszerációmban meghatároztam, hogy mindkét paleotalaj változat mérsékelten humid 

körülmények között fejlődött a δ
18

O értékek alapján, míg ezen értékek görbéi regionálisan 

eltérő lefutást mutattak. Felfedeztem, hogy a δ
13

C értékek mindkét BD1 változat esetében 

nyitott vegetációs borítást mutatnak, azonban a villánykövesdi BD1 változat jóval nyitottabb 

vegetáció borítást jegyez a paksi BD1-hez képest, mely tendenciái az ellenkező irány felé 

fordulnak és enyhébb fokon zártabb vegetációs lefedettséget indikálnak. 

6.tézis. Bulk minták és felület alatti bevonatok eltérő mintázatot mutatnak a paleotalajok 

feküjében és fedőjében jelenlévő átmeneti zónák között. 

Az átmeneti zónák két pozícióban jelentek meg a szelvényekben: 1) a paleotalajok felett 

(üledék/talaj átmenet), ahol az üledékképződés már befolyásoló hatással bírt; és 2) a 

paleotalajok alatt (talaj/üledék átmenet), melyet bioturbációs hatások okoztak. 

A következő mintázatoz határoztam meg a paleotalajok feletti átmeneti zónáinak 

esetében a Verőce szelvényben: HC stabil δ
13

C és δ
18

O értékei növekvő tendenciát mutattak 

felfelé haladva az átmeneti zónán belül a pozitívabb értékek felé (
13

C és 
18

O dúsulás felé). A 

látott mintázatokat a következő módon interpretáltam: 1) δ
13

C tendenciák arra utalnak, 

hogy a vegetáció jellege megváltozott az átmeneti zónában a paleotalajhoz képes és kevésbé 

sűrűvé vált; 2) δ
18

O értékek azt mutatták, hogy a paleotalajhoz képest az átmeneti zónában 

már mérsékelten nedves vagy arid körülmények voltak az uralkodóak. Ezek a hasonlóságok 



6 

 

arra utalnak, hogy az átmenet folyamatos volt a paleotalaj felől a por akkréció irányába (pl. 

BECZE-DEÁK, J. et al. 1997). 

Felfedeztem, hogy a „Basaharc Dupla 1” paleotalaj fedőjében levő átmeneti zóna a Paks 

szelvényen belül (8-as egység) hasonlóságokat mutat a bulk és HC minták δ
13

C és δ
18

O 

értékeiben, melyek a zónában felfelé haladva 
13

C és 
18

O dúsulást mutatnak – nagy 

ingadozású görbe lefutással. Mind a bulk és mind a HC stabil izotóp értékeinek tendenciái 

nagy amplitúdójú klímaváltozással vethetők össze az átmeneti zónára vonatkoztatva. 

Felfedeztem, hogy a P3-C paleotalaj feküjéhez kapcsolódó átmeneti zóna a Verőce 

szelvény C-9 egységében másmilyen mintázatot mutat: a HC δ
13

C és δ
18

O értékek 

mindegyike a negatív irányba tolódott el és a paleotalajhoz hasonló stabil izotóp összetételt 

tükrözött. Ezek a tendenciák a szinszediment HC típusokhoz kötődtek, melyek ezáltal az első 

jelzői voltak a közelgő interglaciálist előidéző klímaváltozásnak (pl. RAO, Z. et al. 2006), 

mivel a porfelhalmozódási ráták valószínűleg csökkentek, a vegetáció borítás sűrűbbé vált és 

megnőtt a szerves anyag mennyisége az üledékben, melyek mind a talajképződési fázis 

előhírnökei volta (pl. BECZE-DEÁK, J. et al. 1997). 

A Villánykövesd szelvény bulk mintái alapján az átmeneti zónák fokozatosságot és 

folytonosságot tükröztek a fedő és fekü paleotalaj, illetve lösz horizontok felé – ahogy ezt 

meghatároztam a disszertációmban. Fedő átmeneti zónák a következő mintázatokat 

mutatták: 14-es egység (16-os egység fedője) mérsékelten nedves körülményeket mutatott és 

nyitottabb vegetációborítást, míg a 10-es egység (a 11-es egység, vagyis „Basaharc Dupla 1” 

paleotalaj fedője) átmenetet mutatott nedvesebb körülmények és zártabb vegetációborítás felé. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a paleotalajok feküjéhez kapcsolódó átmeneti zónákat (így 

a 12-es és 20-as egységeket) a bioturbáció hatása is befolyásolja, ezért ezek visszatükrözhetik 

részben a felettük elhelyezkedő paleotalajok stabil izotóp összetételét.  

7.tézis. A lösz-paleotalaj sorozatokban található esetleges hiátusok jelenléte kimutatható a 

bulk minták stabil szén és oxigén izotóp értékei alapján. 

Nagy amplitúdójú eltolódások voltak jellemzőek a Paks szelvény 1-es egységének bulk 

δ
13

C és δ
18

O értékei között. A δ
13

C és δ
18

O görbék és ingadozásaik alapján az 1-es egység 

különböző ciklusokra lett felosztva. A ciklusok határai jelölték a nagy amplitúdójú 

eltolódásokat, a határ két oldalán jelentősen megváltoztak az izotóp értékek. A terepi 

megfigyelések nem mutattak erózióra vagy hiányzó szintekre utaló jeleket, a lösz egység 

makroszkóposan homogénnek és folyamatosnak tűnt, viszont a nagy fluktuációk valószínáleg 

hiányzó horizontokra hívták fel a figyelmet. A bemutatott eltolódások nagy amplitúdójúak 

voltak, viszont emellett fokozatosságot is mutattak, mely a következő elméletekhez vezetett 
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engem: egy lehetséges eróziós esemény után a porfelhalmozódás és szelvényépülés 

folytatódott, melyet a bioturbáció folyamatos hatása kísért. A bioturbáció átkeverte és 

homogenizálta a frissen beépülő port, illetve a frissen képződő szerves anyagot az eltemetett 

szint anyagával és így tüntette el az erózió nyomait. Lumineszcens kormeghatározással nyert 

adatok alapján az 1-es egységben THIEL, C. et al. (2014) ki tudta mutatni feltételezhető 

hiátusok jelenlétét. 

Bulk δ
13

C és δ
18

O értékek eltérő tendenciákat mutattak a Villánykövesd szelvény 2-es 

egységében. Nagy amplitúdójú, de fokozatosságot mutató eltolódások voltak jelen a negatív 

értékek irányában a δ
13

C értékek esetében 1.80 m-es mélységtől felfelé haladva, míg a δ
18

O 

értékek ellentéte tendenciát mutattak (és a pozitívabb értékek irányába tolódtak) 1.42 m-es 

mélységtől felfelé haladva. Erre a megfigyelésre is az előző bekezdésben a Paks szelvény 

kapcsán felvázolt magyarázatot vonatkoztattam: a frissen felhalmozódott poranyagot és 

szerves anyagot bioturbációs hatások keverték össze az eltemetett szint anyagával, így rejtve 

el egy esetleges hiátus nyomait. A teljes 2-es egység mentén megfigyelhetőek voltak a 

bioturbáció nyomai. A Villánykövesd szelvény feltételezhetően több hiátust is tartalmaz, 

hiszen nem minden paleotalaj található meg a feltárásban, melyek a hazai löszsztratigáfiában 

megjelennek (a kijelentés alapjául jelen vizsgálatok és korábbi vizsgálatok is utalnak, így 

ÚJVÁRI, G. 2004 és HUM, L. et al. 2006 munkái). 

Ezek a megfigyelések nagyon hasznosak lehetnek, mivel nem minden esetben nyílik 

lehetőség vékonycsiszolatok készítésére vagy pedig a készített vékony csiszolatok nem biztos, 

hogy ezekből a szintekből kerülnek ki. 

8.tézis. A HC+CC típus alkalmazhatósága bizonyításra került a Paks és Verőce szelvények 

kapcsán, míg elvetésre került a Villánykövesdi szelvény kapcsán regionális eltérések miatt. 

HC+CC egy kombinált megjelenésű másodlagos karbonát, mely egy szinszediment HC 

egységből áll, mely tartalmaz egy olyan vékony kalcit csövet a belső csatornafalán (ez egy 

felületi bevonat típus, vagyis CC), mely posztszediment eredetű (BARTA, G. 2011; BARTA, G. 

2014). 

A HC és HC+CC típusok δ
13

C és δ
18

O értékei, valamint tendenciái összehasonlításra 

kerültek. Kiszámítottam az értékek különbségét azonos szinteken belül a Verőce szelvényre, 

mely enyhe eltéréseke mutatott, az értékek csaknem megegyeztek egymással. Felfedeztem, 

hogy a HC+CC görbék követik a HC görbék tendenciáit a Verőce szelvényben. Ugyan a 

számítások a Paks szelvény kapcsán kicsit nagyobb eltéréseket mutattak, felfedeztem, hogy 

a HC+CC görbék tendenciái itt is hasonlatosak a HC görbékhez, mégpedig az ingadozások 

mértékében is. 
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A Villánykövesd szelvényben a HC+CC és HC értékek összevetése hasonlóságokat 

mutatott a δ
13

C értékekben, mely annak köszönhető, hogy mindkét jelenség HC komponense 

ugyanabban a talajban/üledékben keletkezett és szinszediment hatás tükröz. Meghatároztam 

két különböző tendenciát a Villánykövesd szelvény δ
18

O értékeinek kapcsán: 1) HC és 

HC+CC hasonló tendenciákat mutatott, mely az üledékképződéssel egyidejű és/vagy 

ismétlődő beszivárgáshoz és kilúgzáshoz köthető; és 2) eltérő lefutású tendenciák a CC 

komponens posztszediment eredetére vezethetők vissza. Ez utóbbi esetben a beszivárgás és a 

kilúgzás az üledékképződési fázis után történt és eltérő stabil izotóp összetételű 

csapadékvízhez köthető. 

A következő megállapításokra jutottam a bemutatott megfigyelések alapján: a HC és 

HC+CC típusok kapcsolatának elemzése nem alkalmazható teljes bizonyossággal hazánk 

déli régióiban, mivel ezek a területek szubmediterrán hatás alatt álltak (ahogy ezt 

Villánykövesd kapcsán HUM, L. 2001 és HUM, L. et al. 2006 is alátámasztotta). A 

szubmediterrán hatás lokálisan befolyásolta a csapadékvíz mennyiségét és ezáltal a 

beszivárgó oldatok izotóp összetételét is, mely hatással volt a HC belső falán kiváló CC kalcit 

csövek kialakulására. A HC+CC-n belüli HC komponens stabil szén izotóp összetétele 

többnyire változatlan maradt, hiszen ez ugyanazon felszín alatt alakult ki szinszediment 

körülményeket jelölve. 

9.tézis. Bulk és másodlagos karbonát minták stabil szén és oxigén izotóp összetétele 

alkalmazható viszonylagos környezeti változások kimutatására – de eredményeinek 

felhasználhatósága szelvénye közötti összehasonlításhoz nagyon bonyolult, hogyha nincsenek 

másik proxik illetve abszolút koradatok a birtokunkban. 

Kiemeltem disszertációmban a különböző paleotopográfiai helyzetek szerepét, mint 

fontos befolyásoló faktort, ahogy ez láthatóvá vált a Verőce szelvény három paleotalaj 

változatának összehasonlítása kapcsán. A P4 paleotalaj minden változata különböző 

pozícióban szerepelt, így lokális tetőhelyzetben, paleolejtő mentén vagy a völgytalpon. 

Mindegyik variációt más stabil izotóp mintázat és tendencia jellemzett, ahogy azt a 

megvizsgált másodlagos karbonátok összetétele mutatta. 

Meghatároztam bizonyos hasonlóságokat és ingadozásokat a bulk és másodlagos 

karbonátok δ
13

C és δ
18

O görbéi között és ciklusokba rendeztem őket. Felismertem azonban, 

hogy ezen ciklusok tulajdonságainak a megértéséhez és őskörnyezeti jelzőszerepük 

pontosításához hasznos lenne más proxikkal is összevetni őket – így mágneses 

szuszceptibilitás görbékkel vagy további malakológiai vizsgálatokkal. 
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A módszer önmagában nem ajánlatos korrelációra a különböző területeken található lösz-

paleotalaj szelvények között. Azonban arra a következtetésre jutottam, hogy 

összehasonlításra alkalmazhatóak az egyes szintek őskörnyezeti jelei, amennyiben a szintek 

összekötésre kerültek lumineszcens kormeghatározás vagy AAR módszer által – vagy 

amennyiben jól elkülöníthető marker szintet tartalmaznak. A módszer alkalmazása során 

minden esetben fontos észben tartani a paleotopográfiai viszonyokat is. 

Két javaslatot tettem annak érdekében, hogy a stabil izotópos elemzési módszer 

hatékonyabbá válhasson mind a bulk, mind a másodlagos karbonát minták esetében: a 

jelek értelmezésekor szükséges másik proxikat is alkalmazni, különösen a δ
13

C és δ
18

O 

görbék eltérő amplitúdójú ingadozásainak vizsgálata végett; illetve ugyanazon a területen 

több profil kialakítására is szükség van, mely figyelembe veszi a paleotopográfiai 

helyzeteket és hozzásegít a különböző stabil izotóp mintázatok értelmezéséhez.  

5. Összegzés 

Bulk és másodlagos karbonát minták stabil szén és oxigén izotóp összetétele leíró 

proxyként alkalmazhatóságot mutat a különálló szelvények egyéni fejlődéstörténtének 

megértéséhez. Ez a proxy különbözik a többitől (pl. a mágneses szuszceptibilitástól), mivel az 

eredményei nem terjeszthetők ki regionálisan, hanem lokális őskörnyezeti változásokat 

jegyeznek – legalábbis a Kárpát-medence területén vizsgált lösz-paleotalaj sorozatok kapcsán. 
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