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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK  

Hazánkban a leghosszabb dendrokronológiai alapú kormeghatározásra lehetőséget kínáló 

adatsor az ún. Közép-magyarországi Tölgy Alapkronológia, amely pillanatnyilag Kr.u. 1370-

ig folyamatos (GRYNAEUS 2015). A régióban további hosszú kronológiák is elérhetők. 

Jellemző, hogy ezeket a hosszú kronológiákat az élő fák adatsorainak épületfa mintákkal 

történő összevonással sikerült létrehozni (PROKOP ET AL. 2016, TÓTH ET AL. 2015, NECHITA ET 

AL. 2018). A nemzetközi példákból ismert, hogy a kronológiák jelentős további 

meghosszabbítása az épületfák helyett a fiatal üledékes képződményekben megőrződött, de már 

a történelmi faanyagnál idősebb leleteket is kínáló minták körét bevonva lehetséges. A sok ezer 

évet átölelő európai évgyűrűadatbázisok mindegyike ún. szubfosszilis vagy holtfaanyagok 

felhasználásával vált lehetővé (Pl.: PILCHER ET AL. 1984, LEUSCHNER & DELORME 1988, 

BECKER 1993, ERONEN ET AL. 2002, FRIEDRICH ET AL. 2004). 

Régiónkban több helyen is dokumentáltak, illetve gyűjtöttek holtfaanyagot fiatal (holocén) 

üledékekből (ÁRVAI ET AL.  2015, 2017), de a makrobotanikai leletek ezen típusa felé ezidáig 

szerény tudományos érdeklődés fordult. Az egy-egy mintán elvégzett vizsgálatok a holtfa 

mechanikai tulajdonságára (HORSKY & REINPRECHT 1985, KÚDELA & REINPRECHT 1990), az 

évgyűrűszélesség ciklikusságára (BABOS 1987-88) vagy a speciális régészeti szempontú 

(HORVÁTH 1974) elemzésekre szorítkoztak. Több mintán történő földtudományos kiértékelés 

holtfaanyag-kronológiába illesztésére törekvő kísérlet hazánkban ezidáig még nem történt.  

A kutatás célkitűzései 

Célom, a holtfaanyagból nyert információkat integráló megközelítés bevezetése a fiatal 

földtörténeti eseményeket célzó hazai földtudományi kutatások eszköztárába. 

 További célom a fiatal földtani képződmények bejárása és holtfaanyag minták felderítése, 

begyűjtése. Mindeközben törekedve, hogy hegyvidéki (szubalpin) és a síkvidéki térszínen 

fellelhető lelőhelytípusokat is kutatásba vonjak.  

Következő cél, a holtfa leletegyüttesek dendrokronológia elemzése, lebegőkronológiák 

felállítása, majd segítségükkel megkísérelve a helyi/regionális referenciakronológiák 

meghosszabbítását. Továbbá a holtfa leletegyüttesek fafaj összetételének az elemzése, és 

kiértékelése rámutatva a vegetációs változásokra 

Végül pedig a szubalpin környezetben a felszínborítás változás rekonstrukciójával és 

vizualizálásával, valamint az alluviális térszínen folyásirány és vegetációváltozások 

vizsgálatával célom a dendrokronológiai elemzésekből kinyert eredmények komplex 

értelmezése 



MÓDSZEREK 

A kutatásban alkalmazott eszközök a már meglévő és kidolgozott módszertan mellett 

rendelkezik újítással is. Az alluviális mintaterület esetében sikerrel lett alkalmazva az UAV-

alapú nagy felbontású felszínmodell, amely nagy fontossággal bírt a több száz méter 

szélességben megjelenő holtfaanyagon végzett magassági és irányultsági vizsgálatok 

gyorsításában. A klasszikus dendrokronológia módszertana minden esetben nagy hangsúlyt 

kapott, azonban az elemzés túlmutatott az eszköztár alkalmazásán. 

A tőzegláp holtfaanyagán végzett fafaj meghatározások mellett klasszikus 

dendrokronológiai elemzéssel az egyes fafajok időbeli lefedettsége ismerhető meg. A minták 

átlagos évgyűrűszáma előzetes információt nyújthat a szinkronizáció sikerességére és a 

kronológia építés lehetőségére. A mesterkronológiák időbeli lefedettségénél idősebb minták 

esetében a relatív korolás tekintetében fontos információt nyújt a terepen megfigyelt rétegtani 

helyzet. A faminták egymáshoz viszonyított relatív kora mellett pontosabb datálási lehetőséget 

nyújt a radiokarbon kormeghatározás. A több radiokarbon korral rendelkező lebegőkronológiák 

esetében lehetőség nyílt a 14C korok pontosítására az ún. wiggle-matching technikával. 

Segítségével pontosabb időszakra pozícionálható a kronológia és így konkrétabb idősávot lehet 

fafaj összetétel vagy mintaszám tekintetében vizsgálni. A kronológiák által felölelt időszakról 

nyújtanak információt az évgyűrűmintázatok (pl. vékonygyűrűs-sorozatok vagy hirtelen 

növekménycsökkenés), valamint a faanatómiai anomáliák (pl. fagygyűrűk fokozott 

megjelenése). Erdődinamikai változások felismerésére is tisztázására a kronológiákat alkotó 

minták csírázási, illetve kidőlési dátumai alkalmasak. 

A Dráva leszakadó magaspartjában megjelenő holtfatörzsek lehetőséget biztosítanak 

paleovegetációs kutatásokra. A fafajösszetétel elemzése az egykori ártéri ligeterdők jellemző 

fafajaira nyújt megbízható információt valamint a ritka minták (pl. vörösfenyő) a hosszú 

szállítódás jeleként értelmezhetők. Az in situ fatörzsek irányultságai az egykori 

paleofolyásirányt jelölik ki. A holtfaminták csoportosítására lehetőség nyílik irányultság és 

magassági szint szerint is. Új módszerként jelenik meg a nagy felbontású felszínmodell, amely 

segítségével térinformatikai szoftverkörnyezetben elemezhetővé válnak a fatörzsek magasságai 

és irányai. A magassági és irányultsági kettős csoportosítás után kapott csoportok, régebbi 

folyásirányokat jelölnek ki. A fafaj összetétellel kiegészített vizsgálattal komplex értelmezés 

lehetséges, amelyben folyódinamikai kérdések mellet vegetációváltozási kérdések 

tisztázódhatnak. 

 



 

EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS TÉZISEK  

A Farcău-tőzeglápból vizsgált holtfa leletegyüttes dendrokronológiai és faanatómiai 

elemzése és környezettörténeti célú értékelése szubalpin környezetből az alábbi főbb új 

tudományos eredményekre vezetett: 

1. A Visói-havasok mai fátlan szubalpin tájképe a 13. század végére alakult ki, ami 

alapján feltételezhető, hogy a területre napjainkig jellemző transzhumán pásztorkodás 

erősödése, illetve kezdete is erre az időszakra tehető. 

A máramarosi tőzeglápból származó 67 darab minta elemzésének az eredménye 7 darab lebegő 

faévgyűrűkronológia, amelyek nagyjából 1000 évet ölelnek fel a 3. és a 13. század között. A 

13. század végétől a minták megszűnnek, a későbbi korokat reprezentáló holtfaanyag nem 

került elő a lelőhelyről. 

2. A makrobotanikai bizonyítékok alapján a bükk legalább két alkalommal - 6. és 7. 

század fordulója, 13. század - telepedett meg az 1500 méter feletti szubalpin régióban az 

Északkeleti-Kárpátokban. 

A minták közül két bükk famaradvány egyértelműen alátámasztja a vegetáció összetételének 

megváltozását, valamint, hogy a montán bükkösök, valószínűsíthetően a javuló éghajlati 

körülmények hatására, egészen az 1500 tengerszintfeletti régiókban is jelen voltak. 

3. Az Farcau-tőzeglápból kiemelt luc maradványokból elkészült hétlebegőkronológia 

olyan adatbázis a Kárpátok szubalpin régiójában, amely építőköve lehet a (közel)jövőben 

a régió tűlevelű évgyűrűadatsorainak meghosszabbításra irányuló törekvéseknek. 

A felépített 7, radiokarbon adatokkal is támogatott, lebegőkronológia közel 1000 évet felölelő 

idősávja új referenciakronológia a kárpáti szubalpin régióban. A későbbi hegyvidéki 

holtfaanyagok dendrokronológiai szinkronizációjának a sikerességét erősítik az elkészült 

kronológiák. 

A Dráva Babócsa és Barcs közti szakaszán gyűjtött szubfosszilis uszadékfaanyag faanatómiai 

és dendrogeomorfológiai vizsgálata alapján alluviális környezetből az alábbi főbb új 

tudományos eredményekre vezetett: 

4. A szubfosszilis uszadékholtfák akár 250 kilométeres távolságra is szállítódhatnak, 

így nem a mikrokörnyezet vegetációja jelenhet csak meg az egyes lelőhelyeken, példa erre 

a hazai viszonylatban először dokumentált vörösfenyő holtfaanyag.  



A babócsai Dráva kanyarulat holtfaanyag leletegyüttese kifejezetten fajgazdag, régió szinten 

jelentős lelőhely. A magaspart mintegy 170 méteres szakaszáról begyűjtött 27 mintából 

összesen 6 fafaj meghatározása történt meg. A galériaerdők jellegzetes keményfa ligeterdeinek 

fő fajai az első lombkorona szintet adó kocsányos tölgy és a vénic szil. A második lombkorona 

szintből a hegyi szil, valamint puhafa ligeterdők jellegzetes fafaja a nyár is azonosítva lett. Az 

összmintaszám negyedét kitevő bükk faanyagok érdekessége, hogy nem a mintaterület 

közvetlen környezetében növekedtek, habár vannak elszórtan síkvidéki bükkösök, azonban 

minimum 60 kilométert kellett szállítódniuk. Igazi unikális lelet a vörösfenyő, amelynek 

megjelenését holtfaanyagban ez idáig nem dokumentálták hazánk területén illetve élőhelyét 

tekintve minimum 250 kilométeres távolságból szállítódott a mintaterületre. 

5. A babócsai Dráva kanyarulat tölgy holtfaanyag mintáiból összeállított, közel 250 

évet felölelő tölgykronológia első drávai uszadékholtfa építése valósult meg. Az adatsor 

fontos építő köve lehet a (közel)jövőben a Dráva-környéki regionális tölgy 

mesterkronológia meghosszabbítására irányuló törekvéseknek. 

A szubfosszilis famaradványok közül a több mint százötven évgyűrűt tartalmazó tölgyfaminták 

sikeres szinkronizációjával közel negyedévezredet felölelő, négy mintából álló 

lebegőkronológia létrehozása valósult meg. Az első drávai tölgykronológia a Kárpát-medence 

nyugati határára új referencia adatsorként is szolgál. 
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