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Dansgaard-Oeshger ciklusok kimutatása
hazai löszszelvénybõl
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Abstract: The demonstration of Dansgaard-Oeshger cycles Hungarian loess profiles. More than 25 000
specimens of 23 species were collected from the section. The dominance curves of the warmth-loving
species are similar, and the common abundance of these species indicates the three warming maxima of
the investigated period.
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Bevezetés, módszer
A katymári téglavetõ 11 méteres löszfeltárása a Bácskai-löszplatón, a Telecskai-dombok
északi részén helyezkedik el. A legújabb vizsgálatok (Sümegi, P. et al. 2002) kimutatták,
hogy 32 és 13 ezer év között fejlõdött ki és a katymári löszterület a legvastagabb löszrétegek közé tartozik európai és globális szinten is.
Munkánk során 4 cm-ként 2 dm3 üledéket emeltünk ki a malakológiai anyag feldolgozásához. A vizsgálatunk célja az volt, hogy a 11 méteres feltárásból 4 cm-ként kiemelt üledékanyagból 0,5 mm átmérõjû szitán kinyerjük a malakológiai anyagot. A
Birks-féle finomrétegtani módszerekkel (Birks, H. J. B. & Birks, H. H. 1980) kiemelt
258 mintát, mintegy 600 kg üledéket átiszapolva több mint 25 ezer Mollusca egyedet
válogattunk ki, majd határoztunk meg.
A meghatározott faunából kiemeltük a legfontosabb enyhébb klímajelzõ taxonokat,
bioindikátor elemeket, mint a Granaria frumentum, Chondrula tridens, Pupilla triplicata,
Helicopsis striata és ezeknek a fajoknak a dominanciáját, az egykori éghajlat rekonstrukciójára, a felsõ-würm glaciális enyhébb szintjeinek, a Dansgaard - Oeshger interstadiális események (Johnsen, S. J. et al. 1991: „event”-ek) kimutatására használtuk fel. Munkánk végsõ célja a szelvénybõl begyûjtött Mollusca fauna alapján a pleisztocén végi interstadiális
szintek, enyhébb klímaszakaszok (ún. „Dansgaard – Oeshger event”-ek) lehatárolása és
adatok nyerése a vizsgált terület éghajlati változásaihoz.
A kialakulás szempontjából az Alföldnek ez a délnyugati vége Magyarország egyik legspeciálisabb területe. A domborzati viszonyok és a folyóvíz hálózat drámai változásokon
mentek keresztül a Késõ-Glaciálisban. A Duna – mellékfolyóival együtt – a negyedidõszak
elején még a Duna-Tisza közi hordalékkúpon folyt keresztül (Molnár, B. 1965, Molnár, B.
& Krolopp, E. 1978) és fontos szerepe volt annak felépítésében.
A geológiai felépítés mellett kiemelkedõ jelentõségû a vizsgálataink szempontjából
a területen kifejlõdött növényzet és éghajlat. A negyedidõszaki õskörnyezeti, történeti
ökológiai, és a történeti földrajzi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a területen
már a pleisztocén végén és a holocén folyamán is erõteljes volt a szubmediterrán klíma
(Sümegi, P. & Krolopp, E. 2001, 2002) hatása. Ugyanakkor a Köppen-féle BS klíma
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gyakorisága is 40% feletti, a homok- és vályogtalajok domináltak és a potenciális vegetáció feltételezhetõen az erdõs-sztyeppei környezetnek felelt meg. Ezt támasztják alá a
legújabb paleobotanikai vizsgálatok is, amely a hátság területén (Sümegi, P. et al. 2003,
Jakab, G. et al. 2004), a lösszel és futóhomok rétegekkel fedett felszíneken egyértelmûen mind a pleisztocén végén, mind a holocén során sztyeppei, erdõssztyeppi környezet
dominált.
A makroszintû környezeti adottságok mellett igen fontos a területen kialakult mezo- (regionális) és mikroszintû környezeti és éghajlati mozaikosság is (Sümegi, P. 1996), mivel
ezek a makroszintû környezeti hatásokat igen jelentõs mértékben befolyásolhatták. Így az
egykori éghajlati viszonyok rekonstruálásához ezek a területek a mikrokörnyezeti tényezõkre érzékeny csigafauna esetében a legalkalmasabbak (Sümegi, P. 1989). Véleményünk
szerint a területen beágyazódott Mollusca fauna, az enyhébb éghajlatot és sztyeppei környezetet kedvelõ fajok idõbeli megjelenése a vizsgált régióban és szelvényben alkalmas a
pleisztocén végi felmelegedési hullámok, más néven mikrointerstadiálisok (Pécsi, M. 1993),
vagy legújabb nevükön Dansgaard – Oeshger interstadiális események (Johnsen S. J. et al.
1991) lehatárolására.
A quartermalakológiai anyagot mintánként 2 dm3 üledékbõl nyertük ki. Valamennyi
mintánál ezt a mennyiséget használtuk. Ettõl az eltéréstõl eltekintve mindenütt
Krolopp, E. (1973) által megadott mintavételi és iszapolási eljárás szerint haladtunk. A
kinyert Mollusca-héjak határozása során Kerney, M. P. et al. (1983), Liharev, I. M. &
Rammel’meier, E. S. (1962), Loñek, V. (1964), Soós, L. (1943) határozóit használtuk fel.
A nemzetközi quartermalakológiai kutatás szempontjából is új paleoökológiai besorolást
használtunk fel, amelyben a fajokat a hõmérséklettel, páratartalommal, növényzeti borítottsággal szembeni igényük, valamint recens elterjedésük alapján paleoökológiai és biogeográfiai csoportokba soroltuk. Az egyes paleoökológiai kategóriák felállításánál Ant,
H. (1963), Loñek, V. (1964) recens ökológiai eredményeket is figyelembe vevõ paleoökológiai munkáit, valamint Bába, K. (1983, 1986), Kerney, M. P. et al. (1983), Liharev,
I. M. & Rammel’meier, E. S. (1962), Loñek, V. (1964), Soós, L. (1943) elterjedési adatait és térképeit használtuk fel.
Az õséghajlati vizsgálatokat, az egykori felmelegedési szinteket a melegkedvelõ, nyílt
területeken élõ fajok megjelenésére, arányának változására alapoztuk. Sümegi, P. (1989,
1996) elemzése nyomán a Granaria frumentum faj egyértelmûen melegkedvelõ, jelenleg
DK európai területeken, sztyeppei, erdõssztyeppei zónában él, és hõmérsékleti aktivitási
zónája 15–26 ºC fok közé tehetõ ennek a fajnak, 21,5 ºC fokos optimummal (Sümegi, P.
1989, 1996). Hasonló jelentõségû a délkelet és közép-európai Chondrula tridens jelenléte, amelynek élõ példányai az Alföldi száraz, enyhe sztyeppeken ma is megtalálható.
Ugyanebbe a csoportba kell sorolnunk a Pupilla triplicata fajt is, amely 600 méter alatti
területeken él a Kárpátokban és az Alpokban (Soós, L. 1943) az aktivitási hõmérsékleti periódusát 16–24 fok között, 20 ºC fokos optimummal rekonstruálták (Sümegi, P. 1989,
1996). A fajoknak az együttes jelenlétét, dominancia maximumát tekinthetjük egy-egy
glaciális szinten belüli hõmérsékleti maximumnak és az enyhe, fákkal tagolt sztyeppei
környezet kiterjedésének Magyarországon a pleisztocénban (Sümegi, P. 1989, 1996,
Sümegi, P. & Krolopp, E. 1995, 2002). Rekonstruáltuk az egyes felmelegedési szinteket és
összevetettük a katymári szelvényben kimutatott enyhébb éghajlati szinteket jelzõ
Mollusca faunával.
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A szelvény rétegsora
A megközelítõleg 11 méteres szelvényen makroszkóposan a következõ rétegeket lehetett
elkülöníteni, alulról felfelé:
11,32 és 10,24 méter közötti szintben szürkés sárga színû, jelentõs kvarctartalmú kõzetlisztes homok, homoksávokkal és lencsékkel, enyhe éghajlatot kedvelõ, szárazságtûrõ
(xeroterm) Mollusca fajok makroszkóposan is megfigyelhetõ héjmaradványaival.
10,24–9,72 méter között fakóbarna színû, fekete faszenes sávokat tartalmazó, Granaria
frumentum héjmaradványos agyagos kõzetliszt, gyengén fejlett fosszilis talaj, amely a fekü
futóhomok felszínén képzõdött.
9,72–9,00 méter között világos sárgásbarna, színû finomkõzetlisztes durvakõzetliszt
(eolikus lösz). A szelvénynek ebben a szakaszában is jelentõs mennyiségû melegkedvelõ
Mollusca egyedet sikerült makroszkóposan megfigyelni.
9,00–8,72 méter között fakóbarna színû, fekete faszenes sávokat tartalmazó, Granaria
frumentum héjmaradványos agyagos kõzetliszt, gyengén fejlett fosszilis talaj, amely a fekü
löszképzõdmény felszínén képzõdött.
8,72–6,48 méter között sárgásbarna színû, finomkõzetlisztes durvakõzetliszt horizont,
tipikus kifejlõdésü löszréteg húzódik.
6,48–6,00 méter között között fakóbarna színû, fekete faszenes sávokat tartalmazó,
Granaria frumentum héjmaradványos agyagos kõzetliszt, gyengén fejlett fosszilis talaj,
amely a fekü löszképzõdmény felszínén képzõdött.
6,00–4,24 méter között sárgásbarna színû, finomkõzetlisztes durvakõzetliszt horizont,
tipikus kifejlõdésü löszréteg húzódik.
4,24–2,72 méter között szürkéssárga színû, jelentõs homoktartalmú finomkõzetlisztes
durvakõzetliszt, homokos löszréteg fejlõdött ki.
2,72–1,20 méter között sárgásbarna színû, finomkõzetlisztes durvakõzetliszt horizont,
tipikus kifejlõdésû löszréteg található.
Összefoglalás
A 4 centiméterenként kielemzett 283 mintából 23 faj, több mint 25 ezer egyede került
elõ. Az abundancia és dominancia viszonyokat feltüntetõ alaptáblázatunk 71 oldalas lett.
Mivel a vizsgálatunk célja a melegkedvelõ fauna változásainak bemutatása és értelmezése volt, ezért elsõsorban ezekre a szintekre koncentráltunk. A melegkedvelõ fauna különbözõ elemeinek dominancia lefutása jelentõs mértékig egybe esett, ez a tény már önmagában karakterisztikus enyhébb éghajlati hullámok kialakulását mutatja. Ennek oka
lehet az is, hogy a termofil bioindikátorként számontartott Granaria frumentum, Pupilla triplicata, Chondrula tirdens és a Helicopsis striata fajok páratartalmi tûrõképessége
megközelítõleg azonos, valamennyi taxon szárazságtûrõnek tekinthetõ. Így ezeknek a
fajoknak az együttes jelenléte egy enyhébb éghajlati szakaszt, egy melegmaximum kialakulását jelzi a szelvényen belül, de az eltérõ domianciaviszonyaik feltehetõen különbözõ növényzeti borítással mutathatnak kapcsolatot a legújabb recens malakoökológiai
elemzések (Sólymos, P. & Nagy, A. 1997) szerint.
Az elsõ felmelegedési szint a szelvény feküjében 1132 és 972 cm között fejlõdött ki,
ahol a már említett négy faj mindegyike megtalálható a Pupilla triplicata dominancia ma37

ximuma mellett, majd 972 és 900 cm között ezek a fajok visszaszorulnak, illetve eltûnnek
a szelvénybõl. Ezek a változások egy hosszabb ideig tartó felmelegedésre utalnak, majd a
melegkedvelõ fauna visszaszorulása egy rövid ideig tartó lehûlés kialakulását bizonyítja.
Az idõbeli kifejlõdése ennek a lehûlésnek több ezer évre tehetõ. A melegkedvelõ fauna jelenléte alapján ez a szint egy interstadiális zónának felel meg.
A következõ felmelegedési szakasz 732 és 600 cm között fejlõdött ki és az elõzõ faunaszinthez hasonlóan a Pupilla triplicata dominanciája mellett a Granaria frumentum,
Chondrula tridens és a Helicopsis striata fajok jelenkeztek viszonylag jelentõs arányban.
Egy újabb jelentõs felmelegedési szakasz rajzolódik ki, amelyet jól lehetett szinkronizálni
a lakiteleki téglagyárban található felmelegedési szintekkel (Sümegi, P. 1989, 1996).
Ezt követõen a meleg kedvelõ fajok visszaszorulnak, bár a Pupilla triplicata faj néhány
példányban néhol megjelenik, de összefüggõ aránynövekedése nem mutatható ki és a többi melegkedvelõ elem eltûnik a szelvénybõl. Újabb felmelegedési szint csak 508-540 cm
között fejlõdik ki, ahol egy rövid felmelegedési szint alakult ki, valamennyi melegkedvelõ
faunaelem megjelenésével, a Pupilla triplicata erõs dominanciájával. Ezt követõen újra eltûnnek a melegkedvelõ fajok a szelvénybõl és csak a késõ glaciális szelvényszakaszban jelennek meg újra. A szelvény értékelhetõ szakasza ezzel a faunaszinttel zárult le, mert a holocén talajosodás átalakította a lösz felszín közeli részét és a jelentõs bioturbáció következtében a pleisztocén és a holocén elemek egymás mellé kerültek. A jelentõs bioturbációt bizonyítja, hogy a vaskor végén, császárkorban bevándorló Helicella obvia (Sümegi, P. 1999)
a szelvény felsõ 124 centiméterében mindenütt jelen volt, helyenként a pleisztocén végén
a magyar Nagyalföldrõl, sõt Európából is kihalt elemekkel keverten. Így jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy a késõ-glaciális korban megjelent Granaria frumentum, Pupilla
triplicata, Chondrula tridens és a Helicopsis striata fajok vajon a holocén talajszakaszból
származnak-e, vagy a késõglaciálisban újra megtelepedtek a vizsgált területen.
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