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I. Bevezetés és célok 

 

A paleoklímával és a paleokörnyezettel kapcsolatos kutatások 

egyre nagyobb hangsúlyt kapnak napjainkban. Ez jelenleg az egyik 

legnépszerűbb környezeti kutatási terület, mely a klímaváltozás 

szélesebb körű ismerete előtt is már megjelent. Az ilyen típusú 

kutatások végzéséhez számos geológiai rezervoár alkalmas. pl.: 

cseppkövek, különböző üledékek stb. Ezek közül is az egyik 

legsokoldalúbb lehetőség a tavi üledékek vizsgálata, mely több 

tudományterület ismeretét és multidiszciplináris látásmódalkalmazását 

igényli (Last, és Smol, 2001). A tavi üledékek paleokörnyezettel 

kapcsolatos kutatása a 19.-dik században kezdődött (Lyell, 1830). A tavi 

üledék ideális körülmények között megőrzi a környezetváltozás 

nyomait, mely a tóban és annak vízgyűjtő területén megy végbe, a 

vízgyűjtőnél nagyobb térbeli területről adhat információt az üledékben 

mért (szervetlen, és szerves, pl. pollen) adatok elemzése. Az élővilág 

(flóra) produktivitása és összetétele a tóban és a vízgyűjtő területén 

folyamatosan követi a környezet változását, elsődleges indikátora az 

emberi hatásoknak. Ezek teljes körű és pontos értelmezéséhez, 

elengedhetetlen a vízgyűjtő terület és a tó jelenlegi állapotának ismerete, 

rajta végbemenő folyamatok, állapotok dokumentálása (Jackson et al., 

1948; Sverdrup, 2009; Wan et al., 2019). A szerves geokémiai 

módszerek (különös tekintettel az n-alkánok mérése) kiváló nyomjelzői 

a vegetációban bekövetkező változásoknak (Meyers, 2003; Eglinton 

and Eglinton, 2008). Ezen módszerek alkalmazásához nagy mennyiségű 

minta szükséges, jelen vizsgálatok során átlagosan 20 gramm tavi 

üledék került feldolgozásra mintánként a szervesanyag extrahálása 



 

során. A szerves geokémiai vizsgálatra szánt mintaegységek 

időfelbontása egy furaton belül szervesanyagtartalom függvényében 

változó, tekintettel ara, hogy nem volt korábbi tapasztalat fiatal 

üledékek extrahálható szervesanyag tartalmáról és összetételétől, a cél 

elegendő mintamennyiség biztosítása volt. Az pontokban mért C% 

értéke 2,6 és 8 % között mozog a vizsgált tartományon. A környezet és 

paleoklíma rekonstrukció során ugyancsak információval szolgál a kis 

mintaigényű főként szervetlen paraméterek (ásványtani elemzések, 

stabil izotópok, mállási indexek, elemi összetétel, szemcseméret 

eloszlás) mérése. Ez utóbbi paraméterek vizsgálatával lehetőség nyílik 

a vízgyűjtő területén végbemenő környezeti változások detektálására 

(pl.: hőmérséklet, csapadék, különleges események, emberi hatásos), 

különös tekintettel azokra, amelyek a behordási viszonyokat tükrözik 

(Engstrom & Wright. 1984.; Couture & Dymek. 1996) A víztestben és 

a tavi üledékben számos folyamat zajlik le, mely pH és eH változással 

járnak. Ilyen például a szerves anyag bomlása, mikrobiális aktivitás, 

vagy az üledékben az oldott oxigéntartalom lecsökkenése, anoxikus 

környezet kialakulása. Az üledék szervetlen paramétereinek vizsgálata 

lehetőséget ad ezen folyamatok leírására, a folyamatok eredményeként 

kialakult környezet megismerésére. 

  

A Kárpátok és a Kárpát-medence területe bővelkedik paleoklíma 

és palekokörnyezet kutatásra alkalmas egységekben, különös tekintettel 

a változó geológiai adottságokra (pl. tavak, jég és cseppkőbarlangok). 

A tavi üledékek kutatása területén is számos paleokörnyezet 

rekonstrukcióval foglalkozó publikáció jelent meg, melyek során 

elsődlegesen egy adott tudományterület oldaláról végezték a 

vizsgálatokat, (pl.: Wohlfarth et al., 2001; Haliuc et al. 2009; Magyari 



 

et al 2009; Kłapyt. et al. 2016). A választott kutatási terület Románia – 

Bukovina régiójában Keleti-Kárpátokban található, Sadova-folyó 

vízgyűjtő területén. A Bolătău-Feredeu tó 1134 méteres tengerszint 

feletti magasságban található, közvetlenül egy Natura 2000 terület 

mellett. A tó, egyike a Bukovinai Milleniumi tavaknak, melyek üledéke 

rétegzett és az elmúlt 1000 év eseményeiről szolgáltathatnak 

információt. A vízgyűjtő területe ~30 ha. A tó felszíne 0,3 ha, 

vízmélysége mintavételkor 5,2 m volt (Mîndrescu et al. 2013 & 2016). 

A kutatás célkitűzése a Bolătău-Feredeu tó tavi üledékének és 

vízgyűjtőjének komplex geológiai és geokémiai megközelítésű 

vizsgálata volt, elsősorban paleokörnyezet és paleoklíma rekonstrukció 

céljából. A végső cél a vizsgált időszakot lefedő részletes 

paleokörnyezet-változás történetének leírása volt. 

A vízgyűjtő területén vizsgálat tárgyát képezte az ágyazati kőzet 

elem analitikai és ásványtani vizsgálata, az eredmények összevetése 

korábbi rendelkezésre álló adatokkal. További cél volt a vízgyűjtő 

területén található talaj (és üledék) -ásványtani, kémiai és szemcseméret 

dokumentálása és értelmezése. Ezen adatok szolgáltak alapul a 

vízgyűjtő területén és a tavi üledékben végbemenő folyamatok 

átalakulásainak leírásához.  

A tavi üledék furatanyagának vizsgálata során cél volt annak 

geológiai jellemzése, nagy felbontású vizsgálata (stabil izotópok 

mérése, mikroszkópia, FTIR,) és egypontos kormodell felállítása 

elsődlegesen környezetrekonstrukciós céllal. A vizsgált szakaszon az 

elérhető eszközparkkal széleskörű módszertan alkalmazása 

történtszerves és szervetlen módszerekkel egyaránt, melyet II. 

Alkalmazott módszerek fejezetben mutatok be. A szerves geokémiai 

megközelítésen belül a vizsgálat célja volt az n-alkánok mint proxy 



 

paraméterek alkalmazhatóságának vizsgálata fiatal üledéken, új, eddig 

ismeretlen kapcsolatok feltárása az egyes proxi paraméterek között.  

 

II. Alkalmazott módszerek 

A vizsgálatok során az alkalmazott módszerek kulcsfontosságú 

szerepet töltenek be a kutatás és a mérések reprodukálhatósága miatt. 

Az alkalmazott módszerek bemutatása jelen fejezetben történik. A 

könnyebb áttekinthetőség érdekében, a fejezet tagolása a vizsgált 

anyagok alapján valósul meg. Az egyes anyagcsoportokon (pl. 

alapkőzet, talaj, tavi üledék) történt vizsgálatok együttes áttekintése 

segíti a kutatási eredmények megértését. 

 

II.1 Alapkőzet és talajtani vizsgálatok összefoglalása 

Az alapkőzetből történt mintavétel során a mintavételi helyek 

kijelölése előzetes adatok (földtani térkép; Ionesi, L. (Ed.), 1971.) és 

terepi megfigyelések alapján valósult meg. A terepi megfigyelések 

során jól elkülönültek az egyes domborzati viszonyok és a növényi 

borítottság. A mintavételi pontok kijelölésében és a mintavétel során 

helyi kutatók (Marcel Mindrescu és Ionea Gradinaru) segédkeztek, akik 

évtizedes múltál rendelkeznek a Kárpátok ezen szakaszának geológiai 

és botanikai vizsgálatában. Az ágyazati kőzetestből való mintavétel 

egyidejűleg a talajtani mintavétellel történt. 

A kőzetmintákból reprezentatív átlagmintát készítettem. Egy 

adott terület több pontjáról vett tömbi kőzetmintát megtörtem, majd 

azonos mennyiségeket porítottam az egyes tömbi mintákból. Az így 

kapott porított almintákat homogenizáltam. A minták ásványtani 

összetételének meghatározásához röntgen pordiffraktométert 



 

használtunk, mely kiegészült röntgenfluoreszcencia analízissel. A 

kapott értékeket mállási indexek számításhoz használtam fel.  

Talajminták esetén nem történt meg az egyes talajszintek 

elkülönítése tekintettel arra, hogy a profilban rétegzettség nem volt 

megfigyelhető. A kőzetmintákkal azonos pontokon történt a 

mintavételezés, a minták szállítás elött homogenizálásra kerültek. A 

vizsgálatok elvégzéséhez a mintákból almintákat képeztünk. A 

szemcseméret eloszlásának kvantitatív elemzése lézerdiffrakciós 

szemcseméret eloszlás vizsgálattal történt. A további vizsgálatokhoz a 

minták porítása és mintaelőkészítése valósult meg. A kőzettani 

vizsgálatokhoz hasonlóan itt is röntgen pordiffrakciós mérések történtek 

az ásvány fázisok elkülönítésére, és röntgenfluoreszcens analízis pedig 

a kémiai összetétel vizsgálata céljából.  

 

II.2. Tavi üledéken végzett vizsgálatok 

A tavi üledékek vizsgálata során széleskörű elemzési 

lehetőségek álltak rendelkezésre. A furatokból készültek 

vékonycsiszolatok, melyeken az ásványalkotók, szerves alkotók és a 

végbement helyhez kötött folyamatok vizsgálata történt meg. Ezen 

vizsgálatok során a következő módszereket alkalmaztam: Optikai 

mikroszkópia, katódlumineszcens mikroszkópia, infravörös 

spektroszkópia (FTIR-ATR), mikro-raman spektroszkópia.  

Stabil izotóp mérések két furaton is történtek, mely segítségével 

a furatok szinkronizálása is megtörtént, így a furatok egyes mélységei 

megfeleltethetőek egymásnak. A fúrómagok ~50 cm-es távolságra 

helyezkedtek el egymástól a tó üledékében. A mérések IR-MS 

tömegspektrométeren történtek (δ13C; δ15C; C%; N%; C/N arány). A 

kapott adatokat a szerves anyag forrásának meghatározására és a 



 

produktivitás indikátoraként alkalmaztam.  Az LB-G-01 es furaton 1-

cm-es átlag mintákból történtek a IR-MS mérések, LB-G-02-es furaton 

pedig milliméteres nagy felbontású mintavételezéssel közvetlenül a 

fúrómagból.  Az LB-G-02 esetén a mért C% érték került felhasználásra 

az n-alkán mérésre szánt minták lehatárolásakor. Az n-alkán mérések 

gázkromatográfia módszerével történtek. A mért n-alkán 

csúcsintenzitások alapján index számításokat készítettem (TARHC; Paq; 

Pwax; Phw).  

Az szervesgeokémiai és stabilizotóp mérésen kívül, a kutatás 

során alkalmazott módszerek az LB-G-01-es furatanyagokon valósultak 

meg, melyen korábban megtörtént a kormeghatározás is. Az 1 cm-es 

átlagmintákból, a már említett stabil izotóp méréseken kívül, vizsgálat 

tárgyát képezte: 

Ásványtani összetétel meghatározás pormintából 

diffraktométerrel (XRD) történt. Elemanalítikai vizsgálatok röntgen 

fluoreszcens spektometriával (WD-XRF) valósult meg, pasztillázott 

mintákon. A kapott adatokat önállóan és számított mállási indexekként 

is értelmeztem a folyamatok, események meghatározása során. Minták 

szemcseméret eloszlásának meghatározását lézerdiffrakciós 

szemcseméret eloszlás vizsgálattal végeztem. A szemcseméret eloszlás 

adatok elsősorban a behordási viszonyok változásának egyik fő 

nyomjelzői. 

 

 

 

 



 

III. Új tudományos eredmények 

A dolgozatban bemutatott kutatás során az alábbi új tudományos 

eredményeket határoztam meg: 

1. Elemösszetétel (XRF) és ásványtani (XRD) vizsgálatok segítségével 

megállapítottam, hogy a vízgyűjtő területen két elemösszetétel 

szempontjából eltérő alapkőzet található. A két kőzettípus csak 

alumínium-, és szilícium-tartalomban (SiO2 ~90% Al2O3 ~2.8%; 

SiO2 ~70%, Al2O3 ~16%) tér el egymástól, ásványtani szempontból 

nem különböztethetek meg. Ez utóbbi ellentmond a korábbi kutatási 

eredményeknek: Ionesi (1971) szerint többféle ásvány alkotó is 

megtalálható a kőzetben (pl.: glaukonit), azonban kutatásom során, a 

kvarcon kívül nem sikerült más ásványt kimutatnom. A területen 

kőzettanilag homokkő található eltérő alumínium tartalommal.  Az 

XRF és XRD elemzésekből megállapítottam továbbá, hogy a kezdeti 

alapkőzet heterogenitása nem jelenik meg a talajminták esetén. 

Ebből az következik, hogy bár a vízgyűjtő domborzata tagolt, a tóba 

érkező anyag iránya nem befolyásolja a beérkező anyag szervetlen 

összetételét. 

 

2. Létrehoztam a vizsgált időszakra egy Pb-210 és radiokarbon alapú 

kormodellt. A kormodell lehetővé teszi az időben nagy felbontású 

adatelemzést. A kapott Pb-210 aktivitás adatok az üledékréteg felső 

24 centiméteréből származnak cm-es felbontással. A radiokarbon 

adatok az üledékben talált növényi maradványok (ág darabok) korát 

adják meg.  A radioaktív izotópok bomlása olyan folyamat, mely 

sebessége izotópra jellemző és nem befolyásolható. Tekintettel arra, 

hogy a kormodell létrejött és a felhasznált adatok/aktivitások között 

nem volt kiugró eredmény, megállapítottam, hogy az üledék nem 



 

bolygatott, keveredése nem történt. A rétegzettség megléte alapvető 

feltétele a környezetrekonstrukció elvégzéséhez. A kormodell a 

vizsgált szakasz legmélyebb pontján is csupán ~+/-10 év hibát 

tartalma. 

 

3. A tavi üledék szerves és izotópgeokémiai elemzése során 

megállapítottam, hogy annak szerves anyag tartalma két forrásból 

(C3-as növényekből és édesvízi algából) származik. A N% és C% 

keresztdiagrammja alapján a vizsgált időszakban (~500 év) a 

rendszerbe új szervesanyag forrás a fentebb leírtakon kívül nem 

lépett be. Munkám során a mért kromatogrammok 

csúcsintenzitásából n-alkán indexeket is számoltam (TARHC, CPI, 

Paq, Pwax, Phw), melyek az érett szerves anyagokon történő 

környezetrekonstrukció széleskörben alkalmazott eszközei. 

Kutatásomban bizonyítottam, hogy ezek az indexek a fentiek mellett 

alkalmasak a még érettlen fiatal szerves anyagokon történő 

alkalmazásra is. A katonai felmérésekből és történeti 

dokumentumokból ismert erdőirtás hatása egyértelműen megjelenik 

az n-alkán indexekben pl.: Phw 0,47.ről 0,8.-as értekre változik, mely 

lágyszárú/fásszárú növényekből származó n-alkánok arányát a 

lágyszárú növényzet előtörését fejezi ki. N-alkán adatok és stabil 

izotóp mérési eredmények segítségével három fő időszakot 

különítettem el, melyek a következők: 

i. -Erdősülés és a tó biológiai produktivitásának csökkenése (Kr.u. 

~1470. - Kr.u. 1560.) 

ii. -Változó tavi környezet, csökkenő produktivitás a vízgyűjtő 

területén (~Kr.u.  1640.- Kr.u.  1760.) 

iii. -Modern tájváltozás (~Kr.u.  1820 - Kr.u.  2013) 



 

4. Megállapítottam, hogy a produktivitás mértéke és a területen 

végbemenő természetes biológiai folyamatok iránya főként a 

hőmérséklettől függ. Hideg időszakokban a produktivitás csökkenést 

mutat, a lágyszárú vegetáció elsőként reagált a változó 

körülményekre (Phw n-alkán index alapján), aránya csökkent. A 

térségről rendelkezésre álló csapadék és viharesemények adataival 

való alapján nem mutatkozik érdemi összefüggés ezen paraméterek, 

illetve a vizsgált szervesanyag-mutatók között. 

 

5. Megállapítottam, hogy az üledék foszfor tartalmának változása 

követi a környezeti hőmérséklet változását. Az N-SK hőmérséklet 

proxy paraméter és a mért foszfor tartalom maximum – minimum 

időszakai, jó egyezést mutatnak.  

A kutatás során vizsgált üledékek foszfortartalma két forrásból 

származik: a szervetlen behordott alkotókból (pl ásványok) és a 

szerves alkotóelemekből. Tekintettel arra, hogy a foszfor 

másodlagos biogén elem és az üledék jelentős szerves anyag 

tartalommal rendelkezik (C% 2.6-8.8), a foszfor változása 

mindenképpen összefügg a területen található flóra változásával. 

Meglátásom szerint a foszfor tartalom alkalmazható a hőmérséklet-

változás jellemzésére is. 

 

6. Az üledéken vizsgált paraméterek alapján (n-alkán indexek, stabil 

izotóp adatok, szemcseméret adatok, elem analitikai adatok, mállási 

indexek) leírtam a terület részletes környezet történetét, 

pontosítottam a korábbi információkat és saját megállapításaimat 

mely alapján a következő szakaszokat határoltam el: 

i.  Kr.u. ~1500 - Kr.u. 1620 – Lágyszárúak elterjedése a vízgyűjtőn: 



 

Az adatok alapján a korábban zárt erdős vegetációban, elszórva 

jelent meg a lágyszárú vegetáció. 

ii. Kr.u. 1620 - Kr.u. 1700 – Hideg időszak a vízgyűjtő területén: A 

vízgyűjtő területén a hőmérséklet csökkenés hatására csökkent a 

produktivitás. A lágyszárú vegetáció csökkenésével, csökkent a 

szűrő hatás a tó partján is, melynek következtében nagyobb 

szemcsés anyagok könnyebben bejutottam a víztestbe.  

iii. Kr.u. 1700 - Kr.u. 1780 – Közel stabil periódus: A vízgyűjtő 

területén csupán rövid ideig tartó események zajlottak, melyek 

szignifikáns eltérést nem okoznak.   

iv. Kr.u. 1780 - Kr.u. 1860–  Hideg időszak és erdőírtás a 

vízgyűjtő területén: A területen uralkodó hideg időszak alatt, 

megjelent az erdőírtás mint antropogén hatás.  Az erdőírtás 

időpontját a mért paraméterek (n-alkán indexek, mállási indexek 

ect.) alapján ~Kr. u. 1811-re esik. Az eredményeimet 

összehasonlítottam a szomszéd vízgyűjtő területéről publikált 

adatokkal. Publikált makrofosszilia adatsor alapján Florescu et al 

2017). az erdőírtás elsősorban a Iezer tó vízgyűjtő területén 

következett be, és csak 65 évvel később érte el a Bolătău-Feredeu 

tó vízgyűjtőjét.  A területen új vegetáció kialakulása kezdődött 

meg.  

v. Kr.u. 1860 - Kr.u. 2010 – Modern kori táj változás a 

vízgyűjtő területén: A korábbi erdőírtás hatására a fás szárú 

vegetáció aránya csökkent a lágyszárúak javára. A terület 

antropogén zavarása nem szűnt meg, különös tekintettel a II. 

Világháború időszakára. 
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