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1. Előzmények, célkitűzés 

 

A negyedidőszaki paleoökológiai vizsgálatok egyik fő célkitűzése, hogy 
minél teljesebb képet adjanak egy vizsgált terület környezeti és klimatikus 
viszonyairól. E célnak megfelelően egy adott lelőhelyen általában több, 
egymást kiegészítő, ún. multi-proxy vizsgálatot alkalmaznak, melyek akár 
önállóan is alkalmasak lehetnek arra, hogy paleoökológiai következtetéseket 
vonhassunk le belőlük. A paleoökológiai vizsgálatok egyik fontos és 
jelentős információtartalma miatt igen kedvelt területe a negyedidőszaki 
löszök és löszszerű üledékek vizsgálata. A Magyarország felszíni 
képződményeinek mintegy 15%-át adó, a pleisztocén során felhalmozódott 
üledék vizsgálata már a 19. század során megkezdődött.  

Hamarosan felismerték, hogy a löszös üledékekben fellelhető nagyszámú 
fosszilis csigahéj segítségével statisztikai és összehasonlító jellegű 
vizsgálatot lehet végezni, így hamarosan megszülettek az első elterjedési és 
őséghajlattani rekonstrukciók a Kárpát-medencéből. A malakológiai 
vizsgálatok jelentősége azonban csak a 20. századra teljesedett ki. E 
vizsgálatok segítségével lehetővé vált a pleisztocén során lejátszódott 
éghajlati változások rekonstruálása, majd az 1950-es évek után, a 
megváltozott mintavételi stratégia hatására további fontos eredmények 
születtek a malakológiai vizsgálatok eredményeinek felhasználásával. 
Felfedezték, hogy a malakofauna önállóan is alkalmas paleoökológiai 
rekonstrukcióra, valamint ez alapján a faunákat különféle asszociációkra 
tagolva jellegzetes paleoökológiai zónákat, ún. biozónákat lehet elkülöníteni 
a segítségével (Krolopp, 1973, 1983). Később a malakológiai vizsgálatokat 
kiegészítették más, a löszös üledékeken végzett egyéb vizsgálatokkal, 
melyek segítségével jóval részletesebb paleoökológiai rekonstrukció vált 
lehetségessé (Sümegi, 1989, 1995b, 1996b, 2001, 2005, 2007). A bővített 
vizsgálati eredmények a pleisztocén során fennálló környezeti és klimatikus 
mozaikosságra mutattak, mely a lokális malakofauna összetételére is 
hatással van.  

A Dunántúl délkeleti és Horvátország keleti részén található lösz-paleotalaj 
sorozatokon ezidáig nem történtek többlépcsős multi-proxy vizsgálatok. A 
kijelölt területeken öt szelvény (Villánykövesd, Máza, Szálka, valamint 
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Atyavár/Šarengrad és Veresmart/Zmajevac) ez irányú vizsgálatsorozata 
történt meg, melynek célja a korábban feltáratlan vagy kevéssé vizsgált 
területek komplex paleoökológiai rekonstrukciója volt.  

Az említett öt lösz-paleotalaj szelvény vizsgálatával néhány fontos, eddig 
még megválaszolatlan kérdésre keresem a választ, melyek hozzájárulhatnak 
az eddigi tanulmányok alapján a Kárpát-medencében található löszök és 
löszszerű képződmények paleoökológiai és szedimentológiai 
rekonstrukciójának teljesebbé tételéhez. Ezen kérdések egy része általános 
paleoökológiai problémák felvetése, többi részük inkább a multi-proxy 
vizsgálatok szükségességét, alkalmazhatóságát taglalja.  

1) Az első kérdés a korábbi munkákban (Sümegi, 1995b, 1996b; 
Sümegi & Krolopp, 1995, 2002; Sümegi & Hertelendi, 1998) több 
területről is bizonyított környezeti mozaikosság. Ez alapján 
megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy vajon az általam 
megvizsgált öt szelvény mutat-e bármiféle hasonlóságot, 
egységesítő jelleget egymással, és ha igen, melyek lehetnek azok, 
vagy éppen egy teljesen különböző paleoökológiai és üledéktani 
eredménysorozatot kapok? 

2) A második kérdés a szelvények elhelyezkedésével kapcsolatos. 
Mind az öt vizsgált szelvény a Duna jobb partján helyezkedik el, 
némelyek egészen közel, mások távolabb. Ezen szelvények 
paleoökológiai eredményeit összevetve a Duna bal parti területek 
(Bácskai löszhát, Vajdaság) ezirányú vizsgálataival tapasztalhatóak 
lesznek-e szignifikáns különbségek, avagy sem? Azaz lehetséges-e 
az, hogy a Duna jobb és bal partján azonos időhorizontokban 
eltérő fajösszetételű csigapopulációk fejlődjenek ki, ezáltal is 
bizonyítva a Duna földrajzi/ökológiai gát (barrier) mivoltát ebből 
a szempontból?  

3) A csigapopulációk vizsgálata során kapott eredmények alapján 
több kérdés is felvetődött. Az első és egyben a legfontosabb az, 
hogy egy adott csigafaj refúgium területének (ahol még számára 
kedvezőtlen éghajlati és környezeti körülmények között is 
megtalálható) meghatározása lehetséges-e csupán egy adott 
szelvényben vizsgált dominancia viszonyai alapján? 
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4) A csigapopulációk fontos tulajdonsága az abundancia és a 
dominancia. Adott abundancia értékek szükségesek a megfelelő 
pontosságú statisztikai elemzésekhez (Krolopp, 1983), tehát fontos 
az, hogy egy mintában minél több példány legyen. Emellett 
törekedni kell az egységes mintavételre (Krolopp, 1962, 1965, 
1973, 1983) is. Viszont előfordulhat olyan eset, amikor egy 
mintában igen alacsony, vagy éppen nulla az egyedszám. Egy ilyen 
probléma esetén felvetődik a kérdés, hogy mely tényezők 
befolyásolhatják egy adott szelvényben a fosszilizálódott 
csigahéjak mennyiségét? 

5) A paleoökológiai rekonstrukcióhoz szükséges, hogy egy szelvényt 
el tudjunk helyezni az időben. Ehhez különbféle geokronológiai, 
kormeghatározási módszereket használhatunk, viszont 
megtörténhet az is, hogy egy szelvény nem rendelkezik abszolút 
koradatokkal, ilyenkor felvetődik az a kérdés, hogy van-e esélyünk 
arra, hogy korrelálható legyen más, abszolút koradatokkal 
rendelkező szelvényekkel, csupán a faunaösszetétele, vagy az 
üledéktani tulajdonságai alapján. Vagyis csupán a sztratigráfia 
eszközeivel lehetséges-e térbeli korreláció? 

6) Az utolsó kérdés pedig az, hogy egy adott lösz-paleotalaj 
szelvényen elvégzett komplex (multi-proxy) vizsgálatok mennyit 
tehetnek hozzá a paleoökológiai rekonstrukcióhoz, azaz milyen új 
információkkal szolgálhatnak a rekonstrukció teljesebbé, 
tökéletesebbé tételéhez? 
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2. Anyag és módszer 
 
A multi proxy vizsgálatsorozat legfontosabb láncszeme a malakológiai 
vizsgálat volt. A malakológiai vizsgálat során alkalmazott mintaközt az 
üledéktani vizsgáltok során is átvettük. A mintaköz a magyarországi 
szelvények esetén egységesen 12 cm, a horvát szelvények esetében 25 cm, 
illetve egy szakaszon 10 cm volt. Az így kapott mintaközök teljes 
üledékanyagát felhasználva, mintegy 5 kilogrammnyi (Sümegi, 1996b) 
üledék kiemelése történt meg mintánként, melyet 0,8 mm lyukbőségű szitán 
történő iszapolás után a határozható csigahéjak válogatása és határozása 
követett (Krolopp, 1983). A meghatározott csigák mintánkénti darabszámát 
(abundancia) és mintán belüli részarányát (dominancia) a mélység 
függvényében ábrázoltam. Ezeket kiegészítve az egyes csigafajok 
környezeti és klimatikus igényeivel rekonstruálhatók lesznek a mintánkénti 
környezeti-klimatikus viszonyok a vizsgált területen. 

A szervesanyag és karbonáttartalom vizsgálatokhoz a Dean (Dean, 1974) 
által kifejlesztett izzításos tömegveszteség vizsgálatot alkalmaztuk. A 
vizsgálat lényege az, hogy az előzetesen szárított és porított üledékmintákat 
különböző hőmérsékleteken izzítókemencében izzítjuk, majd – minden 
izzítás után – lemérjük a tömeget, és a jelentkező tömegveszteségekből 
kiszámoljuk a szervesanyag és a karbonáttartalom értékeket. A 
szervesanyag kiégetése 550°C-on, a karbonáté 900°C-on történt. A kapott 
adatokat a mélység függvényében diagramokon ábrázoltuk.  

A szelvényekből származó üledékminták szemcseösszetételi vizsgálata 
során Bokhorst módszerét vettük alapul (Bokhorst et al., 2011). A légszáraz 
mintákat a vizsgálat előtt hidrogén-peroxidos (30% H2O2), majd sósavas 
(10% HCl) fürdőben előkezeltük, a szervesanyagok és a karbonátok 
eltávolítása érdekében, majd közvetlen a mérés előtt 10 percig ultrahangos 
tisztítóban szüntettük meg a szemcsék koagulációját. A mérést az Omec 
által gyártott Easysizer 20 típusú lézerszedigráf segítségével végeztük el, 
ami 42 adott szemcseméret tartományra mérte le a mintát, melyből 
gyakorisági és kummulatív értékeket számolt. A kapott értékeket a 
Wentworth-skála (Wentworth, 1922) szerinti szemcseméret tartományokba 
rendeztük, az eredmények grafikus ábrázolását 100%-ig halmozott 
diagramokon ábrázoltuk. A különféle szemcseosztályok arányának 
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alakulása több dologra vezethető vissza, ezek között a legfontosabb a 
mállás. A mállás során a nagyobb üledékszemcsék aprózódnak, szétesnek, 
így a finom frakciók aránya a mállott üledékekben megnövekszik. Emellett 
a másik fontos frakció, amit érdemes nyomon követni, a homokfrakció 
aránya a vizsgálat szelvényben. Mivel a lösz főként középszemű, és durva 
aleuritból áll (Smalley & O’Hara-Dhand, 2012), így a relatíve magas 
homoktartalom (illetve hasonlóképp az agyagtartalom is) az akkumulációs 
viszonyok megváltozását feltételezi (Pye, 1995). 

Az MS vizsgálat az adott üledékmintában található mágnesezhető 
elemtartalmat határozza meg egységnyi térfogatra vetítve. Az ilyen elemek 
leggyakrabban a magnetit (Fe3O4), a maghemit (γ-Fe2O3) és a hematit 
(Fe2O3). A vizsgálatokat a Földtani és Őslénytani Tanszék tulajdonában 
lévő Bartington MS2 készülék MS2K szenzorát használva végeztük el. Egy 
adott szelvényt végigmérve egy ún. MS-görbét kapunk, ami igen jól 
korrelálható más vizsgálatok hasonló görbéivel, emellett a sztratigráfiai 
leírásban is a segítségünkre lehet. Jó korrelálhatóságát, valamint a magas és 
alacsony értékek jelentőségét már az 1980-es években felfedezték (Kukla et 
al., 1980; Kukla, 1987), és azóta a kínai lösz-paleotalaj szelvényeken 
végzett MS vizsgálatok korrelációs referencia görbékként funkcionálnak 
(Zhou et al., 1990; Maher, 1998; Ding et al., 2005; Gibbard & Cohen, 
2008). 

A geokémiai vizsgálat több lépcsőből áll, melyet az MSZ 21470-50:2006 
szabvány központilag szabályoz (Magyar Szabványügyi Testület, 2006). A 
vizsgálatot a megfelelően előkészített (légszáraz) minták királyvizes 
feltárása indítja. Az erős sav kioldja az üledékből a savoldható elemeket, 
melyek a folyadékba kerülnek. Ezeket adott idő (24 vagy 48 óra) elteltével 
lepipettázzuk, hígítjuk, mintatartóba töltjük, és a vizsgálatig 
hűtőszekrényben tároljuk. A vizsgálathoz egy PerkinElmer AAnalyst 100 
típusú atomabszorpciós spetkrofotométert használtunk, mely szárazanyag 
tartalomban (mg/kg) mérte le az oldott elemtartalmat. A vizsgálat csak 
főelemekre készült, melyek a kalcium, magnézium, nátrium, kálium, vas és 
mangán voltak. A geokémiai vizsgálatokból igen sokrétű információt 
szolgáltatnak, főként posztgenetikus folyamatokról, de akár az 
üledékszemcsék származási helyét illetően is (Liu et al, 1993; Gallet et al., 
1996, 1998; Ding et al., 2001; Jahn et al., 2000; Jeong et al, 2011). Fontos 



6 
 

megemlíteni, hogy különböző elemek különbözőképp reagálnak a rájuk 
ható geokémiai, különösképp a pedogenetikus folyamatokra. Pedogenezis 
során a főelemek közül néhány beoldódik, és eltávozik a vizsgált szintből, 
néhány elem viszont épp a talajképződés helyén dúsul fel (Bohn et al., 
1985; Cresser et al., 1993; Gallet et al., 1996; Jahn et al., 2000; Kabata-
Pendias, 2001). 

A vizsgált szelvények esetén fontos tényező az idő. Az, hogy el tudjuk 
helyezni az eredményeket az időben, a korreláció egyik alapfeltétele 
(Sümegi, 2005). Ehhez különféle abszolút kormeghatározási módszereket 
használhatunk, a vizsgált szelvények esetén radiokarbon kormeghatározást 
(DirectAMS Labor, Seattle, USA) és infravörös fénnyel stimulált 
lumineszcens (IRSL) kormeghatározást (Galović et al., 2009; Wacha et al., 
2013) alkalmaztunk. Az eredmények grafikus ábrázolásához a Psimpoll 
programcsomag (Bennett, 1992) volt segítségünkre. A nyers radiokarbon 
koradatok kalibrálására a Calib 6.1.0 programot (Stuiver & Reimer, 1993) 
használtuk. A terepen meghatározott sztratigráfiai egységek színének 
leírásához a Munsell színskálát (Munsell, 1905) használtuk.  
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3. Az eredmények összegzése 
 
3.1. A környezeti mozaikosság kérdése 
 
Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a vizsgált szelvények mutatnak-e 
bármiféle hasonlóságot, vagy egységesítő jelleget, és ha igen, melyek 
lehetnek azok. A vizsgált szelvények paleoökológiai értelemben alapvetően 
különböznek egymástól. Azonos időszakokban más és más környezeti 
kondíciók alakultak a vizsgált területeken, így elmondható, hogy a Kárpát-
medence többi részéhez hasonlóan (Sümegi, 1995b, 1996b; Sümegi & 
Krolopp, 1995, 2002; Sümegi & Hertelendi, 1998) a környezeti 
mozaikosság a Dunántúl délkeleti részén és Horvátország keleti részén is 
jelen volt a középső- és felső-pleisztocén során.  

Bár néhány paleoökológiai horizont mutat hasonlóságot egymással (az MIS 
2 és MIS 3 időszakokban kialakult hűvös/hideg és enyhe/meleg 
klímaviszonyok), de a növényborítása ezeknek a horizontoknak különböző 
volt. 

 
3.2. A Duna szerepe a csigapopulációk elterjedésében 
 
A második kérdés a Duna földrajzi/ökológiai gát (barrier) és ökológiai 
folyosó (korridor) szerepével kapcsolatos, azaz a Duna jobb és bal partján 
azonos időhorizontokban kifejlődhettek-e azonos, vagy nagyon hasonló 
csigapopulációk. A vizsgált szelvények malakológiai anyagát a Duna bal 
parti szelvények, Katymár (Sümegi, 2007), Madaras (Hupuczi, 2012) és 
Cservenka (Črvenka) (Sümegi et al., 2012b) malakofaunájával vetettem 
össze.  

Mindhárom szelvény esetén megfigyelhető a melegkedvelő Pupilla 
triplicata faj erősödő dominanciája a 25.000 cal BP évnél idősebb 
horizontokban, ami Madaras és Cservenka (Črvenka) esetén a tágtűrésű 
Vallonia costata növekvő dominanciájával társul. Ez a dominancia pár 
megtalálható a villánykövesdi, a mázai, a szálkai szelvényben és a 
veresmarti (zmajevaci) szelvény első malakológiai horizontjában, szintén 
kb. 25.000 cal BP évtől kezdve. A villánykövesdi szelvény esetén azonban a 
holocénig követhetők az erős dominanciák.  
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A madarasi szelvény 22.000 cal BP évnél fiatalabb malakológiai 
horizontjaiban a Succinella oblonga, Trocholus hispidus, Vallonia 
tenuilabris és Columella columella fajok magas dominanciája figyelhető 
meg. Nagyon hasonló dominancia viszonyok tapasztalhatók a Máza, 
téglagyári szelvény hasonló korú malakológiai horizontjaiban, de itt 
kiegészül a malakofauna a Pupilla muscorum jelentős dominanciájával. A 
S. oblonga kivételével hasonló dominancia helyzet figyelhető meg a 
katymári szelvényben is. A madarasi és a katymári szelvények legidősebb 
részei kb. 35.000 cal BP évesek, így az idősebb populációk összevetéséhez 
a cservenkai (črvenkai) szelvény malakológiai adatait használhatjuk.  

Az idősebb horizontokban a P. triplicata, a V. costata és a Helicopsis 
striata fajok dominancia értékei bizonyulnak a legjelentősebbnek, ahogyan 
ez megfigyelhető a villánykövesdi és a mázai szelvény esetében, valamint 
részben a szálkai szelvényben is.  A veresmarti (zmajevaci) szelvény 
második horizontjának fajösszetétele részben megegyezik a cservenkai 
(črvenkai) szelvény malakofaunájával. A Cochlicopa lubricella, P. 
triplicata, Chondrula tridens és V. costata mindkét szelvény hasonló korú 
(kb. 60.000 cal BP év) horizontjaiban jelentősebb dominanciával vannak 
jelen.  

Ezekből az összefüggésekből világosan kitűnik, hogy a Duna jobb partján 
és bal partján hasonló időszakokban kialakult malakofaunák között van 
kapcsolat, a saját mikrokörnyezetére jellemző fajokon felül adott 
fajcsoportok feltűnnek mindkét parton. Ennek két oka lehet. Az egyik a 
Duna, mint földrajzi/ökológiai barrier nem működött, sőt a folyó inkább 
ökológiai folyosóként elősegítette e fajok elterjedését. A másik pedig az, 
hogy ezeknek a fajoknak az ősei még a Duna jelenlegi medrének 
kialakulása előtt szétszóródtak, majd a recens Duna meder kialakulása után 
elszigetelten fejlődtek tovább. 

 
3.3. Egy faj refúgium területének meghatározhatósága 
 
A harmadik kérdés egy adott csigafaj refúgium területének kijelölhetősége 
volt, azaz, hogy csupán egy adott szelvény malakológiai dominancia 
viszonyai alapján meg lehet-e ezt határozni.  
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Végignézve a vizsgált szelvények dominancia ábráit és felelevenítve a 
refúgium terület meghatározását (ahol egy faj még a számára kedvezőtlen 
éghajlati és környezeti körülmények között is megtalálható) egyértelműen 
látható, hogy a villánykövesdi szelvényben keresendő a megoldás. A 
Pupilla triplicata néhány mintától eltekintve minden vizsgált mintában 
megtalálható volt, átlagosan mintegy 30-40%-os dominanciával.  

Összevetve a P. tiplicata környezeti igényeit (termofil, száraz, nyílt 
vegetációt kedvelő) a villánykövesdi szelvényben rekonstruált 
paleoökológiai horizontokkal látható, hogy az alapvetően enyhe lokális 
környezeti körülmények jelenthették azt a tényezőt, ami miatt a P. triplicata 
faj refúgium területévé válhatott ez a terület. 

 
3.4. A mintánkénti abundancia változásának kérdése 
 
A negyedik kérdés a különböző szelvényekben megtalálható 
csigapopulációk abundanciájának változásáról szól, azaz milyen folyamatok 
hathatnak az abundancia alakulására. Tudvalevő, hogy a csigafajok 
mintánkénti darabszáma a löszrétegekben magas, a paleotalaj rétegekben 
pedig alacsony, rosszabb esetben nulla.  

A folyamat, amelyhez az alacsony egyedszám köthető, az a talajképződés 
miatt a talajosodott szintben történő karbonát beoldódás (dekarbonizáció), 
amely hatására a karbonátok, és az őket alkotó elemek oldatba kerülnek, és 
eltávoznak a talajosodott szintből (Dokuchaev, 1879; Ding et al., 2001). A 
csigahéjak többsége karbonát (kalcit vagy aragonit) alapú (Soós, 1943), így 
az adott talajosodó üledékréteg karbonáttartalmával együtt a csigahéjak is 
beoldódhatnak, és anyaguk elvándorolhat. A talajszintek alatt megtalálható 
karbonát akkumulációs zónákban azonban már csak az őket alkotó karbonát 
csapódik ki, így a héjak gyakorlatilag megszűnnek létezni. Tehát a fő 
tényező a talajszintekben a dekarbonizáció, azonban bizonyos 
posztgenetikus folyamatok (mállás) hatására a szelvény teljes malakológiai 
anyagának abundanciája módosulhat.  

Így a nem pedogenezishez köthető mállási folyamatok a löszrétegek 
malakofaunájára is hatással lehetnek. A mállottság főként a lokális 
klimatikus hatásokkal áll összefüggésben, túlnyomórészt a 
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csapadékmennyiséggel. Ezért mállottabb löszrétegek esetén nagyobb 
csapadékbevételre lehet következtetni. Mivel a kalcit enyhén savas és 
semleges pH-n mállik, így megfelelő mennyiségű beszivárgó csapadékvíz is 
elindíthatja a csigahéjak beoldódását. Ez természetesen a mintánkénti 
darabszámra is jelentős hatással van, mint pl. a szálkai szelvény esetén, ahol 
egy intenzíven mállott szelvényt sikerült rekonstruálni gyér fosszília 
tartalommal. 

 
3.5. Egy szelvény korrelálhatósága abszolút koradatok hiányában 
 
Az ötödik kérdés arra vonatkozott, hogy lehetséges-e egy szelvényt 
korrelálni más szelvényekhez úgy, hogy nem rendelkezik abszolút 
koradatokkal. Erre példa úgyszintén a szálkai szelvény, ugyanis a 
meglehetősen gyér fosszília tartalma miatt nem történt radiokarbon 
kormeghatározás a szelvényen.  

Más szelvényekhez a litológiai tulajdonságai, az üledéktani eredményei 
vagy a malakofaunája segítségével korrelálható. A szálkai szelvény 
litológiai felépítése jelentősen eltér a többi szelvény felépítésétől, 
legnagyobb hasonlóságot a mázai szelvénnyel mutat, de itt is lényeges 
különbségek vannak az egyes paleotalaj rétegek elhelyezkedésében. A 
másik opció az üledéktani vizsgálatok eredménye. A szálkai szelvény az öt 
vizsgált szelvény közül a legmállottabb, mutatói épp ezért igen nehezen 
párhuzamosíthatók a többi szelvény hasonló mutatóival.  

Kivétel talán az MS görbe, ugyanis csupán ennek a segítségével 
összevethetők egymással a különböző lösz-paleotalaj szelvények (Kukla et 
al., 1980; Kukla, 1987; Zhou et al., 1990). A szálkai szelvény MS görbéje a 
villánykövesdi és a mázai szelvény görbéivel mutat hasonlóságot, így 
feltételezhető, hogy azonos időszakban keletkeztek.  

Emellett a malakológiai anyag, a dominancia viszonyok alakulása is a 
segítségünkre lehet egy ilyen korreláció során. Adott fajok dominancia 
viszonyainak alakulása több szelvényben egy adott időszakon belül hasonló 
lehet. Ilyen pl. a szálkai, villánykövesdi, mázai és veresmarti (zmajevaci) 
szelvények esetén a P. triplicata és esetlegesen a V. costata fajok 
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fokozatosan növekvő dominanciája a kb. 25.000 cal BP évnél idősebb 
rétegekben (ld. fentebb).  

Tehát elmondható, hogy ha egy szelvény nem is rendelkezik abszolút 
koradatokkal, de malakológiai vizsgálat és MS mérés történik rajta, akkor jó 
eséllyel korrelálható lesz más, abszolút koradatokkal rendelkező 
szelvénnyel.   

 
3.6. A multi-proxy vizsgálatok szükségessége 
 
Az utolsó, hatodik kérdés pedig arra vonatkozott, hogy egy szelvényen 
elvégzett multi-proxy vizsgálatsorozat mennyit tud hozzátenni a 
malakológiai vizsgálat eredményeihez. A malakológiai vizsgálattal egy 
adott szelvény szűkebb környezetének változásait rekonstruálhatjuk. 
Ilyenek a hőmérsékleti viszonyok, a növényborítás és a páratartalom. E 
három adat segítségével komplex paleoökológiai rekonstrukció készíthető, 
de néhány fontos tényezőt érdemes ezen felül is figyelembe venni.  

Magára az üledékre ható folyamatokról, és a fosszíliákat beágyazó üledék 
képződési körülményeiről nem tudunk meg információkat a malakológiai 
vizsgálat során. A szervesanyag és karbonáttartalom vizsgálatok az üledék 
mállottságáról adnak információt, valamint jelzik a dekarbonizációs 
szinteket is.  

A szemcseösszetételi vizsgálat a mállás intenzitásáról szolgáltat 
információkat, ezen keresztül a területre hulló csapadékmennyiségről. 
Emellett a durvább frakciók (finomhomok, 63-125 μm) arányának változása 
az üledékképződés során fennálló lég-, illetve vízáramlási energiaviszonyok 
alakulását jelzi.  
Az MS vizsgálat a mállott, talajosodott horizontok kijelölésére szolgál, 
valamint kiválóan alkalmazható több szelvény korrelációja esetén. A 
geokémiai főelem vizsgálat a mállott horizontok elkülönítésére, a mállás 
intenzitásának meghatározásra szolgál.  
Tehát a multi-proxy vizsgálatokkal kiegészítve a malakológiai vizsgálatok 
eredményeit egy jóval árnyaltabb, sokrétűbb paleoökológiai rekonstrukció 
létrehozására lehetünk képesek, egy teljesebb képet hozva létre az 
üledékképződés idején fennálló környezeti-klimatikus viszonyokról. 
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