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„I must stress what I hope is clear from the following that I see
geoarcheology as a direct means of answering questions
concerning mankind, rather than as a natural-science appendix to
archaeology.”

(Arlene Miller Rosen: Cities of clay. The Geoarcheology of Tells)
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1. Bevezetés
A növényi opálszemcsék, azaz fitolitok, 1800-as évek első harmadában történt felfedezése óta a
fitolitelemzés mára önálló tudományterületté nőtte ki magát, és bebizonyította, hogy a módszer
segítségével újszerű, más tudományos eszközökkel hozzá nem férhető ismereteket nyerhetünk a
természetes környezet, valamint az ősi társadalmak és az őket körülvevő világ kapcsolatáról.

Ennek egyik ékes bizonyítékaként, a vezető tudományos folyóiratok közül is talán legtöbbre tartott
Science hasábjain – az 1960-as évek végétől kezdve időről-időre – jelennek meg olyan átütő
eredményeket bemutató dolgozatok, amelyek a környezet régészet témaköréből merítve új, a növényi
opálszemcsék kutatási eredményeire támaszkodó bizonyítékokkal szolgálnak abszolút
kormeghatározási módszerek (WILDING, 1967), vagy éppen egyes növény fajok termesztésbe
vételének és módjának időpontjával kapcsolatban (PEARSALL, 1978; PIPERNO és STOTHERT, 2003).

Az archaeo- és palaeo-etnobotanika tudományának eszközei között sok olyan
természettudományos módszert ismerünk, amelyet hazánkban is rutinszerűen alkalmaznak a
környezetrekonstrukciós és őskörnyezettani elemzések során. Előfordulnak azonban esetek, amikor —
adott környezeti tényezőknek köszönhetően — nem marad az utókorra szerves növényi maradvány,
amelyből ’kiolvashatnánk’ ember és növény kapcsolatát, valamint az egykori természetes környezet
jellemzőit. Részben ennek felismerése irányította a kutatók figyelmét az fitolitelemzés világa felé.

A növények epidermiszében keletkező opálszemcsék anyagi tulajdonságainak köszönhetően
rendkívül hosszú időn át képesek ellenállni a környezeti hatásoknak, éppen ezért akár a mezozoikumig
visszamenően felhasználhatóak az egykori környezet egyes ökológiai aspektusainak megértéséhez
(PRASAD et al., 2005). CHARLES LYELL XIX. századi brit geológus munkássága1 nyomán kibontakozó
geoarchaeológia tudománya, valamint a biológia tudományos eszköztárát felhasználó bioarchaeológia
egyaránt a fitolitelemzés határmezsgyéjének tekinthető, hiszen alapvetően ökológiai jellegű, az egykori
növényzetre vonatkozó ismereteket közvetít, egy szervetlen anyagokból felépülő anyagcsere termék.
Mindemellett a fitolitelemzéssel nyert adatokat az esetek jelentős részében a talajképződési
folyamatokkal együttesen lehet csak értelmezni. Ez a komplexitás eredményezte, hogy a fitolitelemzés
módszeréhez a tudományterület története folyamán mindig egy már kialakult diszciplína irányából
közelítettek (vö.: geológia, régészet, botanika). Az inter- és multidiszciplináris kutatások virágkorában
azonban a ma tendenciája az, hogy a fitolitelemzést beemelik a geo-archaeológiai és/vagy
bioarchaeológiai módszerek sorába, és az együttes vizsgálatok kiegészítő jellegére támaszkodva
születnek új tudományos eredmények, a régészet és a természettudományok együttműködésének
sikerét bizonyítva.

A növényi opálszemcse-együttes, a talajban történő felhalmozódás révén, a felszínt benépesítő
növényvilág lenyomatát adja. Egy adott vegetációra jellemző fitolitegyüttes jellegét elsődlegesen az őt
létrehozó növényzet befolyásolja, ugyanakkor a másodlagos – talajképződési – tényezők figyelmen
kívül hagyása félrevezető eredményekhez vezethet a környezetrekonstrukciós és ősnövénytani
elemzések alkalmával.

A fent említettek fényében, ez a dolgozat arra tesz kísérletet, hogy a hazánkban meghatározó
jelentőségű és gyakori talajtípusokat górcső alá véve jellemeze azok fitolitkészletét, és egy olyan
kataszter jellegű adatbázis alapkövét tegye le, amely a talajtani folyamatok szerepére is hangsúlyt
helyez a fitolitelemzés folyamán.

A fent említett cél érdekében 20 talajszelvény talajtani jellemzése mellett, megadom a vizsgálati
réteg fitolitvizsgálati adatait (leíró rész), a talajképződési folyamatok és események fényében elemzem
az egyes fitolitprofilokat, valamint adott talajtípusra és a típus által megjelenített növényzeti képre
diagnosztikusnak tekinthető növényi opál morfotípusok leválogatását is megkísérlem (elemző rész).
Célom továbbá, hogy a fitolit morfotípus-diverzitás fogalmának bevezetésén keresztül egy olyan
indikátor kialakítására tegyek javaslatot, amelyet a leíró jellegű adatok felhasználása mellett fel lehet
használni a régészeti talajtani és történeti ökológiai elemzések folyamán is.

1 LYELL C. (1863): Geological Evidences of the Antiquity of Man. London, UK., 300 p.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. A növényi opálszemcse, azaz a fitolit meghatározása és fogalma

A növényi opálszemcsék kutatásának történetét hosszú ideig fogalmi és definícióbeli
következetlenségek tarkították, amíg meg nem született az az egzakt meghatározás, amely ma a fitolit
kifejezés által jelölt természeti jelenséget takarja. A fogalmi keveredésre jó példa az a számtalan
szinonim kifejezés, amelyet a fitolitok megnevezésére használtak a korai szakirodalmi munkák, illetve
amelyek közül sok még ma is használatos (sin.: növényi kristály, növényi opál, kovás sejt, fű opál,
biogén opál, opál fitolit, szilíciumdioxidos fitolit). Az említett szinonimák közül talán a növényi
kristály megnevezés használata a legfélrevezetőbb, hiszen a fitolitokat amorf, és nem kristályrácsban
megszilárduló szilícium-dioxid építi fel.

A fitolit kifejezés, a görög „phytolitharia”, azaz „növényi kő” jelentésű szóösszetételből
eredeztethető, amelyet Christian Gottfried EHRENBERG alkotott meg a XIX. század derekán
(részletesen lásd a 2.3. alfejezetben).

METCALFE (1960) az egyszikűek elsődleges bőrszövetének bemutatásakor megemlíti, hogy az
egyszikű epidermisz rövid sejtjeit sok esetben kova töltheti ki. A kovasejteket, amelyek egy jól
elkülöníthető szilíciumdioxidos részecskét foglalnak magukba, parasejtek kísérik, melyek kevésbé
szilifikálódnak. Emellett kiemeli, hogy nem szokatlan az elkovásodott hosszúsejteket tartalmazó
epidermisznyúzat sem, amely a növény, illetve a levél teljes kifejlettségének stádiumában fontos és
meghatározó rendszertani jelentőséggel bír. A hazai növénytani szakirodalomban HARASZTY (1979) a
pázsitfüvek nagy kovaakkumulációs képességéről értekezik, de nem használja a fitolit kifejezést:
„…érdekes, erősen specializált a pázsitfüvek levélepidermisze. Ez többé-kevésbé hullámos, radiális
falú hosszúsejtekből, rövidsejtekből (ezek gyakran rövidebb-hosszabb szőrt viselnek), kovasejtekből és
parasejtekből épülnek fel. A kovasejtek tartalmát csaknem teljesen SiO2 tölti ki, nyereg, súlyzó stb.
alakot vesznek fel.”

Definíciószerűen a fitolit, azaz a növényi opálszemcsék alatt az élő növény intra- és
intercellulárisaiban kiválasztott, hidratált szilíciumdioxidból felépülő részecskéket értjük, amelyek a
növényi szervesanyag elbomlása után szabadulnak fel és akkumulálódnak a befoglaló közegben
(MADELLA, 2008) (2.1.1. és 2.1.2. ábra). A meghatározás kiegészíthető azzal a megállapítással, hogy
fitolitnak kizárólag a mikroszkóposan felismerhető és meghatározható növényi eredetű formákat
tekintjük, és a rendszertanilag diagnosztikai értékkel nem rendelkező, csak mikrokémiai eljárásokkal
meghatározható amorf szilíciumdioxid darabkákat, illetve annak nyomait nem soroljuk ide (PIPERNO,
1988).

2.1.1. ábra: Szinuszos epidermális hosszúsejt fitolit
(fotó: szerző)

2.1.2. ábra: Epidermális rövid sejt fitolit, ún. saddle, azaz
nyereg morfotípus (fotó: szerző)

Fitolitnak csak a növényekben előforduló, hidratált, amorf, polimerizált kovasav (SiO2 x nH2O)
részecskéket tekintjük, egyéb növényi sejt zárványokat, mint például az oly gyakori kalcium-oxalátot,
nem sorolják ide (PIPERNO, 2006). Az említett exkrétum őskörnyezettani jelentőségét több irodalom is
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részletekbe menően tárgyalja (PRYCHID és  RUDALL, 1999), mindazonáltal a kalcium-oxalát anyagi
jellemzői miatt ezek a részecskék kevesebb sikerrel alkalmazhatóak a múlt növényzeti képének
rekonstruálásában (RAPP és  MULHOLLAND, 1992); igaz ismeretesek olyan kutatások, amelyek
táplálkozástörténeti kérdéseket a kalcium-oxalát maradványok segítségével oldottak meg (JONES és
BRYANT, 1992; REINHARD és DANIELSON, 2005).

Tágabb értelemben a szóban forgó növényi opálszemcsék ún. biolitok vagy biogén kovasav
származékok (MATICHENCOV és  BOCHARNIKOVA, 2001). Azonban ezek az elnevezések minden
talajból kimutatható növényi és állati szervezetből származó szervetlen, szilíciumból felépülő anyagra
érvényesek, így például a szivacstüskékre és a diatóma vázakra is (vö.: 2.2.2.1. és 2.2.2.2. ábra).
Éppen ezért talán a szakirodalomban ugyan kevéssé használatos, de pontosnak tekinthető fitogén
kovasav származék megnevezés szűkíti legjobban a meghatározás körét.

A biogén kova olyan biológiai eredetű, optikailag izotróp, színtelen, halványbarna vagy átlátszatlan
anyag, amelynek relatív sűrűsége (fajsúlya) 1,5–től 2,3-ig terjed. A fitolitokat felépítő hidratált, nem
kristályos szilíciumdioxid 4-9% kristályvizet tartalmaz. Jelentős mennyiségben fordulhatnak elő
kemoszorpció, okklúzió és egyéb kémiai beoldódással felgyülemlett anyagok az opáltestekben. Ezek
közül a legfontosabbak az alumínium (Al), a vas (Fe), a nikkel (Ni), a mangán (Mn), a foszfor (P), a
réz (Cu), a nitrogén (N) és a szén (C) (CLARKE, 2003), amelyek < 1% - 5%-át adják egy-egy növényi
opálszemcse tömegének (WILDING et al., 1967). BARTOLI és WILDING (1980) kimutatta, hogy ezek az
anyagok már jelen vannak az élősejt citoplazmájában is, és a fokozatos szilícium-kiválasztás
eredményeképpen bekérgeződnek később a fitolittestben. A növényi opálszemcsékben „ragadt”
elemek közül kitüntetett szerep a szénnek és az oxigénnek jut, mert az okludált szénszemcsék
radiokarbonos kormeghatározásra (CARTER 2009), az oxigén izotópok pedig paleoklimatológiai
indikátorokként alkalmazhatóak (SHAHACK-GROSS et al., 1996; WEBB és  LONGSTAFFE, 2000; 2002;
CRESPIN et al., 2008). Mindemellett ismeretesek törekvések a fosszilis növényi opálszemcsékben
befoglalt szerves alkotók (proteinek) elemzésére is, amely egy új és jelentős eredményekkel kecsegtető
paleoökológiai eszközzé léptetheti elő a fitolitkutatás ezen ágát (ELBAUM et al., 2009).
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2.1.3. ábra: Amorf szilícium-dioxid oldhatósága a kémhatás és hőmérséklet függvényében
(BASHKIN és HOWARTH, 2002 nyomán módosítva)

BASHKIN és  HOWARTH (2002) a fitolitokat is alkotó amorf kova oldhatóságát vizsgálta.
Eredményeik rámutattak arra, hogy az amorf kova származékok oldhatósága nem sokkal marad el a
szintén szilícium-dioxid összetételű, de kristály-szerkezetben megszilárduló kvarcétól. Az 2.1.3. ábrán
jól nyomon követhető, hogy a hőmérséklet és a kémhatás függvényében hogyan változik az amorf
szilícium-dioxid oldhatósága. Míg fagypont közelében a pH-nak elenyésző, addig magasabb
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hőmérsékleti tartományban már jelentékeny szerepe van az oldhatóság növelésében, amely a pH 9-9,2
tartomány után drasztikusan megnövekszik. Mindenesetre igaz az a megállapítás, hogy az anyagi
tulajdonságaik miatt a fitolitok „vitathatatlanul a tudomány által ismert legtartósabb szárazföldi
növényi fosszilíák” (PIPERNO, 2006).

2.2. A szilícium földi készletei és biogeokémiai ciklusa

Az oxigén után a földkéreg második leggyakoribb eleme a szilícium (Si), amely 28,8%-os
részaránnyal képviselteti magát a teljes elemspektrumban. Az említett elem több mint 370 kőzetképző
ásványban fordul elő (WOLLAST és  MCKENZIE, 1983). Egyes számítások szerint a litoszféra gránit
pajzsában 2427,5*105 t szilícium tárolódik, míg az üledékes rendszer 493,6*1015 tonnát tárol
(BASHKIN és HOWARTH, 2002) (2.2.1. táblázat).

A bolygó keletkezésekor a kéregben koncentrálódott földi szilíciumkészlet a földtörténet folyamán
szárazföldi, illetve tengeri készleteket alkotott. A Föld fejlődésének jelen állapotában a szárazföldek
felől az óceánokba történő áramlás dominálja a szilíciumkészlet mozgását. Mindemellett a földi
szilíciumkészlet jelentős hányada a geoszférában koncentrálódik, ahonnan feltáródás után jut a bio- és
hidroszférába, vagy közvetlenül az óceánokba. Az egyes szférák szilíciumkészlete nagy eltérést mutat.
Vezető helyen a kőzetburok van, de emellett az óceánok is nagymennyiségű oldott, biogén és szilárd
fázisú szilíciumformákat rejtenek magukban.

Annak ellenére, hogy a szárazföldi biomassza szilíciumtartalma kisebb (0,5%), mint a tengeri
planktonok szilíciumtartalma (átlagosan 5%), mégis jelentősebb mennyiségű szilícium tárolódik a
szárazföldek élő és holt biomasszájában (2.2.1. táblázat).

2.2.1. táblázat: A szilícium földi készletei és körforgásának fontosabb adatai (DOBROVOLSKY, 1994; BASHKIN és
HOWARTH, 2002 nyomán módosítva)

Az egyes földi szférák szilíciumkészlete
Tárolódás helye Készletek mérete Dimenzió

Geoszféra
litoszféra gránit pajzsa 2427,5*105

üledékes rendszerek 493,6*1015

Bioszféra
szárazföldi biomassza (szárazanyagra vetítve) 12,5*109

tengeri biomassza 0,17*109

Pedoszféra
talaj szerves anyagában, illetve kolloidjaihoz kötötten 31*109

Hidroszféra
tengerekben összesen 4110*109

tonna

Földi szilícium áramok
Output-input rendszerek Fluxus mértéke Dimenzió
Hidroszféra-Hidroszféra

folyóvíz-óceán fluxus összesen 5*109

oldott, szervetlen formák 0,2*109

hordalékkal szállított törmelék 4,8*109

Atmoszféra-Hidroszféra
kiülepedés 0,47*109

Bioszféra
szárazföldi ökoszisztémákban 0,9*109

tengeri ökposzisztémákban 5,5*109

tonna/év

A szilícium biogeokémiai ciklusáról ismeretes, hogy határozott befolyással bír a szénkörfogásra is,
amely a mállási folyamatokon keresztül, illetve a szilícium áramok óceánokba jutásán át nyilvánul
meg (TRÉGUER és  PONDAVEN, 2000). A primer szilikátok mállásáról bebizonyosodott, hogy CO2 –t
igényel, és hidrogén-karbonátok képződésével jár, amelyek aztán karbonátok formájában a tengeri
biológiai és geológiai rendszerekben tárolódnak. Erre példa az anortit mállási folyamatának
egyszerűsített reakcióegyenlete is:
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Az óceánokba lépő vízfolyások szilícium koncentrációja kétszer-háromszor nagyobb, mint a
tengervízé (GREENSMITH, 1978). Ennek oka, hogy a tengeri mikroorganizmusok egy jelentős hányada
szilíciumot használ fel szervezete felépítéséhez. A folyamat áttételesen az atmoszférikus szén-dioxid
csökkenését vonja maga után, mert a tengeri biomassza közel 50%-át adó diatómák (TRÉGUER és
PONDAVEN, 2000) a szilícium felhasználásának eredményeképpen szenet igényelnek
életfolyamataikhoz. Ebből adódóan minél nagyobb az óceánok szilícium ellátása, annál nagyobb a
szén export anyagárama a tengeri üledékekbe, és végül annál több szén kerül kivonásra a légkörből
CO2 formájában. CONLEY (2002) szerint az óceánokat érintő fluviális szilícium fluxus a teljes
anyagáram 80%-át adja, míg a fennmaradó 20% elsősorban a mélytengeri hidrotermális folyamatok,
másodsorban pedig az eolikus folyamatok eredményeképpen (v.ö.: 2.2.1. táblázat) kerül az óceánokba.
Az elmúlt időszak klímaváltozása és egyéb globális folyamatok miatt nagyobb figyelmet kap a
vízgyűjtő-gazdálkodás és a szilícium visszatartás közötti kapcsolat. A modellezés célja, hogy az
emberi tevékenységekből fakadó, a globális szilícium-körforgást hátrányosan befolyásoló hatásokat
felmérjék (RAGUENEAU et al. 2000).

2.2.1. Szilícium készletek a talajban

A szilícium a szárazföldi vízfolyásokba a talaj-üledék rendszerben végbemenő talajképződési,
mállási folyamatok – úgymint az alumíniumszilikátok hidrolízise, illetve kvarc, kalcedon és opál
ásványok oldódásának – eredményeképpen kerül, amelynek okán a talajnak kitüntetett szerep jut a
körforgásban (BIRKELAND, 1999). A talajok szilícium-tartalma tág intervallumok között mozog. A
skála két végpontját a 1m/m%-nál alacsonyabb értéket mutató Histosolok (BENNET et al., 1991),
illetve 45m/m%-ot is meghaladó, magas kvarctartalmú homokon fejlődött Podzolok jól (SKJEMSTAD et
al., 1992) reprezentálják. Egyes, podzolosodás által erősen érintett talajszintek akár 95m/m%-ban
tartalmazhatnak szilíciumot (CONLEY et al., 2006).

A talajok szilícium-körforgásban betöltött szerepének további érdekessége, hogy a kémiai és
biológiai folyamatok – mind a mobilizáció, mind az immobilizáció – együttesen hatnak (MCKEAGUE
és CLINE, 1963). Mivel a talaj háromfázisú, polidiszperz rendszer, így a benne tárolt szilíciumformák
fejlődése is többrétű.

Az említett halmazállapotok közül a szilárd és a folyadék fázis játssza a legnagyobb szerepet a
különböző az említett ásványi rész tárolásában. A talaj szilíciumformáinak értékelése és osztályozása
megközelíthető azonban abból a szempontból is, hogy kizárólag abiotikus faktorok (geokémiai és
geofizikai hatások) vesznek-e részt kifejlődésükben, vagy a talajon és talajban élő szervezetek (biogén
hatások) is szerepet játszanak-e ezekben a folyamatokban (2.2.1.1. ábra).

Si formák a
talaj-üledék
rendszerben

folyadék fázis

szilárd fázis

mineralogén biogén

2.2.1.1. ábra: Si formák osztályozási szempontjai a talaj-üledék rendszerben
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A talajok szilícium készletét biológiai szemszögből vizsgálva (2.2.1.1. ábra) három nagy egységre
lehet bontani:

i. mikrobiális eredetű,
ii. állati egysejtűektől származó, illetve

iii. növényi (fitogén) eredetű
képződési formák (SOMMER et al., 2006). A szakirodalomban a növényi eredetű szilícium készletre

vonatkozóan mind mennyiségi, mind minőségi adatokat könnyen találhatunk, azonban a másik két
szilícium készletről csak minőségi ismereteink vannak; annyi azonban tényszerű, hogy egyes
baktériumok, illetve egysejtűek a növényi detritusz lebontásával, illetve a mállást elősegítő
tápanyagcsere termékeik révén jelentősen hozzá járulnak a talaj szilícium készletének alakításához
(VAN BREEMEN et al., 2000).

SOMMER et al. (2006) szerint geokémiai és ásványtani alapról szemlélve a problémakört, a talaj
szilíciumtartalma az alábbi 3 forrásból táplálkozik:

i. az alapkőzet mállásából megörökölt primer szilikátokból (pld.: kvarc, földpátok),
ii. a talajképződési folyamatok eredményeképpen keletkező szekunder szilikátokból (pld.:

agyagásványok), illetve
iii. a másodlagos mikrokristályos (pld.: allofán, imogolit) és amorf formákból.

A fent említett szilíciumforrások mind a szilárd fázisból kerülnek ki. Emellett a talaj folyadék
fázisában, illetve a kolloidfelületen adszorbeált formában jelentős mennyiségű szilícium tárolódhat
(MATICHENCOV és BOCHARNIKOVA 2001; SAUER et al. 2006) (2.2.1.2. ábra).

A szilícium (Si) megjelenési formái a talajban

folyadék fázis szilárd fázisadszorbeált

talajoldatban, oldott
állapotban

talajkolloidok
felületén adszorbeált

formában
(Fe és Al oxidok/hidroxidok)

• monokovasav (H4SiO4)

• polikovasav (H2SiO3)n

• szerves komponensekkel alkotott komplexek

• szervetlen komponensekkel alkotott komplexek

• organo-minerális komplexek

amorf formák mikrokristályos
formák

kristályos
formák

biogén kova

• fitolitok

• diatómvázak

• egyéb, kovás
mikromaradványok

• elsődleges szilikátok

pld.: kvarc, földpátok

• másodlagos szilikátok

pld.: agyagásványok

mineralogén kova

• kovakiválások

• imogolit

• allofán

• kalcedon

• másodlagos
kvarc

2.2.1.2. ábra: Si megjelenési formái a talaj-üledék rendszerben (SAUER et al., 2006 nyomán módosítva)
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A szilícium immobilizáció és mobilizáció elsősorban a talaj kémhatásának, a hőmérsékletnek,
egyéb kationok és szerves alkotók jelenlétének a függvénye. A talaj folyadék fázisában a szilícium
monokovasav [Si(OH)4] formájában van jelen, amely erősen lúgos kémhatású talajkörnyezetben
polimerizált kovasavvá fejlődhet (DIETZEL 2000, 2002). Ezzel ellentétben az erősen savanyodó
talajkörnyezet az agyagásványok dezaggregációjához, azaz széteséséhez, mállásához vezet, amelynek
eredményeképpen szabad, mobilizálható szilíciumformák kerülnek a talajoldatba (DREES et al., 1989).

Többen vizsgálták trópusi, illetve kontinentális klímán fejlődött talajok szilícium forgalmát.
FARMER et al. (2005) európai erdőtalajokon (Podzols, Luvisols) kimutatta, hogy az erdei vegetáció a
tenyészidőszakban a talajásványok mállásából származó szilícium jelentékeny hányadát felveszi, és
növényi opálszemcsék formájában tárolja. A visszatartott szilícium mennyiség körforgásba, azaz a
talajba történő késleltetett visszakerülése, illetve a fitogén, amorf szilíciumformák (fitolitok) oldódási
tulajdonságai pedig a talajvíz, és ezen keresztül a vízfolyások szilícium koncentrációját befolyásolják.

ALEXANDRE et al. (1997) egy kongói, egyenlítői esőerdőben 76 kg*ha-1*év-1 szilíciumforgalmat
mutatott ki. Hasonlóan az európai erdőterületek talajainak vizsgálati eredményeihez, ebben az esetben
is bizonyosságot nyert, hogy az egyensúly fenntartásához a növényzet szilícium felvétele elsődlegesen
fontos. A talajban, növényi opál formájában tárolt szilícium mennyisége a górcső alá vett Latosolon
5kg kg*ha-1 bizonyult.

CONLEY et al. (2006) szerint az alábbi összefüggéssel számolható egy terület oldott állapotban lévő
szilícium körforgalma:

)()( spabm FFFFF +-+= , ahol

· Fm, az oldott állapotban lévő Si mennyisége,
· Fb, a biogén (elsősorban a fitolit) eredetű oldott Si fluxusa,
· Fa, a légköri kiülepedés mértéke,
· Fp, a növények által felvett Si mennyisége,
· Fs, a kilúgzódás, rendszerből való eltávozás mértéke.

BARTOLI (1983) az említett modellel triász homokkövön fejlődött lombhullató (Cambisol) és
fenyőerdő (Podzol) szilícium forgalmát vizsgálta. Kutatásai rámutattak, hogy a lombhullató erdő
szilíciumforgalma alacsony Fm értékkel bír és, ebből adódóan jelentősebb veszteségekkel, azaz
nagyobb Fs értékekkel jellemezhető. Ezzel ellentétben a fenyőerdő esetében jelentősebbnek
mutatkozott a szilícium növények általi visszatartása, amely elsősorban a tűlevelek többéves cseréjével
áll összefüggésben. Mindezzel jól összecseng FARMER et al. (2005) vizsgálati sorozata, amelyben
rávilágított arra a tényre, hogy a tűlevelek szilifikációs foka a kor előrehaladtával növekszik, így az
egyéves lucfenyő (Picea abies) levelei átlagosan 0,15-0,73%-ban, míg a négyéves korosztályban már
0,65-2,35%-ban halmoztak fel kovát növényi opál formájában.

2.2.2. A szilícium növényélettani szerepe és a fitolitképződés

Ellentétben a litoszférával, a bioszférában a szilícium (Si) csak a nyolcadik helyet foglalja el a
maga 0,03 m/m%-os részarányával, a hidrogén (H), az oxigén (O), a szén (C), a nitrogén (N), a kén
(S), a kalcium (Ca) és a kálium (K) után (CONLEY et al., 2006). A szárazföldi növények jelentősebb
mennyiségű szilíciumot tartalmaznak, mint ami átlagban a talajokban mérhető (EPSTEIN, 1999). Si–O–
C, illetve Si–C kötéseket eddig nem, viszont alumíniummal (Al), mangánnal (Mn), foszforral (P) és
nitrogénnel (N) való kötései ismeretesek a bioszférából, így a növényvilágból is (EXLEY, 1998).

A növényi opálszemcsék képződésének előfeltétele, hogy talajoldatban, oldott állapotban lévő
szilíciumformák jelen legyenek. A talajalkotók szilícium felvehetőségi és a szilíciumformák
oldhatósági tulajdonságai elsősorban a pH-tól függenek. Mindemellett a pH érték az alumínium- és
vasoxidok szilícium megkötő-képességére is hatással van, így ez is csökkentheti a növény számára
szabadon felvehető kovasav mennyiségét. A talaj növekedő nitrogén és foszfor koncentrációja is a
növények kovasavtartalmának csökkenéshez vezet.
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A folyamat akkor kezdődik, amikor a növényi gyökerek a talajvízben oldott állapotban lévő
szilíciumot abszorbeálják, és az így felvett mikroelem a xylemen keresztül a transzspirációs árammal
eljut a növényi szövetekbe. A szílicium kollodiálisan oldható monokovasav [Si(OH)4], formájában, pH
2-9 értékek között vehető fel a növény számára (DEBRECZENI és SÁRDI, 1999; PIPERNO, 1988). A
növény szervezetébe kerülő monokovasav genetikai és metabolikus szabályozó mechanizmusok
hatására (PIPERNO et al., 2002; ZHENG et al., 2003) amorf, hidratált, szilárd halmazállapotú
opálbevonatként jelenik meg a növényi sejtben, sejtfalban, vagy a sejtközötti térben. A szilícium
kiválasztás belső faktorok általi szabályozására az egyik lehetséges bizonyíték, hogy a szilíciumot nem
akkumuláló növény taxonok (pld.: Amaranthaceae, Chenopodiaceae) egyedeiben nem jelennek meg
fitolitok, bármilyen környezeti körülmények között növesztik is őket (PIPERNO, 2006).

A fitolitképződés számos faktor együttes hatásának az eredménye, így jelentős befolyással bírnak:
· a klimatikus viszonyok (mezo- és mikroklima),
· a talaj tápanyag-ellátottsága,
· a talaj vízellátottsága,
· a növény kora,
· a transzspiráció és az evapotranszspiráció mértéke, és legjelentősebb hangsúllyal
· a növény szilícium-akkumulációs affinitása, amely genetikai adottság (PIPERNO, 1988;

2006).

Eddig kevéssé tisztázott, hogy a növények aktív transzport útján, jelentős energia felhasználásával
és szabályozó mechanizmusok életbeléptetésével veszik-e fel a monokovasavat, vagy az passzív úton,
áramlik-e be a szervezetébe több tápelemmel egyetemben. Az mindenesetre biztosra vehető, hogy a
szilícium oldott és szilárd halmazállapotban való jelenléte több szempontból is a növény előnyére válik
(EPSTEIN, 1999). Amennyiben elfogadjuk, hogy a növény aktív transzport útján jut a monokovasavhoz,
annyiban logikusnak tűnik, hogy az erre fordított energia más, esetleg védekezési vagy szilárdító
hatások összességeként többlethasznot hajt a növény egész életében, hiszen az ellenkező eset evolúciós
szempontból egy sikertelen, energiapazarló stratégia lenne. Mindemellett sok kísérleti eredmény a
passzív felvételt erősíti meg.

A passzív módon történő szilícium felvételt támasztják alá azok a kutatások, melyek kimutatták a
zab  (Avena sativa) esetében, hogy a növényegyedek szárazanyaghoz viszonyított szilíciumtartalma
könnyen megjósolható a monokovasav-koncentráció és az elpárologtatott víz mennyiségének
ismeretében (JONES és HANDRECK, 1965). Japán kutatók ezzel ellentmondó eredményre jutottak.
Vizsgálatuk során megállapítást nyert, hogy a rizsrügy szállítószövetébe történő kovasav beoldódás
egy meghatározott koncentrációgrádiens ellenében történik (OKUDA és TAKAHASHI, 1964). A
rizsnövény (Oryza sativa) sejtnedvében mintegy százszor több a szilícium, mint a külső oldatban, ez a
biológiailag aktív felvétel teóriáját erősíti (DEBRECZENI és SÁRDI, 1999). BARBER és SHONE (1966)
kutatásai alapján bizonyítást nyert az a feltételezés, hogy akár egy növényegyeden belül is
megtalálható a tápanyagmozgás mindkét módozata. Kísérletükben az árpát (Hordeum sativa) vizsgálva
kiderült, hogy míg a gyökérbe jutás passzívan, diffundálóan megy végbe, addig a kovasav áramlása a
gyökéren keresztül a szállítószövetekig aktív módon történik. VAN DER WORM (1980) aktív felvételt
mutatott ki cukornád (Sacharum officiarum), búza (Triticum aestivum) és rizs (Oryza sativa) esetében.
Egyes növény taxonok eltérő kovasavtartalma arra enged következtetni, hogy a szilícium-dioxidot nem
akkumuláló növények valamilyen védelmi rendszerrel bírnak, hogy megakadályozzák a kovasav
gyökérből történő továbbjutását, illetve annak felszívódását a rizodermiszen át. Erre példa PARRY és
WINSLOW (1977) kísérlete, akik borsóval (Pisum sativum) dolgozva kimutatták, hogy a növény
szilícium-elutasító mechanizmusáért a gyökérzet, annak is rizodermisz külső falán elhelyezkedő
receptorok felelnek.

A növény élete folyamán három meghatározott helyen halmozhat fel, választhat ki
szilíciumdioxidot:

i. sejtfalra lerakva, amit membrán szilifikációnak neveznek,
ii. a sejt lumenét kitöltve (klasszikus fitolitképződés), illetve

iii. a cortex intercelluláris terében felhalmozva.
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Tekintet nélkül a környezeti feltételekre, a szilifikáció mintázatai nagyon hasonlóak család és faji
szinten (PIPERNO, 1988). A membrán szilifikáció során az inkrusztáló vagy berakódó szilícium a
vázanyag hézagaiba, az intermicelláris és interfibrilláris üregekbe rakódik, és lényegesen befolyásolja
a sejtfal fizikai, illetve kémiai viselkedését (HARASZTY, 1979).

BLACKMAN és PARRY (1968) kimutatta a szilifikáció tipikus és atipikus módozatát, amelynek során
a növény az elsődleges szilíciumraktárak feltöltése után kezdi el igénybe venni az ún. másodlagos
raktárhelyeket. Az atipikus szilifikációt a vegetációs periódus végén vett növényi mintából mutatták ki.
SANGSTER et al. (2001) vizsgálatai pedig feltételezik, hogy egyes sejtek eleve arra vannak
programozva, hogy a növény életműködésének előrehaladtával szilifikálódjanak. Bizonyítékként a
sejtek szilárd szilícium lerakásra vonatkozó felkészülési mechanizmusát definiálta, amely a sejtüregből
a citoplazma tartalom fokozatos kitisztításával jár. ERNST et al. (1995) vizsgálatai valószínűsítik, hogy
a magasabbrendű növényekben is eleve megvannak azok a csatornák, amelyeken a szilícium áramlása
megvalósul a célszervek felé, mintahogyan ezt a diatómákban kimutatták, ahol ez a mechanizmus a
kloroplasztisz DNS-ének szabályozása alatt áll (HILDEBRAND et al., 1998). A Zea fajok, illetve a
Cucurbita fajok esetében már sikerült lokalizálni azt a gént, amely a lignin depozíció szabályozása
mellett a fitolitképződést is irányítja (DORWEILER és  DOEBLEY, 1997; PIPERNO et al., 2002). A tga1
elnevezésű gén a Zea fajokban a mag védelmének tökéletesítéséért felelős a lignifikáció és a
szilifikáció útján, míg a Hr gén  a Cucurbita fajok terméseinek kültakarójában a tökvirágúakra
(Cucurbitaceae) jellemző gömb alakú fitolitok képződését is szabályozza a lignifikáció mellett.

A pázsitfűfajok (Gramineae) felszínfeletti részei elsősorban epidermális sejtszilifikációból
származó fitolitokat szolgáltatnak nagy számban és változatos formavilággal. A pálmafélék (Palmae)
és a nyílgyökérfélék (Marantaceae) családjában pedig szubepidermális származásúak a fitolitok.
Kétszikűekben (Dicotylenodopsida) a fitolitok képződése a bőrszövetben, a szőrsejtekben, valamint
ezek alapjánál várható. Ennél az osztálynál a sejtüreg szilifikációja ritka, pedig ezek a formák a
legellenállóbbak a kémiai és fizikai mállással szemben, és hosszú ideig fennmaradnak a talajban
károsodás nélkül (PIPERNO, 1988).

A kovasav szöveten belüli kiválasztásának időpontját eddig többen vizsgálták a pázsitfűfélék
levelein. A kétnapos pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis) levelében már kimutatható volt
szilifikálódott kiválasztósejt (idioblast) (SANGSTER, 1977). Ezzel szemben a rozs (Secale cereale)
levelében csak a levél végső kifejlődése után tudtak kimutatni elkovásodott kiválasztósejtet
(BLACKMAN és PARRY, 1968). A zabnövény (Avena sativa) levelének egy tekintélyes része a hatodik
hétre szilifikálódott, még a szilíciumdioxid impregnációja más szöveti helyeken a növény kifejlődése
alatt folyamatosan valósult meg. Némely pázsitfű esetében bizonyítást nyert, hogy a szöveti
elkovásodás folyamata már egészen korán megkezdődik a fellevelekben, még mielőtt virágzatuk
megjelenne (SANGSTER et al., 1983; HODSON et al., 1982). Ezzel ellentétben a Cucurbita fajoknál
PIPERNO et al. (2002) a virágzás utáni ötödik napra mutatta ki a szilifikáció kiteljesedését.

A szilícium növényi életben betöltött szerepére vonatkozó közlemények egymásnak ellentmondó
eredményeket ismertetnek. SIMPSON és VOLCANI (1981) a szilíciumot létfontosságúnak,
esszenciálisnak nevezi, és nem csak a sejtfal szilárdító képessége, hanem a növényi metabolizmusban
betöltött szerepe miatt is. Egy kísérlet, melyben a zsurlónövényeket felvehető szilíciumdioxidtól
mentes közegben csíráztattak kimutatta, hogy a kovaakkumulátor zsúrlófélék (Equisetaceae) esetében
a szilícium elengedhetetlen mikroelem. A kísérletben a növények csúcsrügye összeomlott (CHEN és
LEWIN, 1969). Ezzel ellentmondanak egyéb kutatási eredmények, melyek szerint a szilícium
életfontossága nem egyértelműen bizonyított a növényekben (KAUFMAN, DAYANANDAN és FRANKLIN,
1985; DEBRECZENI és SÁRDI, 1999).

Kétségtelennek tűnik, hogy a szilíciumdioxid jelenléte a kovaakkumuláló szervezetekben, mint
például a rizs (Oryza satvia), különféle előnyökhöz juttatja a gazdanövényt, de mindemellett akár
esszenciális mikroelemként is szerepe lehet a normális növekedés és egyedfejlődés viszonylatában
(PIPERNO, 1988).  Erre  utal,  hogy  THOMASSON (1983, 1984), valamint SMILEY és HUGGIN (1981)
miocén korú fű-, sás- és bükk-kövületeket vizsgálva ráébredtek arra, hogy a növények
kovaakkumulációs rendszere a növényi evolúció (phytoevolutio) korai szakaszában már fejlődésnek
indult.

SANGSTER et al. (2001) három szempont alapján ítélte meg a fitolitok növényélettani jelentőségét:
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· strukturális jelentőség,
· fiziológiai-funkcionális jelentőség és
· védelmi szerep.

A strukturális jelentőség a növényi szervek fizikai hatásokkal szembeni ellenállóságának
növelésében, illetve a jelentősebb mértékben elkovásodott szövetek fotoszintetikus aktivitás
növelésében érhető tetten. RAVEN (1983) szerint a szilícium-dioxid ősi, és a mai napig fundamentális
szerepe  a  növényben  az,  hogy  a  sejtfalakba  beépülve  (vö.: inkrustatio) nyomásellenállóvá teszi azt,
megelőzvén annak összeroppanását a párologtatás (transpiratio) folyamán fellépő
nyomásnövekedéssel szemben. Ebben a tekintetben a ligninnel analóg szerepet tölt be, és ez
magyarázatot adhat arra, hogy miért szorítkoznak a kétszikűek csupán a membrán szilifikációra egyes
szövetekben.

A fiziológiai hatások közül talán a legizgalmasabb az a tény, hogy a növényi életműködésre nézve
mérgező, szervetlen ágensek detoxikálásában szerepet játszik a szilícium-dioxid. Kísérletükben a
kutatók bizonyították, hogy megnövelt szilíciumkészletű táptalajon termesztett növényeben
csökkenthető az alumínium és a mangán mérgező hatása (HODSON et al., 1987; SANGSTER és HODSON,
2001).

ILER (1979) egyes haszonnövények esetében összefüggést talált a felvett szilícium-dioxid
mennyisége és a növények patogén gombák elleni rezisztenciája között, bizonyítván ezzel egyes
növényi szervezetek számára a szilícium fontosságát. A rizs (Oryza sativa) mellett az uborka (Cucumis
sativus), a Pinus fajok, illetve a gyapot fajok (Gossypium sp.) esetében is kimutatható, hogy a patogén
mikroszervezetek kolonizációját gátolja a szilícium-dioxid szöveti jelenléte (MARSHNER, 1995).
Mindemellett több vizsgálat foglalkozik a nagytestű növényevő élőlények ellen való védekezés
sikeressége és a szilícim-dioxid kiválasztás közötti kapcsolattal is. COLEY és BARONE (1996) szerint a
nagyobb mértékben szilifikálódott növényi részek rosszabb emészthetősége, és a szájban, fogakon
okokzott mikrosérülések nyomán megjelenő fertőzések adják a védekezés fontos elemeit. A
korábbiakban már bemutatott Cucurbita fajok esetében jelentős evolúciós előnyként könyvelik el a
tudósok, hogy a növény nem egy, hanem egyszerre kettő védekezési mechanizmust vet be a károsító
szervezetek ellen, így nem csak kova kiválasztásával, hanem ligninnel is megerősíti a termések
kültakaróját.

2.3. A fitolitkutatás időbeli és térbeli fejlődése

Egy elfogadott felosztás szerint (PIPERNO 1988) a fitolitkutatás közel két évszázados történelme
négy nagy korszakra osztható. A felfedezés és felderítés korszakában, amely 1835-től az 1900-as évek
kezdetéig tartott, fedezték fel és írták le először a növényi opál szemcséket. Az 1895-től 1936-ig
jegyzett növénytani korszakban a kutatások központja a korabeli Németország volt, és az időszak
legnagyobb vívmánya, hogy a korabeli tudományos világ végérvényesen elfogadta, hogy az
opálszemcsék a növényi életműködés produktumai. Talajtani és növénytani módszerek alkalmazásával
kiegészített (archaeo)botanikai kutatások megindulása jellemzi az ökológiai-botanikai jellegű
kutatások korszakát, amelyet az 1950-es évek közepétől datálnak. Ebben az időszakban használták fel
először az eddig elért eredményeket és kifejlesztett módszereket történeti ökológiai kutatásokhoz az
észak-amerikai kontinensen. Részben ennek a korszaknak az eredményein ereszt gyökeret a régészeti
jellegű fitolitkutatások modern korszaka, amelynek kezdetét az 1970-es évek közepétől számítják.

2.3.1. Darwin és Ehrenberg – egy gyümölcsöző tudományos együttműködés

A fitolitkutatás történelmének kezdetét G. A. STRUVE német tudós 1835-ös, De silica in plantis
nonnullis című doktori disszertációjától számíthatjuk. STRUVE elsőként számolt be írott formában, és
kísérelt meg szisztematikus leírást adni a növényekben megfigyelt szilíciumos részecskékről.
Kutatásait a Berlini Egyetemre benyújtott tézisében foglalta össze (MADELLA, 2008), de a „fitolitok
atyjának” mégsem őt, hanem a Delitzsch városában, 1795-ben született honfitársát, Christian Gottfried
EHRENBERGET (1795-1876) tekintik (POWERS, 1992). A történelem fintora, hogy ugyan STRUVE
növényi szövetben figyelte meg az „első” opálszemcséket, amelyekről értekezését írta, mégis jó pár
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évnek kellett eltelnie mire EHRENBERG kutatásai nyomán a kor tudósai bizonyítottnak érezték, hogy a
fitolitok valóban növényekből származnak, és növényi szövetekből feltáródva akkumulálódnak
talajokban. Ennek a tévhitnek az alapja az volt, hogy EHRENBERG eleinte – az utazásai során
összegyűjtött – mélytengeri és szárazföldi üledék és szélhordta por mintákat vizsgálva nem
foglalkozott mélyrehatóan a növényi opálszemcsék származásával, keletkezésével. Figyelme csak
később, egy kezdetleges osztályozási rendszer megalkotása után fordult a szilícium testecskék
eredetének tisztázása felé.

A saját korszakában megbecsült porosz tudós a tudományok történetének tragikus, ellentmondásos
és sok tekintetben mellőzött alakja, amelynek egyik magyarázata, hogy – a darwini tanokat tagadva –
sziklaszilárdan hitt a mikroszkopikus életformák bonyolult testszerveződésében. Ennek ellenére, ma
már több tudományterület (aerobiológia, geomikrobiológia, neurobiológia stb.) is neki tulajdonítja az
adott diszcíplina fejlődésének kezdeti lépéseit. Emellett elorozhatatlan érdeme a „Föld, mint élő és
egységes entitás” elmélet kidolgozása (KRUMBEIN, 1995) is.

A Lipcse melletti kisvárosában napvilágot látott EHRENBERG apja akaratának megfelelően először
teológiát, majd medicinát tanult mielőtt érdeklődése a természettudományok felé fordult (HTTP1).
Legelső, tragikus kimenetelű utazását Heinrich Menu von MINUTOLI (1772-1846) gróf kísérőjeként
tette a Közel-Keleten (1820-1826), amelyre egyetemi barátjával Wilhelm Friedrich HEMPRICH (1796-
1825) indultak egy korábban füstbe ment madagaszkári gyűjtőút helyett. A viszontagságos és
nélkülözésekkel teli, több mint 5 teljes évet felölelő kalandozásnak Arábia, Egyiptom és Núbia
területein, a mindössze 29 éves HEMPRICH halála vetett végett. Miután a tífuszban elhunyt
HEMPRICHET a Vörös-tenger egyik szigetén nyugalomra helyezte, EHRENBERG visszaindult Európába,
hogy leltárba vegye az 5 év alatt felgyülemlett és hazaküldött gyűjteményét. A kollekciója ekkor már
közel 34 000 állattani (3987 faj), 46 000 botanikai (4000 faj) mintára és több mint 300 kőzetre rúgott,
amely kiegészült további régészeti és etnográfiai leletekkel (SARJEANT, 1978; KRUMBEIN, 1995).
Mindemellett számtalan földrajzi és földtani térkép, illetve vázlat került a berlini székhelyű Porosz
Királyi Tudományos Akadémia tulajdonába. A von Minutoli-féle afro-sínai utazás lezárása 3
könyvben történt meg, amelyből kettőt – Darwin hasonló ihletésű és nevét híressé tevő műveit
megelőzően – a korallzátonyok fejlődéséről és élőlényeiről írta.

Később, összeismerkedve korának híres természettudósával és felfedezőjével (HTTP2), Alexander
VON HUMBOLDT (1769-1859) társaként számos utazást tett újra a Közel-Keleten, illetve az orosz cár
anyagi és szellemi támogatását élvezve Kelet-Oroszország és Kína határvidékein (1829-1830), amely
gyűjtőutakról szintén víz, talaj, üledék, szélhordta por és kőzetmintákkal megrakodva tért haza.
Munkásságának eredménye a természettudományok területén tett számos megfigyelés és új fajok
leírása. Mindazonáltal a mikroszkópi világban tett utazásai tették igazán híressé és elfogadottá. A
mikroszkópi világgal, 1827-es professzori kinevezése és a fordulópontot jelentő ázsiai utazásából
hazatérvén kezdett el mélyrehatóan foglalkozni. Ennek az elhatározásának az eredménye, hogy
szisztematikus kutatásokba kezdett a növényi opálszemcsék területén is.

Kezdeti feltételezése, amely szerint a növényekben megtalált kovaszemcséket a növények testében
élő, de a gazdaszervezettől független mikroorganizmusok termelik (MULHOLLAND és RAPP, 1992) arra
vezérelte őt, hogy a Carl VON LINNÉ (1707-1778) által korábban megalkotott binominális
nómenklatúrát használva osztályozza a megfigyelt kovalemezkéket. Később, 1866-ban ráébredt
korábbi feltételezésének helytelenségére, de osztályozási rendszerének alapjait nem változtatta meg.
Élete során mindösszesen 90 ’fitolit fajt’ írt le.

Az általa megalkotott phytolitharia kifejezésből származtatjuk a mai is használatos fitolit, vagy
angolul phytolith kifejezéseket.  A  szó  etimológiailag  az  ógörög  növény  és  kő,  azaz  növényi  kő
jelentésre vezethető vissza, amely szóösszetétel megfelelően tükrözi a növényi szövetekben képződő
opálszemcsék szervetlen voltát.

1837-től a Londoni Geológiai Társaság tagjává választották, így munkásságát nemcsak a Porosz
Királyi Tudományos Akadémiának benyújtott jelentéseiből, hanem a társaság folyóiratainak lapjairól
is megismerhetjük. Egy 1841-es jelentésében dél- és észak-amerikai üledékmintákból meghatározott
70 mikroorganizmusról számol be (EHRENBERG, 1841). 1845-ben közzé tett elemzése egyes észak-
európai folyótorkolatok üledékeinek mikrovilágát mutatja be (EHRENBERG, 1845), míg az 1846-ban
megjelent cikkének már a címében is említi a fitolit kifejezést a korabeli phytolitharia megnevezést



17

használva (EHRENBERG, 1846). Említésre méltó az egyik 1851-ben napvilágot látott munkája,
amelyben oroszországi útja során gyűjtött csernozjom (tchornoi zem) talajminták elemzésén keresztül
kezdetleges őskörnyezeti rekonstrukciós munkát végzett el. A vízborította területről származó
talajmintákban megtalált és meghatározott 22 „nem-vízi phytolitharia” részecske alapján vonta le azt a
következtetést, hogy a vizsgálat tárgyát képező „talaj egy ősi erdő törmelékén képződött”
(EHRENBERG, 1851), és nem a jelenkori vízi környezet eredményeképpen fejlődött.

Ahogy fentebb kitértünk rá, számos publikáció látott napvilágot EHRENBERG tollából 1841 és 1854
között. Ezen időszakban született meg két legfontosabb műve. 1849-ben, a berlini Porosz Királyi
Tudományos Akadémia által megjelentett, Passatstaub und Blutregen (TWISS, 2001; EHRENBERG,
1849) tanulmánya, amelynek címét a líbiai partok mentén örvénylő és véresőhöz hasonlító vörös
afrikai homok képe ihlette. A második az 1854-ben megjelentett Mikrogeologie című monográfiája
(EHRENBERG, 1854), amelynek sikere szintén hozzájárult hírneve öregbítéséhez (LAZARUS, 1998).

A földtan mikroszkópi világát bemutató nagy összefoglaló művében adta közre az 1830-as
években elkezdett osztályozási munkájának teljes változatát. A könyv 41 színes rézmetszeten mutatja
be az általa megfigyelt és meghatározott mikrofosszíliákat (2.2.2.1. és 2.2.2.2. ábra). Osztályozási
rendszere a Foraminifera (Likacsosházúak), Protozoa (Állati  egysejtűek) és Coelenterata (Űrbelüek)
taxonokból vonultat fel fajokat, amelyeket azonban növényi elemek is kiegészítenek. A phytolitharia-
nak elnevezett növényi eredetű mikrofosszíliákat négy paranemzetségbe sorolta. Mesterséges
rendszerében, amelyre a para- előtag  utal,  három  nemet  a  pázsitfűfélék  családjának  (Gramineae),
egyet pedig a zsurlófélék családjának (Equisetaceae) szentelt.

EHRENBERG kutatásai során felismerte, hogy a fitolitok növényekből származnak, és megsejtette,
hogy morfológiájuk összefüggést mutat az anyanövény anatómiájával és rendszertani helyével.
Munkásságának mértéktartó mivoltát mutatja, hogy saját rendszerét mesterségesnek tekintette, ezzel
fogalmazván meg kételyeit az egyértelmű megfeleltetést illetően a növényfaj, vagy taxon és az
üledékekből, talajokból visszanyerhető mikrofosszíliák kapcsolatában.

Amellett hogy a Porosz Tudományos Akadémia örökös titkára, majd – a később Humboldt
Egyetemként ismert – Berlini Egyetem Orvostudományi Karának dékánja, illetve az egyetem rektora
lett, a mikroszkópi világ feltárásában tett erőfeszítéseit és érdemeit elismerendő, elsőként vehette át
1857-ben az Amszterdami Tudományos Akadémia által adományozott Leeuwenhoek medált; 1842-
ben pedig a Porosz Királyság legrangosabb katonai érdemrendjének szimbólumát a Pour le Merit
keresztjét. A francia GEORGES CUVIER (1773-1838) az alábbi kijelentéssel méltatta a német tudós
munkásságát: „Felfedezései teljességgel megváltoztatják elképzeléseinket, és különösen felforgatnak
egyes rendszereket; így azok közül valók, amelyek korszakokat nyitnak a tudomány történelmében”
(CUVIER idézi DUNCAN, 1877).
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2.2.2.1. ábra: Atlantischer Passatstaub c. színes rézmetszet a Mikrogeologie
(EHRENBERG 1854) c. monográfiából

Az egyes részecskék metszetei, mint mindig 300x nagyítás mellett készültek, és sok
egyéb phytolitharia mellett tartalmazzák a Zöld-foki szigeteken gyűjtött porból feltárt

növényi opál szemcséket is (v.ö. IV. sz. jobb felső körcikk).

2.2.2.2. ábra: Organische Auswürflinge der Vulkane c. színes rézmetszet a
Mikrogeologie (EHRENBERG 1854) c. monográfiából; több körcikkelyben is felvonultat

növényi opálszemcséket
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A természettudományok történelmének egy másik prominens személye is felbukkan a növényi
opál szemcsék felfedezésének korai szakaszában. Az említett tudós nem más, mint Charles Robert
DARWIN (1809-1882), aki utazásai során több alkalommal, levegőből fátyolszöveten át megszűrt
port gyűjtött (GORBUSHINA, et al. 2007). Afrika keleti partvidékének tengerein gyűjtött anyag
tulajdonságáról megtudhatjuk DARWINTÓL, hogy „végtelenül finoman szemcsézett; vöröses-barna,
és savval nem pezseg fel” (DARWIN, 1845a) (v.ö.: EHRENBERG: Passatstaub und Blutregen).
Érdeklődését az keltette fel, hogy a szélhordta üledék finom sérülésnyomokat hagyott a hajó
csillagászati-optikai eszközein, amikor 1831 januárjában a Zöld-foki szigetek közelében
horgonyoztak. Elbeszélése szerint, sokszor még egy negyed teáskanálnyit sem tett ki az a
mennyiség, amelyet összegyűjtöttek, de ennek ellenére nyomozásba kezdett. A tengeri porviharok
korabeli irodalma szerteágazó, és még maga Darwin is megemlít – a fentiekkel ellentétben – olyan
alkalmat, amikor „az egész fedélzet piszkos lett”  és  „az emberi szem egészségét is veszélyeztető
méreteket öltött”  a  porhullás  (DARWIN, 1845b). Az EHRENBERG professzornak átadott 5 tasaknyi
eolikus por vizsgálati eredményeiről így ír DARWIN a Londoni Geológiai Társaság beszámolójának
hasábjain:

„EHRENBERG professzor megvizsgálta a JAMES hadnagy és az általam gyűjtött port, és arra az
eredményre jutott, hogy jelentékeny része Infusoria, és nem kevesebb, mint 67 különböző formát rejt
magában. Ez 32 kova pajzsos Polygastrica fajból, 34 Phytolitharia, vagy kovásodott növényi
szövetformából, és egy Polythalmia-ból tevődik össze” (DARWIN, 1845a). További érdekességre tart
igényt a szerző alábbi mondata: „Az Infusoriák mind régóta ismert fajok, kivéve egyet, amelyet egy
magyar fosszíliával lehet kapcsolatba hozni; és mind édesvízi eredetű, kivéve kettőt
(Grammatophora oceanica és Textilaria globulosa), amelyek minden bizonnyal tengeriek”
(DARWIN, 1845a). Sajnos további utalás hazánk rejtelmes mikrofossziliájára nem található DARWIN
beszámolójában. Utazásait összefoglaló művének I. fejezetében felhívja a figyelmet arra az
ellentmondásra, hogy meteorológiai szempontból ugyan bizonyítottnak látja a szélhordta por afrikai
eredetét, de ugyanakkor EHRENBERG, az afrikai kontinens jellemző Infusoria fajainak tudósa és jó
ismerője, nem tudott a fekete kontinensen honos fajokat meghatározni az általa átadott eolikus
porban, sőt némely faj kifejezetten a dél-amerikai kontinens vidékeiről volt csak ismeretes (DARWIN
1845b).

A korszak két nagy természettudósának kapcsolata és munkásságuk összefonódása figyelemre
méltó eredményekkel gazdagította az addigi természettudományos ismereteket, annak ellenére is,
hogy  EHRENBERG – hasonlóan oly sok kortársához – tagadta az evolúcióról és a fajok eredetéről
alkotott darwini tanokat, amelyekről így nyilatkozott: „…a geológiai idők mikrobiotáinak
elképesztő stabilitását látva, nem tudok megbarátkozni Darwin elméletével.”

2.3.2. Növénytani korszak – Németország elsősége

A német/porosz polihisztor, EHRENBERG osztályozási rendszere és még inkább munkásságának
szellemisége meghatározó volt a fitolitkutatás fejlődéstörténetében, valamint közvetlen hatással volt
az 1900-as évek elején, német földön kibontakozó ún. botanikai kutatásokra. A kezdeti
megfigyelések után leíró jellegű munkák születtek, amelyek nemcsak az egyes geológiai közegek,
illetve hullóporok anyagát vizsgálták, hanem a növényekből közvetlenül kinyerhető opálszemcséket
klasszifikálták az Ehrenberg-i osztályozási móddal. A német botanikusok a növényi kovás
sejtzárványok képződésének, rendszertanának és fajon belüli formagazdagságának (intraspecifikus
variatio) kutatására helyezték a hangsúlyt. Növényélettani vizsgálódások keretében az oldott
formában felvehető szilícium lerakodását, akkumulálódását vizsgálták (PIPERNO, 1988), hogy
meghatározhassák a szilícium biomineralizációjának élettani és környezeti szabályozó faktorait.

Ezen kutatási irányzat terjedésének egyik előfutára volt GUNTZ 1866-ban publikált műve (idézi
GROB, 1896), amelyben 130 pázsitfűfaj sejtjének alaktanát és termőhelyük klimatikus viszonyait
hasonlította össze. Eredményei alapján négy klimatikus csoportot különböztetett meg; ezek a: 1)
bambusz típusú; 2) szavanna típusú; 3) réti és 4) sztyeppei füvek.
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A németajkú kutatók több monográfiát is publikáltak az 1880-1900 közötti időszakban,
amelyben egyszikű növények, elsősorban kultúrfajok és azok vad rokonainak bőrszöveti
anatómiáját vizsgálták (2.3.2.1. táblázat).

2.3.2.1. táblázat: Az ún. „német iskola” tagjai által publikált művek időrendi sorrendben, illetve a vizsgálatba vont
fontosabb domesztikált és vad növényfajok (POWERS, 1992; MADELLA, 2008; NETOLITZKY, 1914 nyomán módosítva)

Vizsgált fajok*Év Szerző Vadon élő fajok Domesztikált fajok
1886 GUNTZ Poa spp.

1875 HOHNEL

Pannicum miliaceum
Sorghum vulgare
Avena sativa
Triticum spelta
Hordeum vulgare
Secale cereale

1896 GROB Olyra sp. Oryza sativa

1899 FORMANEK

Setaria viridis
Triticum repens
Panicum cruss galli
Lolium temulentum

Avena spp.
Bromus secalinus
Hordeum spp.
Oryza sativa

ua. mint FORMANEK (1899) +
1905 NEUBAUER Alopecurus pratensis

Setaria glauca
Zea mays

1908 MOBIUS Callisia repens

1914 és 1929 NETOLIZKY

Digitaria sanguinalis
Echinochloa crussgalli
Setaria italica
Panicum colonum
Setaria spp.

1914 FROHMEYER

Poa pratensis
Elymus sibiricus
Lolium perenne
Bambusa nana et. arundinacea
Arundo phragmites
Uniola latifolia
Festuca arundinacea
Phleum pratense et. boehmeri
Phalaris arundinacea
Andropogon schimperi
Trisetum flavescens
Arundo donax

Hordeum distichum
Secale cereale
Avena sativa
Panicum sanguinale
Saccharum officinarum
Zea mays
Tripsacum dactyloides
Coix lacrymae
Oryza sativa
Sorghum halepense

* egyes tudományos elnevezések a korabeli nevezéktannal megegyezően kerültek feltüntetésre

GROB (1896) több hosszú és rövid epidermális sejt leírását is megadta (v.ö.: Kieselkurzzellen,
Kiesellangzellen), illetve elkülönített ún. elsődleges típusokat, amelyek több nemzetség több
fajában előfordulva azonos morfológiát mutattak, illetve másodlagos, azaz fajra/nemzetségre
jellemző morfotípusokat (2.3.2.2. táblázat).  GROB osztályozási rendszerén keresztül igen korán,
kimondatlanul is ráérzett a fitolitkutatás egyik – máig is égető – problémakörére, méghozzá arra,
hogy a fitolitok világa redundanciával és sokszerűséggel terhelt (ROVNER és  RUSS, 1992). Az ún.
szekunder típusokat nem nevezte el, csak egy római számmal jelölte létezésüket, megfigyelésük
tényét.

2.3.2.2. táblázat: A. GROB (1896) kovasejt osztályozási rendszere, amely a „Beitrage zur Anatomie der Epidermis der
Gramineenblätter” c. művében jelent meg 1896-ban

(i) Hosszú sejtek
(ii) „hólyag” sejtek
(iii) Rövid sejtek

(iii)(1) Kovásodott rövid sejtek
(iii)(1)(2) Háncsszövettel (phloem) összefüggésbe hozható kovásodott rövid sejtek

Primer Típus
(sok fajban gyakori)

Szekunder Típus
(mindig csak 1 fajban látott)

I. kereszt, súlyzó és csomó sejtek VI.
II. nyereg sejtek VII.
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2.3.2.2. táblázat folytatása
III. rizs sejtek VIII.
IV. kör alakú és elliptikus sejtek IX.
V. bot és lemez sejtek X.

(iii)(1)(3) Farésszel (xylem) összefüggésbe hozható kovásodott rövid sejtek
(iii)(1)(3)(1) kereszt alakú sejtek
(iii)(1)(3)(2) Olyra sejtek (az Olyra nemzetség tagjaiban)
(iii)(1)(3)(3) Tövis sejtek
(iii)(1)(3)(4) A parenchymával összefüggésbe hozható kovásodott sejtek a Pharus és Leptaspis

nemzetségekben

A leíró jellegű vizsgálatok mellett – korlátozott számban ugyan – megjelentek olyan művek is,
amelyek már a fitolitokra és az általuk közvetített információ tartalomra alapozottan kíséreltek meg
következtetéseket levonni egykori növényhasználati módszerekkel, illetve domesztikációval
kapcsolatban. Az egyik, viszonylag korai mű a Kínai Földtani Társaság Bulletinjénak (Bulletin of
the Geological Society of China) hasábjain jelent meg (EDMAN és SÖDERBERG, 1929) a XX. század
legelején. A szerzők egy megközelítőleg 5000 éves kínai településen végeztek etnobotanikai
vizsgálatokat, és egy edénytöredékben talált anyagból mutatták ki a rizs (Oryza sp.) korabeli
maradványait. SCHELLENBERG (1908) egy turkesztáni expedíció keretében vizsgálta az Anau-i ún.
Északi Kurgánt, amelynek feltárási anyagából búza és árpa jelenlétét tudta bebizonyítani. Érdekes
fejtegetés olvasható az Osztrák Botanikai Folyóirat (Österreichische Botanische Zeitschrift)
NETOLITZKY (1914) által jegyzett értekezésében, amelyben többek között rávilágít arra a
megfigyelésére, hogy a kovásodott sejtek nyomot hagynak az emberi fogzománcon, illetve a
fitolitok visszanyerhetők az egyiptomi ásatásokon előkerülő múmiák és emberi leletek fogkövéről,
így könnyen és sikerrel alkalmazhatóak a táplálkozástörténeti kutatásokban. Kiemeli továbbá, hogy
a pontos következtetések levonását mélyreható és mindenre kiterjedő botanikai térképező
munkának kell megelőznie. Az említett szerző a XX. század első harmadában publikálta azon
művét, amellyel végérvényesen beírta magát a fitolitkutatás történetébe, hiszen a korabeli, K.
LINSBAUER (1929) által jegyzett és Berlinben nyomtatásba kerülő Növényanatómiai Kézikönyvben
(Handbuch der Pflanzenanatomie) önálló fejezet foglalkozik az egyes növény taxonok
kovatestjeivel (v.ö.: Kieselkörper) (NETOLITZKY, 1929).

A botanika irányultságú kutatások egyik érdeme hogy a kor kutatóinak kíváncsisága révén
sikerült feltérképezni a növényi sejtek elkovásodásának alapvető tulajdonságait, illetve az általuk
létre hozott hatalmas adatbázis termékeny tudományos talajt szolgáltatott, hogy később a fitolitokat,
mint környezeti indikátorokat a régészet, ökológia és őskörnyezettan sikerrel alkalmazhassa.
Mindezek mellett kezdetét vette egy olyan kutatási folyamat, amely az egyes taxonok szilícium
akkumulációs különbségeire, illetve ennek fitofiziológiai okaira rámutatott, bebizonyosodott, hogy
a növényi opáltestecskék alaktana taxon-specifikus. A korszak munkáságának eredményeit nemcsak
közlemények és leírások, hanem nagy mennyiségű rajz és fitolit alaktani vázlat képviseli.

Sajnálatos módon eredményeik jelentékeny része német nyelven jelent meg, így viszonylag
hosszú időnek kellett eltelnie mire az angol nyelvű világ – ahol a fitolitkutatás módszertanát
továbbfejlesztették – felfedezte és felhasználta a korábbi európai eredményeket (PIPERNO, 1988).

A németországi kutatások lezárulását a második világégés jelentette, amely után a kutatások
központja először ideiglenesen orosz nyelvterületre került (USOV, 1943; PARFENOVA és YARILOVA,
1956; YARILOVA, 1956) (2.3.2.1. ábra), később pedig az észak-amerikai kontinensen csapott fel a
tudományos érdeklődés azon lángja, amely a növényi opálszemcsék mélyrehatóbb vizsgálatát is
maga után vonta.
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2.3.2.1. ábra: Egy oroszországi talajszelvény ásványtani elemzése közben talált növényi opálszemcsék, szivacstüske
(jobbról a második) és diatoma váz (jobbszélső) vonalrajzai (YARILOVA, 1956)

2.3.3. Ökológiai-botanikai jellegű kutatások kibontakozása – Nagy-Britannia és az Egyesült

Államok élenjárása

Az 1950-es évek közepe, vége jelenti azt az áttörést amikortól a nyugati világ kutatói
(botanikusok, talajtudósok, agronómusok, geológusok stb.) felhasználják, beépítik
környezettörténeti és ökológiai kutatási módszereik közé a fitolitelemzést. A tématerület
történetével foglalkozó művek első helyen említik a korszak meghatározó botanikai tudományos
műhelyének a bangori, University College of North Wales kutatóinak eredményeit és az iskola
működéséhez köthető 30 évnyi publikációt (2.3.3.1. táblázat).

SMITHSON(1956), miután elkészítette Észak-Wales talajainak mikromorfológiai kataszterét,
közzé tett egy munkát, amelyben ugyanazon talajok biogén szilícium formáinak leírásával
foglalkozik. Későbbi, meghatározó jelentőségű műveiben, a szivacstüske maradványok és a
növényi opálszemcsék elkülönítésének módját (SMITHSON, 1959; PARRY és  SMITHSON, 1966),
illetve a „talajok vályog frakciójának mikroszkópiájá”-t, és ebben foglalva a fitolitok talajból való
feltárásának és meghatározásának módszereit taglalja (SMITHSON, 1961). Az ’50-es évek végén
megjelent „Grass opal in British soils” című cikke megközelítőleg 150 különböző rajzon mutatja be
a brit talajok fű fitolitjainak morfometriai jellemzőit (SMITHSON, 1958). Az említett munka a talajok
elemzésén túl, a vizsgálati területeken tartott állatok trágyájának fitolit összetétel vizsgálatára,
illetve a helyszíneken domináns pázsitfűfajokra is kiterjedt.

2.3.3.1. táblázat: Az észak-walesi Bangor iskola fontosabb kutatási területei és publikációs tevékenysége az 1950-es és
’80-as évek között (POWERS, 1992; MADELLA, 2008; ROVNER, 2008 unpub. nyomán módosítva)

Év Szerző Kutatások tárgya
1956 és 1958 SMITHSON brit talajok fitolit és szivacstüske tartalma
1957 Gramineae fajok levélanatómiája

1958, 1963, 1964 és 1966 PARRY & SMITHSON
Nardus stricta és Molinia caerulea fajok
részletes vizsgálata, valamint és általános
módszertan

1961 SMITHSON általános módszertani kutatások
BLACKMAN & PARRY Secale cereale
SANGSTER Sieglingia decumbens levele1968
BLACKMAN Triticum aestivum

1969 SANGSTER & PARRY
Oryza sativa, Cynodon dactylon, valamint
Sieglingia decumbens fajok bullifom sejtjei

1970 SANGSTER
Oryza sativa, Cynodon dactylon, valamint
Sieglingia decumbens fajok levélanatómiája

1971 BLACKMAN 26 Alberta-i Gramineae faj fitolit katasztere
1973 HAYWARD & PARRY Hordeum sativum
1972, 1973 PARRY & SONI Oryza sativa virágzata
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2.3.3.1. táblázat folytatása
Év Szerző Kutatások tárgya

PARRY Oryza sativa levélszilifikációja
1975 PARRY & KELSO

Molinia caerulea és Sorghum bicolor
gyökérzete

1976 SANGSTER & PARRY Sorghum bicolor gyökérzete
PARRY & WINSLOW Pisum sativum
PARRY & KELSO Saccharum officinarum gyökérzete1977

Digitaria sanguinalis, Hordeum  sativa

1978 SANGSTER
Sorghum nutans, Phragmites communis,
Andropogon spp.
gyökerek szilifikációja

1979 MONTGOMERY & PARRY Molinia caerulea gyökérzete

BENNETT & PARRY
Hordeum sativum, Avena sativa, Triticum
aestivum1980

HAYWARD & PARRY Hordeum sativum toklász, rügy, virágzat
BENNETT & SANGSTER Sasa palmata

BENNETT & PARRY
Hordeum sativum, Avena sativa, Triticum
aestivum1981

WADHAM & PARRY Oryza sativa

BENNETT
Hordeum sativum, Avena sativa, Triticum
aestivum

BENNETT & SANGSTER Zea mays
HODSON & PARRY
HODSON, SANGSTER & PARRY

1982

PARRY & HODSON

Setaria italica virágzatának szilifikációja
és annak karcinogenitása közötti kapcsolat

1983 SANGSTER
Phragmites australis, Miscanthus
sacchariflorus,

1983 SANGSTER, HODSON & PARRY
Phalaris spp. virágzatának szilifikációja és
annak karcinogenitása közötti kapcsolat

1984, 1985 HODSON, SANGSTER & PARRY Phalaris canariensis
1985 PARRY, HODSON & NEWMAN Pteridium aquilinum

1986 HODSON & PARRY; HODSON;
HODSON & BELL

Phalaris canariensis

1988, 1989 HODSON & SANGSTER Triticum aestivum

A bangori iskola kutatóinak nevéhez fűződik a növényi orgánumok szilifikációja és egyes
abiotikus tényezők (éves és többéves klimatikus variációk, talaj pH, talaj vas- és alimínium tartalom
stb.) összefüggés-vizsgálata is. Ahogy a fenti táblázat mutatja (2.3.3.1. táblázat) a kutatók figyelme
a domesztikált pázsitfűfélék felé fordult. A korszak egyik érdekfeszítő vizsgálata egyes köles-
(Phalaris spp.)  és  muharfajok  (Setaria spp.), illetve a saspáfrány (Pteridium aqulinium)
opálszemcséi és a nyelőcsőrák kifejlődésének kapcsolatát boncolgatta (PARRY és HODSON, 1982). A
fitolitkutatók számos mikroszkópi és mikroanalitikai módszer (CORA, EPM, SEM, STEM, TEM
stb.) alkalmazásával képesek voltak megadni a növényi sejt elkovásodásának élettani
mechanizmusát, illetve a szilifikációs affinitás mértékét több pázsitfűfajban.

A brit szigeteken az észak-walesi tudományos műhely mellett mások is folytattak olyan
növénytani-ökológiai vizsgálatot, amelyek a fitolitok világát érintették, így például a Kewben
található Királyi Botanikus Kert egykori igazgatója, HUBBARD (1976) az ötvenes évek elején
publikálta Grasses című könyvét, amelyben a pázsitfűfélék (Gramineae) opálszemcséinek
osztályozását a növény család taxonómiai felosztásához kötötte.

A méltán híres botanikus, METCALFE is részletes növényi opálszemcse osztályozást adott közre
az egyszikűek szervezettanával foglalkozó művének első kötetében (1960). METCALFE a GROB-i és
GUNZ-i felosztáshoz hasonlóan alkotta meg 20 típusból álló klasszifikációját, amely rendszerben az
alábbi nevezéktan felhasználásával sorolhatók be a pázsitfűfélék (Gramineae) levelének
bőrszövetében található diagnosztikus szilícium testek:
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i.) hosszú és keskeny formák
ii.) köbös
iii.) köbszerű
iv.) kerek
v.) elliptikus
vi.) félhold alakú
vii.) nyújtott téglalap
viii.) a parasejtek alakjába illeszkedő
ix.) nyereg alakú
x.) hegyes
xi.) megnyújtott sima (felületű)
xii.) megnyújtott hullámos
xiii.) kereszt alakú
xiv.)
xv.) kereszt és súlyzó alak közötti átmenet
xvi.) súlyzó alak

a. szűk, keskeny átmeneti résszel
b. széles átmeneti résszel

xvii.) megrövidített súlyzó alak
xviii.) súlyzó alakú, de fókusz állításával változó megjelenésű
xix.) noduláris (csomó alakú)
xx.) Oryza típus
xxi.) csipkés-nyújtott

Az  Egyesült  Államokban  BEAVERS és  STEPHEN (1958) számolt be először a fitolitok talajbeli
előfordulásáról. Fűfélék talajfeletti vegetatív és generatív részeinek éves fitolit-termelési arányát
kutatták, ezzel próbálván meghatározni, hogy egyes talajok milyen hosszan képződtek erdő- vagy
fűvegetáció alatt. Bizonyításra került, hogy fűvegetáció alatt képződött talajok biogén opál tartalma
5-10-szerese az erdővegetáció alatt képződöttekéhez képest. Ezzel némileg ellentmond az a
felfedezés, hogy az észak-amerikai préri-erdő átmeneti zóna és a fűvegetáció által a közelmúltban
meghódított erdőterületek fitolittartalma hasonló értéket mutatott (WILDING és DREES, 1968; 1971).

Ebben az időszakban több kísérlet és „lelet” alapján próbálták a növényi opálszemcsék túlélését
és tafonómai jellemzőit meghatározni. Azon korabeli állítást, „tévhitet”, miszerint a fitolit szemcsék
pár ezer évnél tovább nem maradnak fenn, WILDING (1967) kísérlete nem cáfolta minden kétséget
kizáróan. Radiokarbonos kormeghatározással 13 000 évesnek datált egy talajból származó,
fitolitban okludált szénszemcsét. Mérföldkőnek számít az a zárvatermők származásával és
rendszertani besorolásával foglakozó kutatás, amelynek során észak-amerikai miocén korú
őskövületekből tudtak izolálni fitolitokat, végérvényesen bizonyítva ezzel a szóban forgó szervetlen
növényi exkrétumok időállóságát és szélsőséges mechanikai és kémiai hatásokkal szembeni
ellenállóságát. Jóval később, 2005-ben további felfedezések bővítették ismereteinket arról, hogy
milyen tafonómiai aspektusai lehetnek az opálszemcséknek. PRASAD et al. (2005) késő-krétai (67-
65 mée) üledékben talált dinoszaurusz koprolitból mutatott ki 5 Poaceae fajt (valamint további
kétszikű növény taxonokat), amellyel a fűfajok expanzióját a Gondwanán, India földrajzi izolációja
előtti időszakra teszi.

EHRENBERG mesterséges rendszertanára építve DEFLANDRE 1963-ban, majd DUMITRICA 1973-
ban fejlesztette ki és közölte új osztályozási rendszerét (PIPERNO, 1988). Ezek a rendszerek már
lehetőséget adtak pázsitfűféléken (Gramineae) belül három alcsalád (subfamilia) elkülönítésére.
Kisebb módosításokkal ez a klasszifikáció használatos a mai napig is a fitolitkutatás egyes
területein (TWISS et al., 1969). Nagy hangsúlyt fektettek kutatók a pázsitfű fitolitok alaktanának
kutatására, míg egyéb fontos témakörök, mint a részecskék háromdimenziós struktúrája, illetve
méretbeli különbségei teljesen figyelmen kívül maradtak ebben az időszakban. Eddigre világossá
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vált, hogy a fitolitok jelenléte az egyes alcsaládokban bőséges, de nemzetség- és fajszintű
határozásra nem ad alkalmat a pázsitfűfélék családjában.

Egyes kutatóműhelyekben vizsgálatok folytak kétszikű növények fitolitjain alapuló
határozókulcsok elkészítésére is, így BRYDON és csapata a duglászfenyő fajok (Pseudotsuga genus)
közötti nemzetség-specifikus fitolitokat tudott izolálni (PIPERNO, 1988). Egyéb tűlevelű és
lombhullató fafajok leveleiből, később tropikus fafajok törzséből is sikerült a növényi
kovaszemcséket kimutatni. LANNING (1966) több, el nem fásodó kétszikű növényt vizsgált
(Helianthus, Fragaria és Rubus spp.), de kutatásai csak a szilícium-dioxid felhalmozódási zónáira
koncentráltak, a fitolit szemcsék alakjainak összehasonlításáról és részletes leírásáról nincs adat.

A korszakban egyre többen foglalkoztak a ma élő fűfélék fitolitjainak elektronmikroszkópos
vizsgálatával, de ahogy a fenti felsorolásból is kitűnik sem a botanikusok, sem a geológusok nem
fejlesztettek ki egy egységes rendszert, módszertani struktúrát az őskörnyezettani kutatásokban rejlő
lehetőségek kiaknázására. Mindezek ellenére nem mehetünk el szó nélkül a TWISS et al. (1969),
későbbi átdolgozás: TWISS (1992) által publikált felosztás mellett, amely jó példája a történeti
hagyományokra való építkezés és a modern tudományos módszerek vegyítésén alapuló rendszer
kidolgozásának. Kisebb-nagyobb módosításokkal, helyi adaptációs kiegészítésekkel, de a szerzők
osztályozása a mai napig érvényben van és a világ számos pontján, több tudományos műhely
alkalmazza.

A szerzői hármas a Sziklás-hegységtől keletre kiülepedett eolikus por származás-vizsgálata
során alkotta meg – az elsődlegesen morfológiai és nem anatómiai elemeket felvonultató –
osztályozási rendszerét. Ez később kiegészült a C3-as és C4-es fotoszintézis típusú Gramineae fajok
levél bőrszöveti különbségeinek vizsgálatával. Az átdolgozott rendszer a Gramineae alcsaládjainak
felosztását követi, így különbséget tesz úgynevezett pooid/festucoid, chlordoid, panicoid formák és
egyéb korábban már bevezetett morfotípusok között (2.3.3.1. ábra).

2.3.3.1. ábra TWISS et al. (1969) fitolit osztályozási rendszerének bizonyos elemei (TWISS, 1992 nyomán)

1.a-h. pooid/festicouid morfotípus-sorozat; 2.a-c. chloridoid morfotípus-sorozat; 3.a-l. panicoid morfotípus-sorozat;
4.a-j. nyújtott morfotípus-sorozat; 5.a-i. legyező alakú (bulliform sejtek) morfotípus-sorozat; 6.a-i. hegyes (trichoma

sejtek) morfotípus-sorozat

2.3.4. Régészeti fitolit-kutatások modern korszaka és napjaink tendenciái

Ahogyan arra korábban rávilágítottunk, az egyes korszakok nem válnak el egymástól élesen, jól
definiálható határokkal, hanem úttörő jellegű kutatásokat végző személyiségek köré
„szerveződnek”, illetve meghatározó jelentőségű kutató munkák publikálásával, tudományos
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műhelyek kialakulásával hozható összefüggésbe egy-egy korszak kezdeti és végső időpontja.
Régészeti, illetve őskörnyezettani interpretációra is mutattunk be példákat a korábbi korszakokból
(v.ö.: pld.: EHRENBERG NETOLITZKY,  SCHELLENBERG,  EDMAN és  SÖDERBERG munkái).  Ezek  a
próbálkozások azonban még nélkülözték a későbbi korokban feltárt tudományos és elméleti
alapokat, így – amellett hogy jelentékeny módon hozzájárultak a későbbi régészeti vonal
fejlődéséhez – nem szisztematikusan használták fel a növényi opálszemcsék kínálta lehetőségeket.

A régészet tudományának érdeklődése akkor fordult a módszer felé, amikor ráébredtek annak
fontosságára, hogy egyes feltárások, vizsgálatok nem szolgáltathatnak megfelelő információ
tartalmú adatokat, így nem lehet választ kapni olyan égető kérdésekre, mint például egyes
növényfajok domesztikációjának kezdete, vagy az adott területre történő behurcolása. Elsőként azon
területeken jelentkezett ez a tendencia, ahol az organikus növényi részek megtartása a talaj-üledék
rendszerben alacsony. Ez vezetett odáig, hogy egy, az őskörnyezettanban, régészetben, történeti
ökológiában és egyéb interdiszciplinákban eredményesen és rutinszerűen alkalmazható módszertan
kidolgozását több földrészen is elkezdték, és mára fitolitok alkalmazásának olyan széles
spektrumával találkozhatunk, amelynek bemutatása nem képezheti ennek a dolgozatnak tartalmát.
Mindazonáltal, a teljesség igénye nélkül ugyan, de említésszerűen bemutatásra kerülnek azok az
ismertté vált tudományos műhelyek és vizsgálataik, amelyek publikálása megtörtént és eredményei
nyilvánosságra kerültek.

2.3.4.1. Európa, Afrika és Közel-Kelet

A fitolitkutatás európai fejlődéséről írt értekezésében POWERS kiemeli, hogy az európai kollegák
munkája „szomorúan elmaradt” (1992) az észak-amerikai kutatók tevékenykedése mögött.
Hasonlóan  ír  erről  MADELLA (2008) is, aki ennél finomabban fogalmazva megjegyzi, hogy a
kutatások fókusza a század közepétől alapjában véve áthelyeződött az észak-amerikai kontinensre,
ahol fokozottabban alkalmazták mind a régészeti, mind az őskörnyezettani technikákat.

Mindezek ellenére találunk óvilági tudományos műhelyeket, amelyek elmélyülten kutatták mind
az európai, mind az afrikai kontinens fitolitjainak világát.

Az egyik ilyen az ún. Sheffield-i Black-Box Analog eljárás (University of Sheffield), amelynek
lényege, hogy az egyes üledékminták fitolit-készletét veszik csak alapul (morfotípus analízis),
figyelmen kívül hagyva a szemcsék szöveti, anatómiai származását. A több projektben is
alkalmazott eljárás célja az volt, hogy összehasonlítási alapot kapjanak a modern és a régmúlt
üledékek fitolit-készletei között. Az alkalmazást nemcsak Európában, hanem a Közel-Keleten is
sikerrel vettették be (MILLER-ROSEN, 1986; 1992) az egyetem kutatói. A részben Szíriában, részben
Egyiptomban végzett kísérletes kutatások fényt derítettek arra, hogy eltérés mutatkozik azonos
fajok fitolit produkciójában amennyiben öntözés mellett termesztik őket, így ezek meghatározásával
megállapíthatóvá vált a kezdetleges öntözéses gazdálkodás elterjedésének tér- és időbeli fejlődése
(MILLER, 1980; MILLER-ROSEN, 1994).

A XX. század utolsó harmadában kibontakozó európai iskolák (a teljesség igénye nélkül például
Spanyolország – Universitat de Barcelona; Németország – Frankfurt – Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Franciaország – Université Montpellier, Nagy-Britannia – University of Cambridge,
Belgium – Université Libre de Bruxelles és továbbiak) kutatásainak egy jelentős része koncentrált
az afrikai kontinensre, illetve a közel-keleti régészeti feltárásokra. Míg az afrikai kutatások
elsősorban paleoökológiai, paleoklimatológiai (ALBERT et al., 2009; BARBONI et al., 1999;
BONNEFILLE, 1984, BREMOND et al., 2005, 2008; RUNGE, 1996, 1999; VINCENS, 1999) fókuszúak,
addig a közel-keletiek inkább a régészeti vonalat erősítették (ALBERT et al., 1999, 2008; ALBERT et
al., 2000; PORTILLO et al., 2009; MADELLA et al., 2002).

Elsősorban a gazdag talajtani hagyományokra építkezve bontakoztak ki őskörnyezettani,
paleotalajtani kutatások Oroszországban is, ahol az Orosz Tudományos Akadémia több kutató
intézetében foglalkoznak a régészeti talajtan keretében fitolitelemzésre alapozott őskörnyezeti
rekonstrukcióval (GOLYEVA et al., 1995; GOLYEVA, 1997, 2001a, 2001b; GOLYEVA és
ALEXANDROVSKIY, 1997; GOLYEVA és KHOKHLOVA, 2003; BOBROVA és BOBROV, 1997; BOBROV
2007; KAMANINA és SHOBA, 1997).
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Az említett országok mellett kiterjedt növénytani és etnorégészeti munkák ismeretesek
Görögországból is (TSARTSIDOU et al., 2007a, 2007b).

Az 1970-es és ’80-as évek magyar növénytani irodalomában több utalást is találunk a növények
kovasejtjeivel kapcsolatban (SZ-BORSOS, 1974). Ahogy korábban említettük, HARASZTY (1979) már
beszámol a pázsitfüvek nagy kovaakkumulációs képességéről, de a fitolit kifejezést nem használja.

A Balatonmagyaród-Hídvégpuszta késő bronzkori halomsíros kultúra (i.e. 1200)
hulladékgödréből származó ételmaradványok makro- és mikroszkópos archaeobotanikai vizsgálatai
fitolitkutatási szempontból sikeres eredményekkel zárultak. A vizsgálatok alapján bizonyítást nyert
a korai búza- és kölesliszt használata (GYULAI, 1993; 1996; 2010). A kora neolit Körös-kultúra
kerámia leleteinek petrográfiai vizsgálata mellett fitolitelemzést is végeztek, amellyel a nyersanyag
soványításához felhasznált növényfajok meghatározását célozták a kutatók (STARNINI et al., 2007).
A későbbi hazai kutatások őskörnyezeti rekonstrukciós célokat fogalmaztak meg. A kutatások egyik
előfutárnak tekinthetjük azt az Endrőd környéki ásatást, amelynek anyagán amerikai kutatók
végeztek fitolitelemzést (ROVNER személyes  közlés).  Később  több  temetkezési  halom  és  telltelep
pelaeoökológiai kutatásában került sor fitolitelemzés alkalmazására (PETŐ, 2007, PETŐ és  BUCSI,
2008, BARCZI et al., 2009). SÜMEGI (2003) nagy jelentőséget tulajdonít a növényi sejtekből
származó apró, szilíciumdioxidból álló kovaszemcsék, azaz a fitolitok kutatásának és a
„negyedidőszaki képződményekkel foglalkozó paleobotanika legdinamikusabban fejlődő” ágaként
jellemzi.

Az európai kontinens tudományterületen belül betöltött szerepét, és igyekezetét jól jellemzi az a
tény, hogy a világ fitolit kutatóit egyesítő Society of Phytolith Research kétévente megrendezésre
kerülő szakmai fórumai (Biannual International Meeting for Phytolith Research) – egy kivétellel –
mind európai városokban (Madrid 1996, Aix en Provence 1998, Bruxelles 2000, Cambridge 2002,
Moszkva 2004, Barcelona 2006) kerültek megrendezésre.

2.3.4.2. Észak-Amerika

PEARSALL (2000) az észak-amerikai kontinens fitolitkutatásával foglalkozó történeti áttekintését
az alábbi megjegyzéssel kezdi: „[…] ellentétben az Új Világgal ezek a technikák az Óvilágban
számottevő múltra tekintenek vissza”. A paleoökológiai vizsgálódások iránti fokozott érdeklődés
kibontakozását Irwin ROVNER 1971-es cikkétől számítják, amelyben a növényi opál fitolitok
őskörnyezeti rekonstrukcióban betöltött szerepéről értekezett. A ’60-as, ’70-es és ’80-as évek
Amerikája a talajtani fitolitkutatások kibontakozásának időszaka, míg a ’90-es évek tudományos
érdeklődése inkább a régészeti fitolit vizsgálatok felé fordul.

A fentebb említett első időszak elején – hasonlóan az oroszországi példákhoz, ahol a sztyepp-
erdő vegetációs transzformáció állt a kutatások előterében – a préri-erdő változások felderítésébe
fektettek nagy energiát. CARBONE (1977), a Virgina állambeli Shenandoah-völgyben feltárt
kultúrrétegeket, paleo- és modern talajt magában foglaló szelvényt vizsgált. Eredményei arra
engedtek következtetni, hogy a legidősebb réteg idején a modernhez hasonló erdei vegetáció uralta
a tájat, majd több esetben is a préri uralomra jutása következett be a 12 000 BP és 5 000 BP közötti
intervallumot reprezentáló időszakban.

Nebraskai és coloradoi területeket paleoklímáját vizsgálva LEWIS (1978, 1981) a
csapadékeloszlást tudta rekonstruálni az üledék- és talajminták panicoid és chloridoid morfotípusok
fluktuálási rátája és arányai alapján.

Ahogy azt a dél-amerikai példák is jól mutatják (lásd később), az Újvilág gabonáinak fitolitok
által történő meghatározása kötötte le a kutatók egy részének figyelmét. A kukorica (Zea mays)
minden kétséget kizáró meghatározására PEARSALL (1978, 1982) az ún. cross-shape sized technikát,
míg PIPERNO (1984) egy 3D metóduson alapuló morfometrikus módszert fejlesztett ki. A kukorica
mellett  a  rizs  (Oryza sativa) került még a kutatások homlokterébe, amelynek bulliform sejtjeit
használták fel a domesztikáció időpontjának meghatározásához.

A paleoökológiai eszköztár harmonikus és additív alkalmazásának egyik észak-amerikai
iskolapéldája egy vizsgálat sorozat, amelynek eredményeképpen megszületett Kansas állam paleo-
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és moderntalaj fitolit és pollen katasztere (KURMANN, 1985). A felméréssel bizonyságot nyert, hogy
a két „versengő” tudományterület együttes alkalmazása jelentékeny módon járul hozzá az
őskörnyezeti rekonstrukció pontosabbá tételéhez.

Az egyszikűek opál testecskéinek biológiáját és a társtudományok módszertanába való
illesztésének lehetőségeit tárgyalta áttekintő tanulmányában PRYCHID et al. (2003). BALL et al.
(1993) a Triticum monococcum fitolitjainak morfometriai méréseken alapuló leírását és tipológiáját
adta meg, amellyel kísérletet tett arra, hogy az emberi szem tévedéseit egy képelemző automatika
bevonásával csökkentse.

2.3.4.3. Latin-Amerika

A déli féltekén a növényi opálszemcsék kutatásainak központja kétségkívül Dél-Amerikához,
azonbelül is Argentínához köthető, már csak azért is, mert gyökerek egészen EHRENBERG és
DARWIN kapcsolatáig nyúlnak vissza. Az első szisztematikus vizsgálódás JOAQUÍN FRENGUELLI
nevéhez fűződik, aki harmad- és negyedidőszaki üledékeket vizsgálva számol be a növényi
opálszemcsék nagy variabilitásáról (ZUCOL et al., 2008). Szintén az argentin pampák talajainak és
üledékeinek vizsgálatával foglalkozott TERUGGI (ZUCOL et al., 2008). Az említett tudósok szellemi
örökségére támaszkodva kezdte meg munkásságát HETTY HERTOLDI DE POMAR, akit művei
nemcsak a dél-amerikai kontinens legelismertebb és legolvasottabb fitolittudósává tettek, de
amelyekből a kontinensen kívüli fiatal kutatók is életre szóló inspirációt merítettek (ROVNER
személyes közlés). Két legfontosabbnak tartott műve az 1971-ben publikált, „Ensayo de
clasificación morfológica de los silicofitolitos” című (BERTOLDI DE POMAR, 1971), illetve az
argentín fitolitológia legrangosabb szintéziseként emlegetett „Los silicofitolitos. Sinopsis de su
conocimiento” (BERTOLDI DE POMAR, 1975) címet viselő monográfiája. Mára több iskola működik
Argentína szerte, amelyek sikerrel alkalmazzák a fitolitelemzést, mind a paleoökológia
(OSTERRIETH 2001a, 2001b, 2007; OSTERRIETH et al., 2009), mind a botanika (MONTTI et al., 2009,
HONAINE et al., 2006), vagy régészet területén (KORSTANJE és BABOT, 2007, 2008).

Brazíliából, a tropikus szavanna (cerrado ecoregion) pázsitfűféléinek fitolitjairól először DA
SILVA és  LABOURIAU (1970) számolt be, később LABOURIAU a brazil földön elvégzett kutatások
rövid összefoglalását adta közre a Phytolitharien hasábjain (1983). Az említett brazil származású
tudósok mellett PIPERNO (1997), valamint PIPERNO és  BECKER (1996) jelentkezett az amazóniai
területek érintő tájfejlődési és ősnövényzeti rekonstrukciós vizsgálatokkal.

Kolumbiában a Cauca folyó völgyében a spanyol hódítások előtti társadalmak régészeti anyagán
végzett RAMÍREZ RÍOS et al. (2005, 2008) táplálkozástörténeti elemzéseket. A völgy modern
növényzetéből készített referenciagyűjteményét a sírokból előkerült leletekről nyert fogkő (calculus
dentlis) eredményeivel hasonlította össze.

Chile vidékeiről ezidáig kevés fitolitvizsgálati eredmény ismeretes (ZUCOL et al., 2008), ennek
ellenére egy Atacama-sivatagban lefolytatott régészeti projektben PLANELLA és  MCROSTIE (2005,
2006) alkalmazott fitolitelemzést is.

Hasonlóan az argentin viszonyokhoz, Ekvádorban is jelentékeny kutatási projektek zajlottak a
XX. század utolsó harmadában. Ez többek között Dolores R. PIPERNO és  Deborah  M.  PEARSALL
tudósoknak köszönhető, akik munkásságuk jelentős hányadát a kukorica (Zea mays) és egyéb, Dél-
Amerikában termesztett növényfajok, származásával kapcsolatos rejtélyek feltárásának szánták.
Publikációk (PEARSALL, 2002; PIPERNO, 1984; PIPERNO és  PEARSALL, 1993, 1998) és könyvek
(PEARSALL, 2000; PIPERNO, 1988, 2006) sorozata foglalkozik – sok vitát kavart – felvetésükkel,
amely  szerint  a Zea nemzetség fajai több mint 7000 évvel ezelőtt kerültek a Dél-Amerikai
kontinensre.  Szintén  Ekvádorhoz  és  Dolores  R.  PIPERNO munkásságához köthetők a Cucurbita
fajok domesztikációjára vonatkozó elméletek fitolitelemzésre alapozott kidolgozása is (PIPERNO és
STOTHERT, 2003).

Peruból elsőként a Kotosh régészeti lelőhely fitolit vizsgálati eredménye kapott nagyobb
tudományos publicitást, amelyet egy tokiói kutató, MATSUTANI (1972) tett közzé. Ezek után
elsősorban őskörnyezettani tanulmányok láttak napvilágot, amelyek nagy része tér- és időbeli
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klímaváltozásokkal és ehhez köthetően a panicoid/chloridoid és pooid/festucoid morfotípusú
fitolitok arányváltozásaival foglalkoztak (CHEVALIER, 2008).

Uruguayban paleolimnológiai kutatásokban használták fel a fitolit- és biomorfelemzés nyújtotta
előnyöket (DEL PUERTO et al., 2008), amelyek célja, hogy a holocénbeli klíma- és vegetációs
változások korábban megrajzolt szcenárióját pontosítsák (DEL PUERTO et al., 2006). Hasonlóan a
többi dél-amerikai országhoz, Uruguayban is széles körben alkalmazzák a régészeti, illetve
agrártörténeti kutatásokban a fitolitelemzés módszerét (IRIARTE, 2003; IRIARTE és PAZ, 2009).

Mexikóban, az egykori azték fővárosban, Teotihuacánban végeztek őskörnyezet rekonstrukciós
vizsgálatot annak felderítésére, hogy a klíma változása összefüggést mutat-e a kultúra fejlődésének
stádiumaival (MCCLUNG DE TAPIA et al.,  2008).  Ezt  a  C3-as  és  C4-es fotoszintézis típusú
növényfajok fitolitjaira alapozott, ún. ariditási indexek létrehozásával kísérelték meg.

2.3.4.4. Ázsia

Az oroszországi kutatások mellett Indiában, Kínában és Japánban működnek olyan tudományos
műhelyek, amelyek rendszeresen jelentkeznek fitolitkutatási eredményekkel.

Indiában a Deccan College-ban működő Régészeti Tanszéken folynak vizsgálatok, amelyek –
hasonlóan a dél-amerikai trendekhez – a kontinensen kívülről bekerült növényfajok vándorlási
útvonalát és bekerülési időpontját kívánják tisztázni (MISRA és  KAJALE, 2003; EKSAMBEKAR és
KAJALE, 2007; KAJALE és EKSAMBEKAR, 2007).

A korábban bemutatott EDMAN és SÖDERBERG (1929) cikk is a rizs növénnyel foglalkozik, így
nem meglepő, hogy a kínai fitolitkutatók jelentős része a vad- és háziasított rizsformák
elkülönítésén dolgozott (ZHENG et al., 2003; ITZSTEIN-DAVEY et al., 2007). Emellett találunk apró
részletekbe menő morfometriai kutatásokat (LU és  LIU 2003). Érdekfeszítő munka a növényi
opáltestekbe záródott szénszemcsék izotópos vizsgálata is. A módszer lényege, hogy az erdő, illetve
füves vegetáció által termelt fitolitok szénizotópos összetételének különbségei jó indikátorai az
egykori környezeti viszonyoknak (LÜ et al., 2000).

Japánban KANNO és  ARIMURA (1958) jelentkezett először fitolitokkal kapcsolatos
eredményekkel, később WATANABE számolt be a Japán szigetvilág különböző pontjain előkerült
prehisztorikus rizs és a cirok leletekről (1968, 1970). A botanikai/növényélettani vizsgálatot végző
kelet-ázsiai tudósok OKUDA és TAKAHASHI (1964)  szintén  a  rizzsel,  de  annak  szilícium
akkumulációs képességével foglalkoztak. Vizsgálatai során megállapítást nyert, hogy a rizsrügy
szállítószövetébe történő kovasav beoldódás egy meghatározott koncentrációgrádiens mentén
történik, amely korábbi vizsgálati eredményekkel (részben) ellentmondott.

Délkelet-Ázsia korai agrikultúráját rekonstruálta, illetve a térség flórájának fitolit kataszterét
készítette el KEALHOFER és PIPERNO (1994, 1998).

2.3.4.5. Ausztrália, Új-Zéland, Mikronéziai szigetvilág és az Antarktisz

Az ausztrál kontinensről ismert első közlemények közül való BAKER (1959) munkája, amely
több talajtípus és ún. vörös esők maradványainak (v.ö.: EHRENBERG és  DARWIN kutatásai)
mikroszkópi vizsgálatát adja közre.

HORROCKS et al. (2003), FULLAGAR et al. (2006), illetve HORROCKS és LAWLOR (2006) végzett
terjedésvizsgálatokat a Colocasia esculentaval kapcsolatban (magyar nevén Hasznos táró) új-
zélandi, illetve Pápua Új-Guinea-i területeken. Céljuk elérésének érdekében komplex
mikropalaeontológiai megközelítést alkalmaztak, amely magában foglalta a fitolit, pollen,
keményítő és diatoma maradványok együttes vizsgálatát.

Egy Ausztráliában végzett kutatás során HART és  HUMPHREYS (1997) különböző talajtípusok
fitoliteloszlását vizsgálta. A kutatók többek között arra keresték a választ, hogy az ún. statikus vagy
dinamikus fitolit hipotézis igaz-e. Mikromorfológiai vizsgálatokkal kiegészítve kutatásaikat
bizonyították, hogy a fitolitok és diatomavázak az állatjáratok és nagyobb pórusok mentén
mozognak a víz hatásának köszönhetően. Az újrarendeződésük is elsősorban vízmozgás, és csak
másodsorban a bioturbáció következménye.
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Paleozoikumból származó növényi opálszemcsékről számolt be 1999-ben egy ausztrál kutató,
aki az Antarktiszon végzett vizsgálatok közben devoni és permi kőzetanyagból tudott
opálszemcséket feltárni, amelyek az egykori Godwana flórájának hírmondói (CARTER, 1998).

A növényi opálszemcsék kutatásának közel 180 éves történelme több helyszínen íródott. Európa
világutazó és korszakalkotó tudósainak kezdeti munkáira az USA tudományos világa építkezett. A
XX. század utolsó harmadától már kiegyenlítettebb a kép. A kezdeti bizonytalan lépések, és a
rendszeres leíró kutatások gazdag elméleti alapot szolgáltattak arra, hogy ezek a növényekben
termelődő, szervetlen mikrotestecskék fontos eszközévé váljanak a környezetrégészet, az
őskörnyezettan és a történeti ökológia tudományának.

2.4. Fitolitkutatás a talajtan, a régészeti talajtan és az őskörnyezettan területein

A régészet komplexebb kezelésére, a geológiai, geomorfológiai és őslénytani (archeobotanikai
és archeozoológiai) módszerek régészeti kutatásokban történő használatára már a XVIII. században
is megfigyelhetők voltak bizonyos törekvések, de igazi áttörés és szemléletváltás csak a XIX.
században következett be. A földtani, őslénytani, paleobotanikai vizsgálatok mellett egyre nagyobb
szerephez jutottak a komplex történeti talajtani vizsgálatok is (SÜMEGI, 2003; BARCZI et al., 2006a;
2006b). Ennek fényében kezdték el alkalmazni a fitolitelemzés módszerét is, a palinológia,
malakológia, a faszén-elemzés és egyéb organikus maradványok vizsgálatával egyetemben. Az
elmúlt évek tapasztalatának eredményeképpen kezdett körvonalazódni az ún. régészeti talajtan
tudománya, amelynek terjedése jól nyomon követhető a vonatkozó szakirodalomban.

2.4.1. Fitolitok akkumulációs és tafonómiai jellemzői talajokban, üledékekben

A növényi opálszemcsék a szerves anyag elbomlása után válnak szabaddá és halmozódnak fel a
talajban (PEARSALL, 2000; PIPERNO, 1988; 2006). A klasszikus felhalmozódási, illetve lerakódási
folyamatot több tényező befolyásolhatja, illetve több köztes részfolyamat teheti változatosabbá a
szemcsék végleges depozícióját.

A növényi szerves anyag dekompozíciója után a talaj felső, A-szintjében halmozódnak fel az
opálszemcsék, majd külső tényezők hatására megindul a fitolitok szelvénybeni passzív vándorlása,
amely az adott talajra és vegetációtípusra jellemző fitolitprofil kialakulását eredményezi
(KAMANINA, 1997a; 1997b).

A növényi opálszemcsék környezetben való passzív szétterjedését segíthetik eolikus folyamatok
(anemochor diszperzió), állati tevékenység (zoochor diszperzió), illetve a nyílt, arid tájakon a
tűznek is fontos szerep jut. A régészeti lelőhelyeken feldúsuló fitolitok akár közvetett, akár
közvetlen módon, de az emberi tevékenység eredményeképpen jelennek meg. Ebben a tekintetben
külön kell választani a tudatos emberi cselekedetből származó növények fitolitkészleitől (pld.:
gazdasági, vagy táplálkozási szempontból jelentékeny növényfajok) a véletlen behurcolás
eredményeképpen megjelenő fitolitkészleteket (vö.: település szélein megjelenő növények,
tűzrakáshoz használt faanyaggal behurcolt lombozat stb.).

Míg a pollenek általában egy tágabb környezet flórájának a hírmondói, addig a fitolitok az adott
élőhely növényzeti képét tárhatják fel előttünk. Mindazonáltal ismeretesek olyan vizsgálatok,
amelyek bebizonyították a növényi opálszemcsék széllel való terjedését. A legszebb példák erre a
történeti részben bemutatott Darwin-i és Ehrenberg-i tudományos együttműködésből született
beszámolók, hiszen a Beagle fedélzetén gyűjtött szélhordta porból is számos phytolitharia szemcsét
mutattak ki. Az afrikai partoktól 2000 kilométeres távolságban mélyített mélytengeri fúrás
anyagában is találtak növényi opálszemcsét, amely szintén az eolikus diszperzió tényét, lehetőségét
támasztja alá (PARMENTER és  FOLGER, 1974). Mindemellett többször bizonyítást nyert, hogy a
fitolitelemzés általában nagyobb hatékonysággal alkalmazható a lokális, helyben élt flóra
rekonstrukciójában, mint az eolikus folyamatok által erősen befolyásolt virágporszemek elemzése
(PIPERNO, 2006; BLINNIKOV, 2008).
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Nemcsak a szétterjedés, hanem az opálszemcsék tafonómiája is jelentős befolyással lehet a
mintáink későbbi interpretációjára. Ebben a tekintetben a két legfontosabb, mindenképpen
figyelmet érdemlő tényező az egyes fitolitok eltérő túlélési tulajdonságai (vö.: differenciált
prezerváció), illetve a befoglaló közeg fizikai és kémiai paraméterei (PIPERNO, 2006). Az első
esetben a fitolit alakja, felületi kiterjedése és a származási (anatómiai) hely szilifikációs affinitása
játsszák a legfontosabb szerepet, míg a második tényezőnél a pH bír a legnagyobb jelentőséggel.
Ebben a megközelítésben jó példák a lombhullató fafajok, amelyek leveléből, illetve terméséből
készített recens növénytani referencia kollekciókban gyakran megfigyelhető lapszerű sejtfal-
elkovásodásból származó formák nagyon kis gyakorisággal kerülnek elő talajból, és még kevésbé
jellemzőek paleoökológiai kontextusban (KEALHOFER és PIPERNO, 1998). A fitolitok visszaoldódási
vizsgálatában BARTOLI és  WILDING (1980) bizonyította, hogy a lombhullató erdők fitolitjai a
legkevésbé ellenállóak, míg a fenyőfélék tűleveleinek fitolitjai még a pázsitfű fajok opálszemcséinél
is tovább bírták a lúgos és savas kezeléseket (HODSON et al., 1987). SANGSTER és HODSON (2001)
rámutatott arra tényre is, hogy a befoglaló talaj/üledék alumínium- és vastartalma a szemcsék
felületéhez kapcsolódva elősegíti a növényi opálszemcsék túlélését.

FOSSZILIS FITOLITKÉSZLET

kémiai hatások fizikai hatások
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2.4.1.1. ábra: Fitolitok depozíciójának és tafonómiájának elvi vázlata (DODD és STANTON, 1990 és OSTERRIETH et al.,
2009 nyomán módosítva)

A növény opálszemcsék szétterjedése eróziós tevékenység által is befolyásolt. Ez a folyamat
azonban kétvégű, hiszen a nem helyben keletkezett opáltestek felhalmozódása is fontos információ
tartalommal bír. DODD és  STANTON (1990) szerint az egyes mikrofosszilíák, mint például a
fitolitok, számos tafonómiai és transzport folyamat eredményeképpen kerülnek a végleges befoglaló
közegükbe. Hasonlóan a korábban hivatkozott szerzőkhöz első lépésként az élő szövet nekrolízisét,
azaz az élő szövet elhalását és elbomlását emeli ki a szerzőpáros. Ebben a tekintetben a tafonómia
tárgyához tartozik a biosztratinómia és a fosszilizációs diagenezis is, amelyek az élőlények elhalás
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utáni sorsával foglalkozik. Esetünkben a kép tudományos, elvi megközelítése annyiban bonyolódik,
hogy nem az adott élőlény esik át a fosszilizáció folyamatain, hanem egy általa képzett, már eleve
ellenálló, szervetlen attribútuma kerül be talaj/üledék rendszerbe. Ahogyan a fenti, 2.4.1.1. ábra is
mutatja a talaj/üledék rendszer fosszilis fitolitkészlete sok esetben nemcsak a helyben tenyészett
vegetáció, hanem külső, ún. egyéb rendszerekből is táplálkozhat. Ezek a példányok az alfejezet
elején említett üledékszállítási módokon (állatok, szél és vízáltali szállítás, valamint lejtős
tömegmozgások) juthatnak az üledékgyűjtőbe. OSTERRIETH et al. (2009) vizsgálata érdekes
megfigyelésekkel bővítette a fitolittranszport mechanizmusok tudástárát. Kelet-argentin, síkvidéki
lösz-paleotalaj szekvenciákat vizsgálva elkülönített ún. hosszú- és középhosszú távon utaztatott
morfotípusokat. Ezek közül a szél által szállított pálmafélék fitolitjai csak több ezer kilométerre élő
növény egyedekből származhattak. A vizsgálat másik tanulsága, hogy a szállítódás
eredményeképpen a mintában megjelenő fitolit példányok általában jól elkülöníthetőek a
felszínükön megjelenő korrodatív hatások és törések alapján, kivéve, ha talaj aggregátumokban, a
mechanikai korróziótól védve, eróziós folyamatokkal utaznak és jelennek meg egy adott mintában.

Összességében elmondható, hogy mindig az adott feladat, rekonstrukciós munka, illetve az adott
táji környezet és a lehetséges egykori emberi hatások ismeretének integrálásával érdemes
végiggondolni, hogy a mintánkból feltárt fitolitkészlet interpretációját mennyire másíthatja meg
egy-egy, fentebb említett szétterjedési, illetve szennyeződési folyamat. Ezek figyelembe vételével
érdemes korrigálni a felállított hipotéziseket.

2.4.2. Fitolitelemzés régészeti és paleotalajtani esettanulmányokban

Az eurázsiai sztyeppe öv fémkorszakokban emelt temetkezési halmai, ún. kurgánjai, kitűntetett
szerepet játszanak a vas- és bronzkori környezettörténeti kutatásokban. A halmok építésekor
eltemetett ősi járófelszín izolálódott a környezetből és megőrizte a korszak környezeti jellemzőit,
többek között az egykori vegetáció által képzett fitolitkészleteket.

GOLYEVA és  KHOKHLOVA (2003) Oroszország, Orenburg régiójában vizsgált kora-vaskori
kunhalmok alatt eltemetett talajszelvényeket, hogy választ kapjon a halom építésekor fellépő emberi
hatások erősségéről. A Kr.e. VI-V. és III.-II. századokban épült halmok környezeti rekonstrukcióját
többek között a fitolitelemzéssel nyert adataikra építették. Eredményeik alapján világossá vált, hogy
egyes halmok építésének helyszínén a talajfelszínt erős emberi behatás érte. A feltalajokra jellemző
fitolittartalom hiányából, illetve a profil mentén a biogén opálszemcsék eloszlásából következtettek
erre. Egy Kr.e. IV-II. századi kurgán eltemetett paleotalajából nagy arányban kerültek elő
szivacstüskék, amelyek a helyszínen keletkezhettek. Mindez arra az elgondolásra sarkalta a
kutatókat, hogy az emberek a kurgán építésekor a temetkezési rituálé részeként alluviális üledéket
halmoztak fel. Más vizsgálati objektum esetében pedig nyilvánvalóvá vált, hogy nem történt emberi
behatás,  hiszen  a  paleotalaj  felső humuszos  szintje  a  rá  jellemző fitolittartalmat  és  -eloszlást
mutatta.

Oroszországban, a Közép-Oka vidékén elterülő halmok talajtani vizsgálatának és biomorf
elemzésének segítségével kimutathatóvá vált a holocénbeli vegetációváltás (GOLYEVA,
ALEKSZANDROVSKIY és TSELISHCHEVA, 1995). A kunhalmok alatt megőrződött 4000-4500 éves, a
közép-holocénra jellemző Chernozem szelvényben sztyeppei növényzetre utaló fitolitformákat
találtak. A halom környezetében található Sod-Podzol talajok felső eluviális szintjében a sztyeppei
fitolitformákat teljesen felváltják az erdő indikátorai. Ezen eredmények tükrében nyilvánvalóvá
válik az erdő térhódítása a korábbi sztyeppe területeken.

Három egymástól eltérő természeti adottságokkal rendelkező táj és egyben régészeti lelőhely
fitolitelemzését végezte el GOLYEVA (2001a). Arid klíma alatt fejlődött modern, recens
talajképződmények fitolit spektrumát vetette össze a sírdombok alatt eltemetett talajok
fitolitkészletével. A Dél-Orosz-Síkságon található Zunda-Tolga közeli terület klímája meleg és
száraz, 11,1 ºC évi középhőmérséklet, 350 mm évi csapadékátlag jellemzi. A déli-sztyeppe
szubzóna része, ahol Artemisia fajok dominálnak a flórában. Luvic Kastanozem típusú modern
talajt, illetve négy különböző korú eltemetett talajt vett górcső alá. Arra kereste a választ, hogy a
Kr.e. –i harmadik évezredben rohamos gyorsasággal bekövetkezett kultúracsere, amelynek során a
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Jamnaya kultúrát a Katakomba kultúra váltotta fel, vajon összefüggésben áll-e drasztikus klimatikus
változásokkal. Eredményei azt feltételezik, hogy a Jamnaya kultúra virágzása a Kr.e. –i harmadik
évezred korai szakaszán egybeesik az atlanti periódus végét jellemző klimatikus optimummal. A
Katakomba kultúra előretörésekor az évezred közepe, illetve vége felé a környezet megváltozott,
szárazabb, melegebb lett, aminek következtében egy száraz sztyeppe vagy félsivatag közeli
vegetáció jelent meg és vált uralkodóvá. A felső, fertilis talajréteget elhordhatta a szélerózió, amely
folyamat a túlzott legeltetés következtében tovább erősödhetett. Feltételezések szerint a letűnő
Jamnaya kultúra nem tudott kellően alkalmazkodni a megváltozott éghajlati, környezeti
feltételekhez és ez okozta hanyatlását a területen. Ugyanebben a vizsgálat sorozatban a szubhumid
klímájú, ősi, Gnezdodvo település régészeti rétegeiből vett minták alapján GOLYEVA (2001a) arra a
következtetésre jutott, hogy a kora-középkori orosz városi központot, amely a IX. és a XI. század
között virágzott, valaha nedvesebb füves területekkel, rétekkel kevert táji mozaikok vették körbe,
amelyet azonban kiterjedt erdőségek öveztek. Ezt a dél-nyugati, enyhe lejtésű folyópartra épült
települést az emberek olyan mikroklimatikus környezetben hozták létre, amely a legtökéletesebb
feltételeket biztosította az elérni kívánt funkciókhoz. Feltehetően az erdőmentes részt emberi irtások
az idők folyamán kiterjesztették. A Moszkvától 1500 km-re fekvő Syktyvkar a humid zónába esik.
Itt GOLYEVA (2001a) nem találta meg a sztyeppe vegetáció nyomait. A talajfejlődés, így a
tájfejlődés három szakaszát tudta elkülöníteni a korai holocénben. Egy hideg és nedves lucos-nyíres
által dominált erdei növényzetű időszakot egy hideg, de száraz időszak követett, melynek folyamán
gyakoriak lehettek a tüzek. Ennek nyomai a sötét, elfeketedett fitolitok (PARR,  2006)  és  a  nagy
mennyiségű faszén megjelenése az egyes rétegekben. Lezárásként egy hideg, nedves periódus
következett, amely elfedte a korábbi tüzek nyomait.

A növényi opálszemcsék vizsgálatával nemcsak talajokból, hanem mélyebben fekvő üledékek
összleteiből, illetve lösz-paleotalaj szekvenciákból vett minták elemzésével is hasznos információ
nyerhető a tájfejlődés, környezettörténet tárgykörében. MADELLA (1997) egy 138 méter hosszú
magminta fitolit analízisét végezte el. A Dél-Tadzsikisztánból származó mintasorozat lösz
alapkőzetet és 11 különböző ősi pedokomplexumot tartalmazott a felszíni talajszelvény mellett.
MADELLA az egykori környezet rekonstrukciója mellett tafonómiai vizsgálatokat is végzett.
Összesen húsz mintát vizsgált, és egy kivételével mindegyikből kimutatott növényi opálszemcséket.
A pázsitfűféléket indikáló fitolitokon kívül talált kétszikű, lombullató erdő nyomaira utaló
maradványokat, valamint tűlevelű fafajok mikrofosszíliáit is. A felső réteget képző recens talajban
talált fitolitok között egyaránt előfordultak ép, sértetlen, friss példányok, valamint egészen
elöregedettek, korrodálódottak. Ezt a felszínükön található gödrök, a lekerekített sarkok és
csatornák megjelenése jelzi. A vizsgálatból kiderült, hogy a szekvenciában a hosszú-, valamint
rövid sejt fitolitok mennyisége lefelé növekszik, míg a bulliform és ovalis típusok mennyisége
csökken. A fafajok fitolitjainak megjelenéséből a szerző arra következtetett, hogy az azokat
tartalmazó talajképződmények kialakulásakor fás vegetáció tenyészett a felszínen, amely erdős-
sztyeppe vegetáció lehetett. A szerző szerint a fitolitok talajszelvényen belüli vertikális mozgása
beszivárgás, valamint kimosódás útján a vizsgált modern talajban minimális. A mélyebben
elhelyezkedő rétegre jellemző másodlagos fitolitképződés (ovális és gömbölyű formavilágot
képviselő példányok) pedig általánosnak tekinthető. Végső konklúziója, hogy a fitolitösszletek
vizsgálata a legalkalmasabb száraz körülmények között fejlődött szárazföldi környezetek
rekonstrukciójához, azok tartóssága és információtartalma miatt.

KAMANINA (1997a) különböző tájak talajainak fitoliteloszlását vetette össze. Déli-tajga területek
talajai, erdős-sztyeppe alatt kialakuló és sztyeppe alatt található szelvények vizsgálata szolgáltatott
mintákat kutatásához. Bevezette a talajok fitolitprofilja fogalmat (PhP = phytolith profile of a soil).
Ez definíció szerint egy adott talajtípus teljes fitolittartalma és fitoliteloszlása, valamint fitolit
morfotípus spektruma. Ennek segítségével hasonlította össze több mint 10 fő- és altípus
fitolitprofilját. Kutatásaiban a fitolitok közé sorolta a kovamoszatok alkotta diatómavázakat is,
amely azonban megtévesztő lehet az eredmények értékelése során. Eredményei tükrében
elmondható, hogy a csernozjomok felső 40 centiméteres szakaszán 3-3,5 %, míg 90-100
centiméteres mélységben már csak átlag 1% a fitolittartalom. Egyes erdőtalaj altípusok (ún.
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világosszürke erdőtalaj) a mezőségi talajokéhoz képest valamivel alacsonyabb értékkel
rendelkeznek (2,2%), míg akadnak a csernozjomok értékeit meghaladó fitolittartalmú (3,5-3,9%)
erdő alatt fellelhető altípusok is (ún. sötétszürke erdőtalaj és sötétszürke glejes erdőtalaj). A
legmagasabb értéket a réti talajok mutatták, amelyek egyes természetes állapotban megmaradt
altípusaiban 6% fölé emelkedik, de a mezőgazdasági használatba vett szelvényekben is eléri a 4%-
ot a PhP. Ezt a réti talajokon élő jelentékeny produktivitású növényzettel, a többletvízhatás okán
fellépő kovamoszat-fajok (diatómavázak) elszaporodásával és tájon belüli speciális
elhelyezkedésükkel hozza összefüggésbe a szerző. Továbbiakban meghatározza az ú.n. fitolit
morfotípus spektrumot (PhMTS = Phytolith morphology type spectra), amely segítségével megadta
a vizsgálatban szereplő talajok általános fitolit morfotípus-eloszlását, és vizsgálatait statisztikai
elemzésekkel is alátámasztotta. Adott PhMTS jellemzi a különböző (al)típusokat, így gyakorlatilag
határozó kulcsként használható a talajok azonosításánál. A kutatás végső konklúziója, hogy adott
PhMTS jellemez adott biogeocönózis alatt fejlődött talajokat, így ebben a tekintetben
paleoökológiai és környezet régészeti vonatkozásban is használhatóak.

BOBROVA és BOBROV (1997) is arra a megállapításra jutott, hogy a réti talajokban halmozódik
fel a legtöbb fitolit. Kiegészítik ezt még azzal a megállapítással, hogy a kőzethatású talajok is
hasonlóan nagy biogén opáltartalommal rendelkezhetnek. Közleményükben azt a célt tűzik ki, hogy
bemutassák hogyan alkalmazható a fitolit analízis a pedogenezis rekonstruálására. Különböző
vegetáció és lejtőszög alatti Cambisol talajokat, Chernozemeket, Podzolokat és ún. szürke
erdőtalajokat vettek vizsgálat alá. A biogén kova tartalmát a 0,25-0,05 mm-es és a 0,05-0,01 mm-es
frakcióban vizsgálták. A mezőgazdaságilag hasznosított talajok biogén kovatartalma
harmadannyinak bizonyult a természetes állapotban lévő talajokéhoz képest. Az erőteljesebb
lejtőszögű térszíneken fejlődött talajok esetében a növényi opálszemcsék felhalmozódása
akadályozottnak bizonyult, feltehetően az erózió, a felszíni lefolyás, valamint a talajfelszínre hulló
növényi maradványok elhordódásának következményeképpen. A természetes talajok biogén
kovatartalma általában csökkenő tendenciákat mutatott az alapkőzet irányában. A profilon belüli
fitolitösszletek újrarendeződését (redisztributio) a szerzők a talajélet aktivitásának tették
függvényévé, valamint kiemelik, hogy az egyszerű felhalmozódástól való eltérés (ez
megnyilvánulhat egy második, adott esetben pedig többszörös maximum megjelenésében) komplex,
feltehetően zavart talajfejlődési múltra utal. A szürke erdőtalajok esetében a második, vagy
másképpen reliktum humuszszinttel rendelkező talajok fitoliteloszlása eltérést mutatott. A szerzők
azt feltételezik, hogy ezeket a szelvényeket fejlődésük során vízhatás érte, és hogy pázsitfű
vegetáció tenyészett a felszínen. A sztyeppe talajok esetében az. atlanti fázisban, amelyet a
humuszszint felső rétegei képviselnek, fű- és sásfajok nagytömegű (46% az összes növényi opál
szemcséből) fitolitjaira bukkantak. A szubboreális fázisban ez az érték 19%-ra csökkent.
Eredményeikre támaszkodva az atlanti periódus alatt réties talajfejlődési hatást feltételeznek a
szerzők. Ezen megállapításuk összecseng ALEXANDROVSKIY (1996; 1997; 2000) és
ALEXANDROVSKIY et al. (1999; 2000) talajtani kutatásaival, amelyek a kunhalmok alól előkerült
paleotalajok talajtani vizsgálataira alapozottan, ugyanezen időszakban a sztyeppe megjelenését és
elterjedését feltételezik.

Egy  másik  cikkében  KAMANINA (1997b) az orosz tajgán található, eltérő korú
talajképződmények fitolit vizsgálati eredményeit adja közre. Három frakcióban vizsgálta a 7, 30,
140, 300 és 400 éves talajélet alatt felhalmozódó növényi opálszemcsék százalékos eloszlását.
Vizsgálatai szerint a talajok első 7 évében a biogén opálszemcsék felhalmozódása a feltalaj 0-15
centiméteres részére koncentrálódik. Így a 0,25-0,05 mm mérettartománnyal jellemezhető
frakcióban 1,2%, a 0,05-0,01 mm-es tartományban is hasonló. A 0,01-0,005 mm-es tartományban
hajszálnyival magasabb értéket (1,3%) mutatott ki. 30 év alatt jelentősen megugranak a fent említett
értékek, a 0,25-0,05 mm-es frakcióban, 10-15 centiméter mélyen akár a 9,9%-ot is elérheti. 140 és
300 évnél ezek az értékek visszaesnek és mindkét esetben valamivel 4% felett kumulálnak.
Vizsgálati eredményeire támaszkodva elmondható, hogy a talajok öregedésével a tűlevelű fafajok
fitolitformái egyre nagyobb hányadát teszik ki az összes formának, amely elsősorban a tajga övet
alkotó tűlevelű fafajok mindenkori meglétével, illetve a tűlevelű fajok fitolitjainak rendkívüli



35

ellenállóságával hozható összefüggésbe (BARTOLI és  WILDING, 1980). Az egyes frakciók között
kimutatható fitolit-tartalombeli különbségek segítenek a tájékozódásban őskörnyezeti
rekonstrukciók alkalmával.

A Kolyma-mélyföld lösz-jég komplexének fitolit és pedológiai elemzése során jutott
KAMANINA és  SHOBA (1997) arra a következtetésre, hogy a talajok fejlődésének során három
főtípus alakulhat ki a biolit(fitolit)eloszlás tekintetében. Így meghatároznak egy akkumulatív típust,
amely elsősorban az épségben maradt, érintetlen, de degradált második humusz réteggel rendelkező
szelvényeket jellemzi. Az akkumulatív-eltemetett típus az eltemetett szelvények esetében fordul elő,
még az ún. akkumulatív-szedimentatív elnevezés  pedig  olyan  talajokra  érvényes,  amelyek  erős
ülepedési folyamatok behatása alatt fejlődtek. Ez utóbbi esetében a biolit(fitolit)eloszlásból
következtetni lehet a szedimentáció intenzitására.

Egy Ausztráliában végzett kutatás során HART és HUMPHREYS (1997) szintúgy talajszelvények
fitoliteloszlását vizsgálta. A kutatók többek között arra keresték a választ, hogy az ún. statikus vagy
dinamikus fitolit hipotézis igaz-e. A statikus fitolit hipotézist vallók azt állítják, hogy a szervetlen
növényi maradványok lerakódása után a talajban a fitolitszemcsék nem mozdulnak. Esetleges
elmozdulásuk a feltalaj vékony rétegeire korlátozódó keverődés hatására megy végbe. Ezzel
ellentétben egyes kutatások kimutatták, hogy fitolitok szolonyec talajok felső szintjében
koncentráltan jelennek meg; ez támasztja alá a dinamikus fitolit hipotézist. Ausztrália New South
Wales államában vizsgáltak erősen bioturbált, vékony E-szinttel rendelkező és jól fejlett oszlopos
szerkezettel bíró szolonyeceket, valamint podzolokat, hogy fényt derítsenek az igazságra. A
szolonyecekben a fitolitok az A-szintben mutattak felhalmozódást, majd csökkenő tendenciát a
szelvényben. Ugyan a talajfauna aktivitás nagymértékűnek mutatkozott, a szerzők csak közvetlen
kapcsolatot vélnek felfedezni a fitolitok vertikális elmozdulása és az állatok tevékenysége között.
Mikromorfológiai vizsgálatokkal kiegészítve kutatásaikat arra a megállapításra jutottak, hogy a
fitolitok és diatómavázak az állatjáratok és nagyobb pórusok mentén mozognak a víz hatásának
köszönhetően. Az újrarendeződésük is elsősorban vízmozgás, és csak másodsorban a bioturbáció
következménye. Ezzel összecsengenek GOLYEVA (1997) oroszországi talajokon végzett
kutatásainak eredményei is. A kutató úgy találta, hogy a fitolitok a porózus talajszinteken áthaladva
a kompakt, sűrűbb szintek mentén halmozódnak fel, és ez a szelvényen belüli fitoliteloszlást
ábrázoló görbe alakulásáról is könnyedén leolvasható. Amennyiben az adott talaj felszínén zavaró
hatás lép fel, legyen az túllegeltetés, vagy szántás, a fitolittartalom és –eloszlás egyensúlyi állapota
megbomlik, és erős csökkenő tendencia mutatkozik. A talajevolúció első szakaszában a fitolitok a
feltalajban koncentrálódnak, ahogy ezt KAMANINA (1997b) is megállapítja, majd a természetes
fejlődés során kialakul egy egyensúlyi helyzet, amely természetes és mesterséges okoknál fogva
egyaránt felborulhat.

A podzolokat vizsgálva kiderült (HART és HUMPHREYS, 1997), hogy a homok textúrájú podzol
talajban kialakuló, egymásba csatlakozó pórusrendszer szolgáltatja a fitolitok vertikális
elmozdulásának csatornáit. Ebben az esetben a bioturbáció nem meghatározó tényező, a tömörödött
altalaj állja útját a fitolitoknak, így efelett mutatkozik a felhalmozódási zóna.

Az ausztrál kutatók laboratóriumban végzett kísérlet segítségével próbálták szimulálni a
természetben lezajló folyamatokat. Így egy, a vizsgálati területről származó bolygatatlan, 100 mm
mély talajmintát (A-szinttel és az avartakaróval együtt) átlyuggatott viaszlemezre helyeztek, majd a
tetejére a talajban előforduló kovamoszatoktól eltérő fajú, de hasonló méretű szervezeteket
öntöztek. Három hónapon át heti egyszer 200 mm vízzel locsolták a lehulló csapadékot imitálva. A
kísérlet végén vékonycsiszolatokat készítettek. Megállapítást nyert, hogy a diatómavázak 70 mm-es
mélységig jutottak, és szinte kizárólag a függőlegesen elhelyezkedő repedések és pórusok falára
tapadva helyezkedtek el.

HART és HUMPHREYS vizsgálataiból levonható konklúzió, hogy:
i. olyan területeken, ahol ülepedési időszakok szakítják meg a normál, stabil állapotokat,

ott a fitolitok felhalmozódhatnak a talajképződmény valamely szintjében,
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ii. a fitolitok a talajszelvény mélyebb rétegeibe transzportálódhatnak keverő hatásra, habár
a vizsgálati területek esetében nem jelentős a fitolitok bioturbációból adódó
átrendeződése, és

iii. a mechanikus hatásoknak is lehet függőleges szállító kapacitása.
Ennek fényében a szerzők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a statikus fitolit elmélet nem

állja meg a helyét, de a dinamikus elmélet is túlságosan leegyszerűsítve ábrázolja a valós
folyamatokat.
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3. Anyag és módszer
3.1. A mintaszelvények kiválasztásának logikája

Dolgozatom célja, hogy a Kárpát-medencei, illetve ezen belül a hazai viszonyokat tükröző talaj-
fitolit adatbázis alapját lefektessem, éppen ezért a vizsgálati helyszínek körét – elsődlegesen –
természetföldrajzi és talajtani megfontolások alapján szűkítettem le (STEFANOVITS, 1963). A
címben foglaltak alapján mintavételezésre kerültek a legnagyobb területi kiterjedéssel rendelkező
főtípusok és azok legelterjedtebb típusai.

Jelen munkában összesen 7 főtípus (váztalajok, kőzethatású talajok, barna erdőtalajok,
csernozjom talajok, szikes talajok, réti talajok és öntéstalajok főtípusa), 17 típusát (vö.: 4. fejezet,
4.1. táblázat) dolgozom fel.

A Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetében folytatott táj- és
paleoökológiai, illetve paleotalajtani vizsgálatok során célul tűztük ki, hogy a természet- és
tájvédelmi szempontból értékes, valamint a mezőgazdasági és földhasználati szempontból jelentős
talajtípusokat kiválasztva, meghatározzuk azok fitoliteloszlását, fitolitkészletét, mert ez alapján
elkészíthető egy olyan kataszter jellegű, határozókulcsként is funkcionáló adatbázis, amely
viszonyítási alapként szolgál későbbi őskörnyezettani kutatásokban. A vizsgálatban szereplő
talajtípusok mindegyikénél természetes állapotú (potenciális vegetáció) és a típusra leginkább
jellemző művelési ág (pld.: szántó, gyep, erdő stb.) alatti szelvények egyidejű megmintázását
tűztem ki célul. Ez az összehasonlító elemzés szolgáltat később alapot arra, hogy kimutathatóvá
váljanak az antropogén hatásokból, illetve egyéb természetes környezeti változásokból adódó
eltérések a talajtípusok fitolit profiljában. Elképzelésem szerint ennek nyomán értelmezhetővé,
magyarázhatóvá válnak a régészeti és őskörnyezettani kultúrrétegek és paleotalajok szelvényeinek
fitoliteloszlási görbéi.

A terepbejárásokat irodalmi és térképi adatok feltárása előzte meg, amelynek során egy adott
típus lehetséges helyét több felszínborítás, illetve művelési ág alatt is vizsgáltuk. A célterületek
lehatárolását követően a terepbejárások alkalmával több próbaszelvényt vettünk fel. A
próbaszelvényeket Pürckhauer-féle talaj szúróbot segítségével – ahol a geomorfológiai sajátosságok
lehetővé tették katénában – elvégzett térképező fúrások (FINNERN, 1994) során vizsgáltuk. A
helyszíni leírás és terepszemle, illetve több esetben a megelőző talajtani alapvizsgálatok elvégzése
után szűkítettük a feldolgozandó talajtípusok körét a dolgozatban szereplő 20 szelvényre (3.1.1.
ábra) (Ezért fordul elő, hogy a bemutatásra kerülő szelvények számozása nem folyamatos. A
kódszámok utólagos megváltoztatását az ehhez kapcsolódó helyszíni, laboratóriumi mérési és fitolit
adatfelvételezési jegyzőkönyvek és mintakódok összekavarodása végett nem tartottam célszerűnek.
A szelvényeket a terepen adott kódszámokkal megjelölve, és ezeket következetesen használva
vezetem végig a dolgozaton.).

A leválogatásban szerepet kaptak a már korábban ismert és a felsőoktatásban használt
szelvények is (pl.: Nyugat-Magyarországi Egyetem Kémiai és Termőhelyismerettani Intézet
tanszelvényei) (pl.: PA09, magyarázatot lásd a 4.3.2. alfejezetben).

elvi előválogatás
- szakirodalmi adatok
- felszínborítás
- tanszelvények

terepbejárás
- szelvény-felvételezés
- helyszíni leírás
- mintavétel

laboratóriumi
és

terepi alapadatok
kiértékelése

szelvények leválogatása

n = 20

3.1.1. ábra: Feldolgozandó mintaszelvények kiválasztásának elvi lépései

3.2. Mintaszelvények helyszíni leírásának módszere

A helyszíni leírást a Talajinformációs és Monitoring Rendszer (TIM MÓDSZERTAN, 1995), az
MSZ 1398:1998 számú szabvány, illetve SZABOLCS (1966) által lefektetett terepi metodika alapján
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valósítottam meg. A szelvények leírásához használt helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyvet annak
formai és tartalmi megtartása mellett a TIM Módszertanban (1995) szereplő ajánlások és
kódrendszer alapján használtam. A helyszíni jegyzőkönyvek digitális változatát a TIM
Módszertanban szereplő rövidítések figyelembe vételével véglegesítettem (v.ö.: 2. melléklet).

A vizsgált szelvények környezetét az alábbi paraméterek alapján jellemeztük:
- lejtő %, lejtő alakja és lejtőkategória,
- kitettség,
- vegetáció,
- eróziónak és deflációnak való kitettség.
A talajszelvények morfológiai leírásakor az elkülönített genetikai szinteket az alábbi általános

jellemzőkkel írtuk le:
- szín (MUNSELL SOIL COLOUR CHARTS, 1990),
- fizikai talajféleség,
- szerkezet,
- tömődöttség,
- nedvességállapot,
- szénsavas mésztartalom (10% HCl)
- fenoftaleinlúgosság mértéke, illetve Komplex G indikátorral becsült kémhatás,
- kiválások és konkréciók rögzítése,
- (durva) vázrészek arányának rögzítése,
- talajhibák,
- gyökérzet,
- szintek és/vagy rétegek közötti átmenet jellemzése.
A talajszelvények morfológiai leírását követőn az alábbi általános adatokat rögzítettük a

szelvények jellemzésének érdekében:
- művelési ág,
- talajszelvény mélysége,
- talajképző kőzet megnevezése/meghatározása,
- humuszos réteg vastagsága,
- karbonátmegjelenés mélysége,
- fenoftaleinlúgosság megjelenésének mélysége,
- talajvízszint mélysége.
A feltárt és megmintázott szelvények helyzetét a helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyveken

EOV és WGS’84 koordináta-rendszerben is megadtam (v.ö.: 2. melléklet).

3.3. Mintavétel módszertana

A kiválasztott mintaszelvényeket az MSZ 1398:1998 számú szabványban fogalt szabályok
szerint nyitottuk. Talajmintavétel fitolit vizsgálatokhoz, valamint talajtani alapvizsgálatokhoz a
talajszelvény kipreparált homlok(fő)faláról történt az alább bemutatott módon. Olyan esetekben,
amikor nem adódott lehetőség (pld.: PA 25, magyarázatot lásd: 4.4.3. alfejezet), vagy nem volt
indokolt (pld.: PA19 és PA20, magyarázatot lásd a 4.1.2. alfejezetben) a szelvénynyitás,
Pürckhauer-féle talaj szúróbot (FINNERN, 1994), illetve kétkaros Styl-spirálfúró segítségével történt
meg a mintavételezés.

3.3.1. Talajmintavétel módszertana talajtani alapadatokhoz

A kipreparált metszetfalakon elkülönített genetikai talajszintekből, illetve öntésrétegekből
egységesen 1000-1500 gramm átlagmintát gyűjtöttem be. A mintázás az MSZ 1398:1998 számú
szabványban felsorolt kritériumoknak eleget tett. A mintákat a megfelelő kód és mélységjelzés
ellátása mellett simítózáras nejlontasakban szállítottam laboratóriumba. Jelen dolgozatban értékelt
20 talajszelvényből összesen 67 db átlagminta került begyűjtésre és feldolgozásra.
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3.3.2. Talajmintavétel módszertana fitolitelemzéshez

A kipreparált metszetfalon a vonatkozó módszertani kézikönyvek (PEARSALL 2000, PIPERNO
1988) által is javaslott ún. folyamatos oszlopmintázással (kontinuus-vertikális) gyűjtöttem
talajanyagot a növényi opálszemcsék feltárásához. A mintavételi pontsűrűség (intervallumok)
kialakításánál az adott szelvény genetikai szintjeinek a mélységét és textúráját vettem figyelembe.
A növényi opálszemcsék bemosódása miatt a fenti két tulajdonság játszotta a főszerepet a
mintavételi intervallumok megítélésénél. A cél az volt, hogy a talaj fejlődését a fitolit profil alapján
megítéljem, így a növényzeti mikromaradványok által érintett mélységnél mélyebben nem vettem
fel mintákat. Kivételt képeznek a laza, homokos textúrájú talajok, ahol a fitolitok bemosódásának
eredményeképpen, azok megjelenését a mélyebb rétegekben is valószínűsítettem. A helyszíni
talajvizsgálati jegyzőkönyveken minden esetben rögzítettem a terepi mintavétel mélységbeosztását
(vö.: 2. melléklet). Az egyes mintavételi intervallumok kialakításának magyarázatát a vizsgálati
szelvények bemutatásánál, leírásánál adom meg részletesen (4. fejezet).

3.4. Talajtani alapadatok laborálásának módszerei

A vizsgált talajszelvények letisztított homlokfalán, a helyszíni leírás során elkülönített genetikai
talajszintekből megközelítőleg 1000-1500 gramm talajmintát gyűjtöttem a szükséges laboratóriumi
vizsgálatok elvégzéséhez (TIM MÓDSZERTAN, 1995). A talajtani laboratóriumi alapvizsgálatok a
helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyvben rögzítettek kiegészítését, és a talajtípus pontos
meghatározását segítette. Mind a 20 vizsgálatba vont szelvény genetikai talajszintjeinek mintáiból
elkészültek az alábbi mérések:

kémhatás: Az MSZ-08-0206/2-78 számú szabvány szerinti 1:2,5 arányú talaj:desztillált víz,
illetve talaj:1n KCl oldat elegyítésével készített szuszpenzióban potenciometriásan mért pH érték
[pH(H20) és pH(KCl)].

· szénsavas mésztartalom: Az MSZ-08-0206/2-78 számú szabvány szerinti, Scheibler-féle
kalciméterrel mért összes karbonátforma CaCO3%-ban kifejezett értéke.

· humusztartalom: Az MSZ-08-0452-80 számú szabvány szerinti, Tyurin-féle humusz
meghatározási elven alapuló, kolorimetriásan mért humusztartalom százalékos (H%)
értéke.

· szerves széntartalom: Az MSZ-08-0210-77 számú szabvány szerinti, izzítási veszteség
módszerével mért összes szerves széntartalom (TOC%) százalékos értéke.

· Arany-féle kötöttség: Az MSZ- 21470/51-83 számú szabvány szerinti, Arany Sándor
módszere alapján mért kötöttségi értek, amely a minta fizikai féleségének
meghatározását segíti.

· mechanikai összetétel: Az MSZ-08-0205-78 számú szabványban foglaltak szerinti, a
Stokes-féle súrlódási törvény (gravitációs szedimentáció) alapján számított
szemcseméret-eloszlás az agyag, vályog és homok frakcióra vonatkozóan.

Bizonyos szelvények esetében a fent említett alapvizsgálatokon túl, mértük a talajminták összes
vízoldható sótartalmát (só%) az MSZ-08-0206/2-78 számú szabvány alapján, illetve a teljes
foszfortartalmat (Pösszes) az MSZ-08-1933-12: 1986 számú szabvány alapján.

3.5. Fitolit feltárás módszertana

A növényi opálszemcséket a talajanyagból egy több lépcsős szeparálási folyamatban tártam fel,
a mátrix agyag-, homok-, vályog- és szervesanyag-tartalmának elválasztásával. A vizsgálatokban
használt labor protokollt GOLYEVA (1997) és PEARSALL (2000) nyomán módosítva alkalmaztam. A
módszer a következő lépésekből épül fel:

Előkészítés: 10 grammnyi talajt kimérünk. Ezeket analitikai mérlegen két tizedesjegy
pontossággal lemérjük, és jegyzőkönyvben rögzítjük a későbbi kalkulációk érdekében. Mintáink
ezután méretüknek és terepen rögzített sor-, illetve kódszámuknak megfelelő porcelánedényekbe
kerülnek.
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Szervesanyag elválasztása: A talajmintákat tartalmazó porcelánedényeket homokfürdőn
melegen tartva, 33%-os hidrogén-peroxiddal (H2O2) kezeljük a talaj szervesanyagának elroncsolása
végett.

Agyagtartalom elválasztása: A Stokes-féle súrlódási törvénynek megfelelően a minták
agyagtartalmát iszapolóhengerben történő gravitációs ülepítéssel választjuk el.

Homokfrakció elválasztása: A mintákat egy 250 μm-es lyukátmérőjű szitán mossuk át, mely a
talaj szemcseösszetételéből az Atterberg-féle skála szerinti legnagyobb méretű ún. durva homok
frakciót (STEFANOVITS et al., 1999) elválasztja visszatartja. Ennél kisebb méretű szita használata
nem ajánlatos, mert a vizsgálat szempontjából fontos fitolitok és egyéb alkotó elemek
mérettartománya meghaladja azt, így azok fennakadnak, elvesznek. Az átmosott, leszűrt finom
homok szemcseméretű anyag ezután egy előre lemért tömegű (m1) cseréptálkába kerül.

Szárítás I.: A mintákat homokfürdőn kiszáradásig melegítjük. Ezután tömegét (m2) ismét
lemérjük a későbbi számításokhoz.

Centrifugálás előkészítése: A kiszárított minták anyagát az edény aljáról felkaparjuk, porítjuk és
összekeverjük, majd egy analitikai mérleg segítségével 1,5-1,8 grammnyit egy centrifugatubusba
mérünk.

Centrifugálás: A centrifugatubusban lévő mintákat ún. nehéz folyadékkal centrifugáljuk. Ez a
munkafázis szolgál minden eddig el nem távolított talajalkotó és a számunkra fontos biológiai
frakció szétválasztására. A centrifugáláshoz használt folyékony közeg kálium-jodid (KI), kadmium-
jodid (CdI2) és desztillált víz (H2O) összetevőjeként készül, fajsúlya 2,35 g/cm3 (v.ö.: 3.4.1. ábra).
A pontosan beállított nehéz folyadékos centrifugálás eredményeképpen a növényi opálszemcsék
felúsznak, így elválaszthatók a talaj egyéb ásványi alkotóitól. A centrifugatubusba bemért minta
tömegét a laborálási jegyzőkönyvben feltüntetjük.

nehéz folyadék fajsúlya

biogén frakció általános fajsúlya
1,5-től 2,3-ig < 2,35 <

elsődleges és másodlagos talaj szilikátok
általános fajsúlya

~ 2,65
3.4.1. ábra: Talajalkotók fajsúlyának összehasonlítása

Szűrés: A tubus tartalmát szűrőpapírral bélelt üvegtölcsérre töltjük úgy, hogy a leülepedett
anyagból a lehető legtöbb visszamaradjon. A szűrés folyamán desztillált vízzel tisztítjuk a mintákat.

Tisztító centrifugálás: A szűrőpapíron visszamaradt anyagot desztillált vízzel újra
centrifugatubusba fejtjük, jelig feltöltjük és többszöri ún. tisztító centrifugálást végzünk.

Szárítás II.: A minták előre lemért tömegű szárító edényekbe kerülnek, melyeket fentebb a
„Szárítás I.” című pontban leírtakkal megegyezően kezelünk, majd a kiszárított minták edénnyel
közös tömegét is rögzítjük.

Konzerválás, tárolás: Jelzettel ellátott, zárható műanyag tubusba minden mintából 100 mg
anyag kerül, amelyhez egyenként 0,3 ml glicerint pipettázunk. A megmaradt mintaanyagot szárazon
tároljuk elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz.

3.6. Az alkalmazott fitolit nevezéktan és osztályozási rendszer bemutatása

A növényi opálszemcsék leírására kifejlesztettek egy ún. egységes nyelvezetet, amelynek
használata minden esetben indokolt. Az ún. ICPN, vagyis International Code for Phytolith
Nomenclature lényege, hogy egy olyan egységes nevezéktant szolgáltasson minden
fitolitelemzéseket végző kutató számára, amely alapján az egyes tudományos műhelyek között az
információcsere egyértelmű, és mindenki számára értelmezhető alapokon nyugszik (MADELLA et
al., 2005). A nemzetközi fitolit nómenklatúra segítségével az egyes növényi opálszemcséket
(legfeljebb) három jelzővel, illetve azok kombinációival neveztem meg. Amennyiben nem teljes
szöveti elkovásodással, hanem egymagában megfigyelt ún. artikulált, elkovásodott növényi sejtről
volt szó, akkor megadtam a szemcse:

· pontos alakját kettő- (2D), vagy egy háromdimenziós (3D) jelző segítségével;
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· textúráját, illetve felszíni mintázatát az ICPN listában szereplő jelzők segítségével,
illetve

· a fitolit anatómiai származását, amennyiben az egyértelmű és kétséget kizáróan
eldönthető volt.

Mindezek mellett vannak bizonyos morfotípusok, amelyek rendhagyó elnevezése olyan mélyen
gyökerezik a fitolitelemzés gyakorlatában, hogy azok megváltoztatását nem tartották célszerűnek az
ICPN Munkacsoport tagjai (MADELLA et al., 2005). Ezeket az egyszerűsített neveket nomina
conservanda megjelöléssel találjuk a nevezéktanban. Minden jelző (deskriptor) latin vagy görög
eredetre vezethető vissza, így elvileg számos nyelvre átültethetővé válnak ezek a megnevezések. Az
átültetés, illetve lefordítás gyakorlatával kapcsolatban több nemzetközi fórumon is elhangzottak
aggályok, amelyek odavezettek, hogy ezeket a megnevezéseket általában az angol formájukban
használják. Jelen dolgozatban kísérletet teszek az általam megfigyelt és elnevezett morfotípusok
magyarnyelvű leírására is.

A számos osztályozás közül, az alábbi, 3.6.1. táblázat,  a  Golyeva-féle,  elsősorban  közép-  és
közép-kelet-európai őskörnyezeti rekonstrukciós munkákban használt indikátorcsoportjait
(GOLYEVA, 1997; 2001b), illetve azok ICPN besorolását mutatja be. A módszer a tipológiai
megközelítést alkalmazó rendszertani megközelítések közé sorolható. Az indikátorcsoportok
kialakításához számos közép- és a közép-kelet-európai recens talaj fitolitkészletét, illetve élő
növényekből készített referencia minták elemzését végezték el.

Az egyes indikátorok ICPN szerinti besorolását, tehát az osztályozási rendszer és a
nómenklatúra harmonizálását, illetve összekapcsolását annak érdekében végeztem el, hogy a
vizsgálatokban leírt morfotípusok leírása széles körben értelmezhető legyen.

3.6.1. táblázat: A Golyeva-féle ökológiai-tipológiai osztályozási rendszer egyes elemei és azok ICPN besorolása
Megnevezés Megjegyzés

Főbb indikátor típusok
Ökológiai megnevezés ICPN jelzők*, ** Leírás/jellemzés

Tűlevelű fafajok
indikátorformái

a. köbös  (cubic - 3D),
négyzet (square - 2D)
b. árkos (scrobiculate)
c. epidermális eredet
(E – epidermal)

A Picea spp.  és  a Pinus spp. által képzett fitolitok tartoznak
ide.
Izodiametrikus, köbös alak, jól látható gödröcskékkel a
felszínén.

Erdei jellegű habitat
pázsitfűfajainak
trichomái

a. tűs  (acicular - 3D),
lándzsás (lanceolate - 2D)
b. sima felszínű (psilate)
c. trichóma (E – epidermal
trichom)

Nagyméretű, hosszú alap (30-50μm), a trichoma csúcsi része
nem lóg túl az alapján.

Mezei jellegű habitat
pázsitfűfajainak
trichomái

a. tűs  (acicular - 3D),
horog alak (unciform - 2D)
b. sima felszínű (psilate)
c. trichóma (E – epidermal
trichom)

Kicsi, kör jellegű alap, hosszú, hegyes csúcsban végződő
trichoma, mely jelentősen túl lóg az alapon.

Sztyeppei jellegű habitat
pázsitfűfajainak
indikátor fitolitformái

a. tölcsér alak
(conical - 3D)***
b. sima felszínű (psilate)
c. epidermális, rövid sejt
(SC – epidermal short-cell)

Rendkívül kis méretű (10-15μm), egyik végén tölcsérszerűen
kiszélesedő, másik végén enyhe, sokszor picit kiszélesedő
köralapban végződő.
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3.6.1. táblázat folytatása

Száraz habitatok
pázsitfűfajainak
indikátorformái, illetve a
termesztésbe vont
(domesztikált)
gabonafélék indikátorai

a. öbölszerű bemélyedések,
hengeres (clavate,
cylindric - 3D),
nyújtott (elongate - 2D)
b. dendritikus, tüskés
felszínű (corniculate,
dendriform, echinate)

c. epidermális, hosszú sejt
(LC – epidermal longcell)

Félsivatagos élőhelyek pázsitfűfajainak relatíve nagy méretű
(20-40μm) epidermális származású indikátorformái. A
xeromorfizmus egyik megjelenési formája.
Súlyzóvéghez hasonló gömbformában végződnek, sok hegyes
vagy lekerekített tüskékkel tarkítva fésűszerűen a testükön.

Többletvízhatás
eredményeképpen
fejlődött területek
növényzetének
indikátorai

a. trapéz alakú, dendritikus
(trapeziform, cuneiform)
b. sima felszínű (psilate)
c. nódusz (szár), (stem  –
joint), E – epidermal)

Nagy méretű (50-100μm) többé-kevésbé izodiametrikus
forma, melynek egyik oldala mindig jól láthatóan homorú.
A Phragmites communis internódiumaiban képződik.

Egyéb fitolitformák
Ökológiai megnevezés ICPN jelzők*,** Leírás/jellemzés

Epidermális hosszúsejt
fitolitok

a. hengeres (cylindric -
3D), nyújtott (elongate -
2D)
b. sima felszínű, szinuszos
oldalvonalak (psilate,
sinuate)
c. epidermális, hosszú sejt
(LC – epidermal longcell))

Gyakorlatilag az összes pázsitfűfaj képez a bőrszöveti, ún.
hosszúsejtjeiben fitolitot. Ezek alakja és mérete fajspecifikus,
illetve külső környezeti tényezők függvénye is.
Jól használható adott ősfelszín biomassza termelésének
megítélésére.

Mohafajok fitolitjai

a. gömb  alak  (globular -
3D), kör alak (orbicular -
2D)
b. sima felszínű (psilate)
c. epidermisz (E –
epidermal)

Nagyon kis méretű (8-10 μm), szabályos gömbalakot mutató
fitolitok.

Egyéb szilikátos indikátorok

Szivacsfajok tüskemaradványai Nyújtott, tubuláris forma, melyen mindig megtalálható a belső,
centrális csatorna. Porifera spp.

Diatómák (kovamoszatok vázmaradványai)

A Bacillariophyaceae osztály tagjai. Változatos formavilágot
mutatnak, legszebbek az ovális, elnyújtott köralakot formáló
szilícium-dioxidból felépülő maradványok, de ismeretesek
lekerekített háromszöghöz, vagy éppen hajó, illetve ék alakhoz
hasonló vázformák is.

Egyéb nem szilikátos növényi indikátorok

Fűdetritusz részecskék Pázsitfűfajok (Gramineae) szerves eredetű törmeléke, szöveti
maradványa.

Fadetritusz részecskék Fásszárú növényfajok szerves eredetű törmeléke, szöveti
maradványa.

* a. az adott indikátorcsoport jellemző típusának formája; b. az adott indikátorcsoport jellemző típusának mintázata
és/vagy textúrája, valamint c. az adott indikátorcsoport jellemző típusának anatómiai eredete
** jelen dolgozatban, ábrán be nem mutatott morfotípusokért lásd: Barczi et al. 2009
*** nomina conservanda: rondel

A fenti 3.6.1. táblázatban felsorolt morfotípusok környezet indikáló szerepét GOLYEVA 2007
nyomán három súlyponti kategóriába oszthatjuk tovább:

· általános morfotípusok (több növény taxon által is képzett, diagnosztikai értékkel nem
rendelkező tipológiák),

· lokális környezeti morfotípusok (adott mintában mért mennyiségük jelezheti az
ökológiai viszonyokat), illetve

· speciális környezetjelző morfotípusok (adott élőhelyre jellemző növénytársulásban
előforduló fajok élőhelyet jelző növényi opálszemcséi).
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Ezek a kategóriák az eredmények interpretálásában játszanak jelentékeny szerepet, hiszen egyes
indikátorok mintabeli megjelenése (pld.: erdei élőhelyet jelző indikátorok) alacsonyabb részarány
mellett is fontos környezetjelző szereppel bírhat.

3.7. Fitolit határozás, számolás, adatfelvétel és adatfeldolgozás módszertana

Az egyes mintákban megfigyelt növényi opálszemcséket az ICPN által javasolt módon
neveztem el. Rögzítettem az adott fitolit formáját, textúráját és amennyiben lehetőség adódott
növényanatómiai származását (MADELLA et al., 2005).

A növényi opálszemcsék leszámolását a fedőlemezen három sorban, vagy 150 meghatározható
opálszemcse megfigyeléséig végeztem.

Az adatokat mintánként és morfotípusonként rögzítettem, belőlük abszolút és százalékos
értékeket tartalmazó eredménymátrixot készítettem, amelynek tartalmát C2 paleoökológia
adatfeldolgozó és statisztikai szoftverbe (JUGGINS, 2007) illesztettem. A C2 szoftverrel lehetőségem
nyílt – a korábban felállított kritériumoknak eleget tevő – talajszelvények esetében ún.
fitoliteloszlási görbét megszerkesztenem.

A dolgozathoz csatolt SEM felvételek a moszkvai Lomonoszov Egyetem, Biológia
Tanszékének elektronmikroszkópos laboratóriumában készültek. Az felvételekhez 1-2 mg száraz
mintát montírozó korongon beágyaztak, amelyre aztán arany-palládium fedőréteg került.

A talajtani alapadatok nem kontinuus mintavétellel kerültek feldolgozásra, hanem az egyes
genetikai szintek átlagmintázásával, ezért ezeket táblázatosan, illetve egyes indokolt esetben
grafikusan is ábrázoltam.

A fitolit alapadatok korrespondencia (CA) és főkomponens elemzéssel (PCA) történő
statisztikai feldolgozásához a PAST program csomagot használtam (HAMMER et al., 2001).
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4. A mintavételi szelvények bemutatása
Dolgozatomban 20 talajszelvény vizsgálati eredményeit mutatom be. A szelvények egymástól

eltérő tájföldrajzi elhelyezkedése (4.1. ábra) okán célszerűnek látom külön fejezetben bemutatni a
mintavételi helyek természetföldrajzi környezetét, tájtipológiáját. A 20 szelvény 14 különböző
kistájban (9 közép- és 4 nagytáj, vö.: 4.1. táblázat) található. Célom, hogy a fejezet harmonikus
elegyítése legyen a szakirodalmi adatok feldolgozásának és a kutatás során nyert terepi adatoknak
(vö.: helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyvek – 2. melléklet), illetve laboratóriumi
alapvizsgálatoknak. A vizsgált talajszelvényeket és környezetüket a talajok genetikai és
talajföldrajzi alapokon nyugvó osztályozása (STEFANOVITS 1963), illetve a Talajvédelmi
Információs és Monitoring Rendszer módszertanának (TIM MÓDSZERTAN, 1995) ajánlásai alapján
veszem sorba és mutatom be (4.2. táblázat). Minden szelvény esetében röviden kitérek a kistáj
természetföldrajzi viszonyaira (hangsúlyt helyezve az adott vizsgálati pont szempontjából
legfontosabb tényezőkre, folyamatokra), összefoglalom a szelvény genetikai szintjeinek
laboratóriumi alapadatait, a szelvény és a közvetlen környezetének fényképét; és így a
szakirodalom, saját mérések, illetve a helyszíni megfigyelések összevetésével adom meg a szelvény
leírását. A szelvények közvetlen környezetét a 3. mellékletben, térképeken (1:10 000), illetve
légifelvételeken (szerkesztett Google Earth szelvényeken) adom közre.

4.1. táblázat: A mintavételi szelvények természetföldrajzi elhelyezkedése és EOV koordinátái

Nagytáj Középtáj Kistáj TIM
kód

Munka
kód EOV koordináták

PA18 y:675121; x:194097
PA19 y:675248; x:193912Duna-Tisza közi

síkvidék
Kiskunsági-
homokhát 051

PA20 y:676423; x:195153
Csanádi-hát 192 PA25 y:797843; x:115329Körös-Maros köze Csongrádi-sík 242 PA06 y:773336; x:118761

251 PA21 y:814612; x:250419Hortobágy 303 PA22 y:795504; x:248803Közép-Tiszavidék Tiszafüred-
Kunhegyesi-sík 394 PA23 y:777001; x:257580

311 PA14 y:648644; x:155477

Alföld

Dunamenti-síkság Kalocsai-sárköz 395 PA15 y:649833; x:154859
112 PA11 y:464485; x:260934
091* PA12 y:463778; x:261017Soproni-hegység
090 PA13 y:464128; x:260852

Nyugat-
magyarországi-
peremvidék

Alpokalja
Fertőmelléki-
dombság 131 PA09 y:468432; x:265043

Bakonyvidék Bakonyi
kismedencék 112 PA01 y:554809; x:208839

Vértes peremvidéke 010 PA03 y:603115; x:225296
Dunántúli-
középhegység Vértes-Velencei-

hegyvidék Velencei-hegység 091* PA08 y:610905; x:210417
Gödöllői-dombság 131 PA07 y:672628; x:234762Cserhátvidék Cserhátalja 180 PA16 y:692001; x:260867Észak-

magyarországi-
középhegység

Észak-
magyarországi-
medencék

Zagyva-völgy 212 PA24 y:696667; x:261520

* lásd: 4.2. táblázat
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170 km

4.1. ábra: Mintavételi szelvények elhelyezkedése az ország területén (alaptérkép: Google Earth)
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4.2. táblázat: A mintavételi szelvények genetikai talaj osztályozás szerinti besorolása és táji elhelyezkedése

Főtípus1 Típus2 TIM
kód2

Munka
kód Táji elhelyezkedés3 WGS ’84

koordináták

Köves, sziklás váztalaj 010 PA03 Vértes peremvidéke 47°22’12.04”
18°25’36.57”

PA18 47°05’26.46”
19°22’42.39”

PA19 47°05’20.65”
19°22’48.00”

Váztalajok
Humuszos homoktalaj,
karbonátos 051

PA20

Kiskunsági-
homokhát

47°06’00.57”
19°23’44.14”

Ranker (gránit) PA08 Velencei-hegység 47°14’12.09”
18°31’52.32”Kőzethatású

talajok
Ranker (gneisz)

091*
PA12 Soproni-hegység 47°39’59.02”

16°34’03.74”
Ramann-féle barna
erdőtalaj, típusos 131 PA07 Gödöllői-dombság 47°27’23.15”

19°20’54.20”
Ramann-féle barna
erdőtalaj, rozsdabarna 132 PA09 Fertőmelléki-

dombság
47°42’14.24”
16°37’40.14”

PA01 Bakonyi
kismedencék

47°13’00.10”
17°47’26.30”Agyagbemosódásos barna

erdőtalaj, nem podzolos 112
PA11 47°39’57.07”

16°34’37.61”

Barna
erdőtalajok

Erősen savanyú, nem
podzolos barna erdőtalaj 090 PA13

Soproni-hegység
47°39’54.66”
16°34’20.10”

Kilúgzott csernozjom 180 PA16 Cserhátalja 47°41’25.59”
19°36’25.93”

Terasz csernozjom, nem
karbonátos 212 PA24

Észak-
magyarországi-

medencék

47°41’45.31”
19°40’09.06”

Csernozjom
talajok

Meszes, vagy
mészlepedékes
csernozjom, alföldi

192 PA25 Csanádi-hát 46°21’58.08”
20°58’08.74”

Sztyeppesedő réti
szolonyec, közepes 251 PA21 Hortobágy 47°34’37.93”

21°14’09.63”Szikes talajok
Szolonyeces réti talaj1 242 PA06 Csongrádi-sík 46°24’07.15”

20°39’05.27”

Réti talaj, mélyben sós 303 PA22 Hortobágy 47°34’01.43”
20°58’53.27”Réti talajok

Öntés réti talaj,
karbonátos 311 PA14 46°44’37.51”

19°01’47.03”
Humuszos öntéstalaj, réti
öntés 395 PA15

Kalocsai-sárköz
46°44’17.17”
19°02’43.60”Öntéstalajok

Humuszos öntéstalaj, nem
karbonátos, többrétegű 394 PA23 Tiszafüred-

Kunhegyesi-sík
47°38’59.62”
20°44’17.57”

1 STEFANOVITS et al. (1999) nyomán
2 TIM MÓDSZERTAN (1995) nyomán
3 MAROSI és SOMOGYI (1999) alapján (kistáj)
* ranker talaj:  ÚTMUTATÓ (1988) besorolása alapján Közép- és Délkelet-Európa BET, erősen savanyú, nem podzolos
(090) barna erdőtalajainak egyik altípusa (091). STEFANOVITS et al. (1999) besorolása alapján kőzethatású talajok
főtípusának ranker típusa
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4.1. A vizsgált váztalaj-szelvények bemutatása

A vizsgálatba vont 20 talajszelvényből egy köves, sziklás váztalaj, illetve három humuszos
homoktalaj képviseli a váztalajok főcsoportját.

4.1.1. PA03 köves, sziklás váztalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA03, köves sziklás váztalajként meghatározott vizsgálati szelvény a Dunántúli-
középhegység nagytáj, Vértes-Velencei-hegyvidék középtájon belül a Vértes peremvidék kistáj déli
területéhez tartozik. A kistáj földtana a Vértes uralkodóan mezozoós, laza üledékekből épült tönkös
sasbércsorozatával, illetve váltakozóan széles és enyhén hullámos hegylábfelszínű térszíneivel
jellemezhető. A hegység déli, a Zámolyi-medencére hajló lejtőjén formálódott 10 km hosszú
glacisfelszínen vettem fel a PA03 vizsgálati szelvényt (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet). A terület
mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú, de az előbbi jelleg az észak-nyugati szubatlanti
típusú lejtőkön enyhébben kifejezett, mint a dél-keleti szubmediterrán növényzetű oldalakon. Évi
középhőmérséklete 9,5°C. A csapadék évi összege délen 600-650 mm. Az uralkodó szélirány
észak-nyugati. A Vértes peremvidék nyugati feléről az Által-ér, keletiről a Váli- és a Császár-víz
gyűjti össze a lefolyó vizeket. A kistáj területén fut még a Farkasvölgyi-patak, Oroszlány-Kecskédi-
vízfolyás és a Szép-víz. Összefüggő talajvíztükör csak a peremi völgyekben jelenik meg, ahol
annak átlagos mélysége 4-6 méter, kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos
(MAROSI és  SOMOGYI, 1999). Növényzeti képét tekintve a peremvidék a Bakony-Vértes
flórajárásba (Vesprimense) tartozik. A dolomit és mészkő törmelékanyagból álló felszínek szárazak,
kedvezőtlen ökológiai adottságú élőhelyeket hoznak létre. A kistáj déli területein a dolomit hegyek
délies oldalaira jellemző mészkedvelő tölgyes (Orno – Quercetum pubescenti-cerris), bokorerdő,
sziklagyep, sziklafüves lejtő és ritkábban kőtörmelékes, hársakkal, kőrisekkel jellemezhető
vegetációmozaikok váltakoznak (KIRÁLY et al., 2008). A kistáj uralkodó talajtípusai a mészkövön
képződött rendzinák (44%), löszös üledékeken keletkezett agyagbemosódásos barna erdő talajok
(14%), illetve a periglaciális üledékeken keletkezett barnaföldek (32%). Az említett típusok mellett
kisebb részaránnyal képviseltetik magukat csernozjom barna erdőtalajok (2%), mészlepedékes
csernozjomok (6%), valamint földes és köves kopárok, váztalajok (1%), illetve réti jellegű
talajképződmények (1%) a völgytalpak mentén (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A PA03, köves, sziklás váztalaj-szelvényt (4.1.1.1. ábra) egy, a Vértes peremvidék
felszínborítására jellemző, karsztbokorerdő és nyílt dolomit sziklagyep (Seseli leucospermo -
Festucetum pallentis) foltok váltakozásával jellemzett, megközelítőleg 10-12%-os lejtőszögű, keleti
kitettségű domboldalon nyitottuk (4.1.1.2. ábra) (vö.: 2. melléklet: PA03 helyszíni talajvizsgálati
jegyzőkönyv). A szelvény talajképző tömör karbonátos alapkőzetét (dolomit) 22 cm-es mélységben
értük el. A sekély, mindössze 6 cm-es humuszos A-szint gyengén szerkezetes, apró morzsás;
homokos-vályog fizikai féleségbe sorol (4.1.1.1. táblázat); színe szárazon sötét sárgásbarna (10YR
4/4), míg nedvesen sötét barna (10YR 3/3); egy rövid AC-szinttel kapcsolódik az alapkőzethez. Az
A-szint csekély karbonát-tartalma a kistáj évi csapadék mennyiségének megfelelően részben a
kilúgzásnak, részben a kitettségből adódó erodatív hatásoknak köszönhető, míg a humusztartalom a
főtípusra jellemző csökkent biológiai aktivitással is összefüggésben áll (4.1.1.1. táblázat).

4.1.1.1. táblázat: PA03 köves, sziklás váztalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3
% H% TOC% KA

[a% / v% / h%]
A 0-6 6,7 6,1 0,3 0,8 12,9 38 13/ 24/ 63

AC 6-20
C 20-22
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4.1.1.1. ábra: A PA03 köves sziklás váztalaj-
szelvénye

4.1.1.2. ábra: A PA03 köves sziklás váztalaj-szelvény
környezete

4.1.2. PA 18, 19 és 20 humuszos homoktalaj-szelvények földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA 18, 19 és 20 munkakóddal jelölt, humuszos homoktalaj-szelvényeket az Alföld, Duna-
Tisza közi síkvidék középtáján belül, a Kiskunsági-homokhát kistájhoz tartozó Örkény és
Tatárszentgyörgy települések közötti területen nyitottuk (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).

A kistáj 94-139 m közötti tengerszint feletti magasságú, szélhordta homokkal fedett, orográfiai
tipológiát tekintve enyhén hullámos hordalékkúp-síkság, amelyet mésziszapos szikes laposok
tesznek változatosabbá. A közel párhuzamos lefutású buckacsoportokon belül három nagyobb
csoport különíthető el, amelyek közül a Gyón-tatárszentgyörgyi elnevezésű csoportban
helyezkednek el a tárgyalt szelvények. A kistáj geológiáját egyöntetű szemcseméret-eloszlással
jellemezhető, jól osztályozott futóhomok dominálja, amely lényegében az ős-dunai hordalékkúp
átmozgatott anyaga. Éghajlatát tekintve a terület átmenetet képez az Alföld mérsékelten meleg és
meleg, száraz típusai között. Évi középhőmérséklete 10,2-10,3 °C között, míg évi csapadékösszege
550-570 mm körül alakul a szelvénynyitás körzetében. Vízrajzi tekintetben a kistáj különlegessége,
hogy a Duna-Tisza közi vízválasztó metszi, éppen ezért vízfolyásai két nagy vízgyűjtőt is
kiszolgálnak. A talajvíz átlagos mélysége 2-4 m közötti, jellegét tekintve kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos. A Kiskunsági-homokhát a Duna-Tisza közi flórajárásba (Praematricum)
tartozik (KIRÁLY et al., 2008). A PA20 szelvényt a kistáj egyik jellemző növénytársulása által uralt
(meszes talajú homokpuszta [Festucetum vaginatae] és borókás-nyárasok [Junipereto-Populetum
albae] foltjai) területen vettük fel, míg a PA18 munkakódú szelvényt legeltetett gyepen, a PA19-est
pedig szántón. A kistáj talajviszonyaira jellemző a futóhomok és humuszos homokok dominanciája.
Az említett két típus mellett kisebb részaránnyal ugyan, de jól lehatárolható foltokban – buckaközi
laposokban – megjelennek szikesek, illetve a réti főtípus egyes képviselői (mélyben szolonyeces
réti és csernozjom, szoloncsák, szoloncsák szolonyec, illetve szolonyec réti talajok, lápos réti
talajok). Az egykori pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris danubiale) alatt a megfelelő
domborzati adottságok mellett rozsdabarna erdőtalajok is megjelennek (MAROSI és  SOMOGYI,
1999).

A kistáj Örkény és Tatárszentgyörgy települések közötti homokbuckás területén egymáshoz
közeli táblákon természetes gyep, legelő és szántó művelési ágban lévő táblákon jelöltük ki
ugyannak a talajtípusnak három szelvényét.
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A PA18-as számú szelvény helyét egy, a II. Világháború óta legelőként, előtte szántóként
hasznosított (tulajdonos szóbeli közlése) sík területen jelöltük ki (4.1.2.2. ábra) (vö.: 2. melléklet:
PA18 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv). A szelvény talajképző kőzetét, az egykori Ős-Duna,
karbonátos, szárazon fakó sárga (2,5Y 8/3), nedvesen olíva sárga (2,5Y 6/6) színű öntéshomokját
60 cm-es mélységben értük el. Az alapkőzet a 25-60 cm-es mélységében elhelyezkedő
szerkezetnélküli, homok fizikai féleségű, enyhén lúgos átmeneti, AC-szinttel kapcsolódik a
humuszos A-szinthez. Az átmeneti AC-szint szárazon sárga (10YR 7/6), nedvesen sárgás barna
(10YR 5/4), homok fizikai féleségű, magas karbonát-tartalmú, mérsékelten áttalajosodott szint. Az
AC/C átmenet színben diffúz, fizikai féleségben azonban nem mutatkozik váltás. Az egykori
szántást az AC- és A-szint határán elhelyezkedő nyelvszerű humuszbemosódások jelzik (4.1.2.1.
ábra). A szelvény legfelső humuszos A-szintje gyengén szerkezetes, szárazon sárgás barna (10YR
5/4), nedvesen sötétbarna (10Y 3/3), fizikai félesége homok, enyhén lúgos, alacsony humusz- és
karbonát-tartalmú. A szelvényben a kilúgozódás mérsékelten jelentkezik, humusz és szervesanyag-
tartalma, ellentétben a karbonát-tartalom vertikálisan csökken, a felső A-szintben értéke a főtípusra
és típusra jellemző, korlátozott biológiai aktivitás és folyamatos deflációs hatások eredőjeként
alakul.

A PA19-es számú szelvény helyét a PA18-as közvetlen közelében, azonos geomorfológiai
pozíciójú, de szántó művelési ágban (4.2.1.4. ábra) lévő táblán jelöltük ki (vö.: 2. melléklet: PA19
helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv). A két mintavételi pont közötti hasonlóság a talajtani
tulajdonságokban is megmutatkozik. A PA19-es számú, humuszos homoktalaj szelvény (4.2.1.3.
ábra) hasonló tagolású, mint a korábban bemutatott PA18-as. A PA19-es szelvény esetében
Pürckhauer-féle szúróbot segítségével mértük fel a tábla talajviszonyait, írtuk le a szelvényt és
vettünk talajmintát fitolitelemzéshez. Kétkaros kézi talajfúró segítségével vettünk mintát a
laboratóriumi talajvizsgálatokhoz. A szelvény ugyanazon az ős-dunai öntéshomokon jött létre,
amelyet ebben az esetben már 55 cm-es mélységben elértünk. A szelvény humuszos A-szintje
rövidebb, mindössze 15-cm-es átmeneti AC-szinttel kapcsolódik a talajképző üledékhez. Mind az
alapkőzet, mind a talajképző üledék homok fizikai féleségű, szerkezet nélküli, alacsony humusz- és
szervesanyag-tartalmú enyhén lúgos szint (4.1.2.1. táblázat). A gyengén szerkezetes A-szint
humusz-tartalma a főtípusra, típusra jellemzően alacsony.

A PA20-as számú szelvényt Tatárszentgyörgy településtől távolabb, Örkény felé vezető út
melletti meszestalajú homokpuszta (Festucetum vagnatae) társulásban nyitottuk (4.2.1.6. ábra)
(vö.: 2. melléklet: PA20 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv). A homokbuckák és buckaközi
mélyedések által tagolt, enyhén hullámos felszínű terület egy jellemző pontját kiválasztva arra
törekedtünk, hogy a természetes növénytársulásra jellemző talajtípust tárjunk fel. A PA20-as számú
humuszos homoktalaj szelvény (4.2.1.5. ábra) talajképző üledéke ugyanaz az áthalmozott,
karbonátos ős-dunai hordalék, amelyen a PA18 és PA19-es szelvények kialakultak. Laboratóriumi
mérési eredmények alapján jelentősebb különbség a karbonát-tartalomban mutatkozott, amely alatta
marad az előző két szelvénynél mértekhez képest. A szénsavas mésztartalom az enyhe lejtő
helyzetből adódóan kialakuló dinamikusabb vízforgalom eredményeképpen csökkenhetett. A 25
cm-es mélységben elért C-szint szárazon világos sárgásbarna (2,5Y 6/4), nedvesen barnássárga
(10YR 6/6) színű, textúrája homok, enyhén lúgos kémhatású, laza, szerkezet nélküli üledék. Az A-
szint alacsony karbonát-tartalmú, gyengén szerkezetes, szárazon fakó barna (10YR 6/3), nedvesen
sötét szürkésbarna (10YR 3/2) színű. Az előző két szelvényhez mérten a fokozottabb biológiai
aktivitást a laborban kimért magasabb humusz- és szervesanyag-tartalom (4.1.2.1. táblázat),
valamint az A-szint gyökerekkel nemezszerűen átszőtt morfológiai képe is alátámasztja. Ehhez
párosulnak továbbá a megfigyelt állatjáratok (krotovina) bélyegei is.

A PA18, 19 és 20-as számú szelvényeket földrajzilag azonos helyen (Kiskunsági-homokhát
kistáj), enyhén eltérő geomorfológiai, és eltérő felszínborítási, művelési viszonyok mellett jelöltük
ki és vettük fel. Laboratóriumi adataikat az alábbi táblázat tartalmazza:



50

4.1.2.1. ábra: PA18 humuszos homoktalaj 4.1.2.2. ábra: PA18 humuszos homoktalaj környezete

4.1.2.3. ábra: PA19 humuszos homoktalaj 4.1.2.4. ábra: PA19 humuszos homoktalaj környezete

4.1.2.5. ábra: PA20 humuszos homoktalaj 4.1.2.6. ábra: PA20 humuszos homoktalaj környezete
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4.1.2.1. táblázat: PA18, 19 és 20 humuszos homoktalaj-szelvények laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3% H% TOC% KA
[a% / v% / h%]

PA18
A 0-25 7,6 7,1 1,7 0,8 1,3 26 4 / 2 / 94

AC 25-60 8,0 7,5 2,5 0,3 0,8 25 4 / 2 / 94
C 60-80 8,5 8,2 18,2 0,3 0,7 25 5 / 4 / 91

PA19
A 0-30 7,7 7,2 1,9 0,6 1,2 27 5 / 3 / 92

AC 30-55 8,0 7,6 2,4 0,2 0,6 24 4 / 2 / 94
C 55-70 8,6 8,2 17,6 0,1 0,6 25 4 /4 / 92

PA20
A 0-25 7,9 7,3 0,4 1,5 2,6 30 2 / 3 /95
C 25-55 8,2 7,7 5,1 0,4 0,9 28 2 / 1 / 97

4.2. A vizsgált kőzethatású talajszelvények bemutatása

A vizsgálatba vont 20 talajszelvényből kettő, egymástól eltérő talajképző kőzeten létrejött
ranker talaj képviseli a kőzethatású talajok főcsoportját. Mindkét szelvény tömör szilikátos
(magmás és metamorf) (nem karbonátos) alapkőzeten jött létre, termőrétegük sekély, víz- és
tápanyag-gazdálkodásuk szélsőséges, így megfelelnek a ranker talajok kritériumainak
(STEFANOVITS et al., 1999).

4.2.1. PA08 ranker talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA08 munkakóddal jelölt, gránitranker talaj szelvényét a Dunántúli-középhegység délkeleti
előterében elhelyezkedő Velencei-hegység kistájban, Pákozd településtől északra nyitottam (v.ö.:
4.1. ábra és 3. melléklet).

A kistáj északkeleti-délnyugati csapásirányú ópaleozoós kristályos tönkröghegység, karbon
korú gránitbatolit. A többszörösen tönkösödött, gyengén tagolt középhegység geomorfológiai
sajátosságai a gránit speciális lepusztulási formái (pld.: ingókövek) és a kőzetminőségi
különbözőségek következtében kialakult denudációs formák. A mérsékelten hűvös-száraz éghajlatú
kistáj évi középhőmérséklete 9,7 °C, évi csapadékösszege 550-600 mm között alakul, egyetlen
meghatározó vízfolyása a kistájat nyugaton keresztező Császár-víz. Növényzetét tekintve a Bakony-
Vértes flórajárásba (Vesprimense) tartozik, potenciális társulásai a mészkerülő tölgyesek (Luzulo-
Quercetum), molyhos kocsánytalan tölgyesek (Quercetum-petreae-pubescentis), nyílt sziklai
társulások (Asplenio-Festucetum glaucae) és nyílt szilikát-sziklagyepek (Inulo – Festucetum
pseudodalmaticae) (KIRÁLY et al., 2008). A hegységi területeken felszínen lévő gránitmálladékon
kedvezőtlen termékenységű és szélsőséges vízgazdálkodású agyagbemosódásos barna erdőtalajok,
rankerek és köves kopárok találhatóak, míg a hegylábi területek löszös anyagán csernozjom barna
erdőtalajok, illetve alföldi mészlepedékes csernozjom foltok jelennek meg (MAROSI és  SOMOGYI,
1999).

A PA08-as gránitmálladékon fejlődött kőzethatású ranker talajt (4.2.1.1. ábra) (vö.: 2. melléklet:
PA08 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv) a Velencei-hegység délkeleti felére jellemző homorú,
deflációnak és eróziónak enyhén kitett, 8%-os lejtésű, kopár felszínen nyitottam (4.2.1.2. ábra).

A szelvény talajképző tömör magmás alapkőzete (gránit) 18 cm-es mélységben jelentkezett. A
sekély, mindössze 18 cm-es humuszos A-szint gyengén szerkezetes, apró szemcsés, homokos
vályog, vályog fizikai féleségbe sorol (4.2.1.1. táblázat). A felszíntől a tömörkőzet megjelenéséig
fokozatosan emelkedik benne a gránitmálladék részaránya. Az A-szint lágyszárú gyökérzettel sűrűn
átszőtt; színe szárazon sárgásbarna (10YR 5/4), míg nedvesen sötét szürkésbarna (10YR 3/2);
szénsavas mésztartalma nincsen, kémhatása a savas tartományba esik. A főtípusra és típusra
jellemző módon a szelvény humusztartalma alacsony, amely a gátolt biológiai tevékenyéggel,
szélsőséges hő- és vízgazdálkodással, a szelvény telenkénti teljes átfagyásával és a kopár, még nem
záródott növényzettel áll összefüggésben.
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4.2.1.1. táblázat: PA08 ranker talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3
% H% TOC% KA

[a% / v% / h%]
A 0-18 5,97 4,48 0,00 0,73 10,10 35 10,7 / 14,7 / 74,6
C 18-25

4.2.1.1. ábra: PA08 ranker talaj szelvénye 4.2.1.2. ábra: PA08 ranker talajszelvény környezete

4.2.2. PA12 ranker talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA12 munkakóddal jelölt ranker talaj szelvényét a Nyugat-Magyarországi peremvidéken
belül a Soproni-hegység területén vettem fel (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet). A szelvény a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Kémiai és Termőhelyismerettani Intézet tanszelvénye.

A kistáj hazánk egyik legidősebb kristályos tönkröghegysége, amelyet óidei metamorf kőzetek
(gneisz, csillámpala, fillit, csillámkvarcit stb.) építenek fel. A domborzatilag erősen tagolt hegység
felszíni formakincs-világban rendkívül gazdag (töréses lépcsők, keskeny hegygerincek, lekerekített
hegyhátak, domború lejtőjű sziklás sasbércek, tanúhegyek, mélyrevágódott patakvölgyek stb.).
Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, évi középhőmérséklete 8,5-9 °C, míg évi
csapadékösszege 750 mm körül alakul. Vízrajzát tekintve a kistáj jelentős lefolyással és
vízfelesleggel jellemezhető (pld.: Rák-patak, Kecske-patak stb.). Növényföldrajzát tekintve a kistáj
a kelet-alpesi flóratartomány (Noricum) Sopron-kőszegi flórajárásába (Ceticum) tartozik, teljes
területét erdő fedi. Természetes erdőtársulásai a jegenyefenyves lucosok (Bazzanio-Abietum),
gyertyánelegyes bükkösök (Melico-Fagetum), savanyú gyertyános tölgyesek (Luzulo-Querco
carpinetum) és gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum), az erdészetileg
kezelt területeken vegyeskorú keménylombos és fenyőerdők találhatóak (KIRÁLY et al., 2008;
MAROSI és SOMOGYI, 1999). Talajtakaróját szélsőséges tápanyag- és vízgazdálkodású savanyú nem
podzolos barna erdőtalajok és agyagbemosódásos barna erdőtalajok dominálják. A nyers palákon
kialakult sekély termőrétegű rankerek kisebb foltjai is előfordulnak a meredekebb lejtőkön.

A leukofilliten és gneiszen kialakult sekély termőrétegű ranker talaj (4.2.2.1. ábra) szelvény
helyét egy gesztenyés tölgyes (Castaneto Quercetum noricum) élőhelyfoltban (4.2.2.1. ábra)
jelölték ki (vö.: 2. melléklet: PA12 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv). A növényzeti, orográfiai
és geológiai jellemzőknek, illetve a kistájra jellemző csapadékmennyiségből adódó kilúgzásnak
köszönhetően a szelvény sekély, talajosodott AO-szintje erősen savanyú értékeket mutat (4.2.2.1.
táblázat). A gyengén szerkezetes, moder jellegű humusz anyaggal jellemezhető, szárazon sötét
szürkésbarna (10YR 3/2), nedvesen erősen sötétbarna (10YR 2/2) színű, homokos, homokos vályog
fizikai féleségű AO-szint a felszíntől számított 7 cm-es mélységben egy AC átmeneti szinttel (7-22
cm) kapcsolódik az alapkőzethez (C-szint; 22-60 cm). A szelvényben az A-szint alatt drasztikus
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mértékben megnövekszik a durva vázrészek aránya, amely mélységben csak a fásszárúak nagyobb,
fejlettebb gyökerei jelentkeznek.

4.2.2.1. táblázat: PA12 ranker talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3
% H% TOC% KA

[a% / v% / h%]
AO 0-7 3,4 2,7 0,00 n.a. n.a. 36 6 / 17 / 77
AC 7-22
C 22-60

4.2.2.1. ábra: PA12 ranker talaj
szelvénye

4.2.2.2. ábra: PA12 ranker talajszelvény környezet

4.3. A vizsgált barna erdőtalaj-szelvények bemutatása

Dolgozatomban 5 barna erdőtalaj-szelvény vizsgálati anyagát mutatom be. A felvett szelvények
közül erdőborítás alól egy Ramann-féle barna erdőtalaj, egy agyagbemosódásos barna erdőtalaj és
egy savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj kerül bemutatásra. A nem potenciális vegetáció, hanem
valamilyen emberi behatás alatt álló (pld.: legelő, szántó művelés ág), azonos típusú szelvények
közül Ramann-féle barna erdőtalajt a Gödöllői-dombság kistájban, míg egy agyagbemosódásos
barna erdőtalaj-szelvényt a Bakonyi kismedencék kistájban vettem fel (v.ö.: 4.1. ábra és 3.
melléklet).

A szelvényeket nem a felvételezés sorrendjében, hanem a genetikai és talajföldrajzi
talajosztályozásban (STEFANOVITS 1963) megadott fejlődési sor figyelembe vételével veszem sorba.

4.3.1. PA07 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA07, Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény helyét Maglód településhez közel a Gödöllői-
dombság kistáj területén jelöltem ki (vö.: 2. melléklet: PA07 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv)
(v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet). A vizsgálatot könnyítette, hogy a célterületen régészeti leletmentés
miatt kutató árkokat húztak, így könnyedén vizsgálhatóvá váltak a korábban szántóként hasznosított
tábla talajviszonyai.

A vizsgálatsorozatban a PA07 szelvény a szántó művelési ágban (4.3.1.2. ábra) hasznosított
barna erdőtalajokat reprezentálja. Ellenpólusként egy potenciális vegetációval jellemezhető másik
Ramann-féle barna erdőtalaj szelvény került kiválasztásra a Fertőmelléki-dombság területén.

A Gödöllői-dombság 130-344 méteres tengerszint feletti magasságú önálló dombvidék, amelyet
a felszínen változatos üledékek fednek. A kistájat nyugati-északnyugati peremén miocén homokkő,
illetve kavics összletek, déli, illetve délkeleti területein felsőpannon homokos-agyag, illetve az Ős-
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Dunához kapcsolódó fluviális összletek, valamint lösz, márga, illetve édesvízi mészkövek
jellemeznek. A vizsgálati terület Maglód mellett, a kistáj déli, délnyugati csücskében helyezkedi el,
ahol magas karbonáttartalmú, laza, homokos vályog fizikai féleségű, homokkal összefogazódott
lösz jelentkezett talajképző üledékként (MAROSI és  SOMOGYI, 1999). A kistáj magasabban fekvő
részeinek éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz, míg az alacsonyabb térszínek
mérsékelten meleg, mérsékelten száraz klimatikus viszonyokkal jellemezhetők. Az évi
középhőmérséklet 9,5-9,7 °C, évi csapadékösszege 600 mm körül alakul, amely érték a
talajképződési folyamatok szempontjából a kilúgzáshoz szükséges minimumként értékelhető. A
kistáj hidrológiai arculatát részben a Duna bal partjának vízfolyásai (Gombás-, Sződ-, Rákos-,
Mogyoród-, Szilas- és Rákos patak), illetve a Galga jobb parti vízfolyásai (Némedi- és Egres-patak)
határozzák meg. Összefüggő talajvíztükör csak a völgyekben, 5-6 méteres mélységben jelentkezik,
kemizmusa egyöntetűen szulfátmentes, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Növényföldrajzi
értelemben a kistáj Nógrádi flórajárásba (Neogradense)  tartozik,  potenciális  erdőtársulásai  közül a
legfontosabbak a molyhos és cseres tölgyesek (Quercetum pubescentis-cerris), a molyhos
kocsánytalan tölgyesek (Quercetum pubescentis-petraeae),  pusztai  (Festuco-Quercetum roboris),
illetve gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario – Quercetum roboris). Potenciális nyílt társulásai a
homokpusztai gyepek (Festucetum vaginatae danubiale) és a zárt homokpuszta rétek (Astragalo-
Festucetum sulcatae danubiale) (KIRÁLY et al., 2008). A kistáj talajait egyértelműen a Ramann-féle
barna erdőtalaj, illetve csernozjom barna erdőtalaj típusok uralják. Elszigetelten humuszos homok,
illetve réti talajfoltok is jelentkeznek (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A PA07 Ramann-féle barna erdőtalajt három genetikai talajszintre osztottam: Asz, B, C (4.3.1.1.
ábra).  A  25  cm  mély,  szántott  A-szint  szárazon  barna  (7,5YR  4/2),  nedvesen  sötét  barna  (10YR
3/3), erősen tömődött; szerkezetét tekintve átmenetet mutat a morzsás és a poliéderes típusok
között. Textúráját tekintve homok, enyhén savanyú kémhatású. A feltalaj színben fokozatos
átmenttel kapcsolódik a szelvény B-szintjéhez (25-60 cm), amely szárazon barna (7,5YR 5/6),
nedvesen sötét sárgásbarna (10YR 4/6). Textúrája homokos vályog, markáns agyagdúsulást nem
mértünk, agyaghártyák, illetve agyagmozgásra utaló jegyek a szelvényben nem jelentkeztek. A B-
szint szénsavas meszet legfeljebb nyomokban tartalmaz, amely a kistájra jellemző részbeni kilúgzás
eredménye. Ennek ellenére kémhatása nem tolódott el erősen a savas irányába, hanem a semleges
környékén mozog. Szerkezetét kagylós törésű aggregátumok jellemzik, amely jó összefüggést mutat
a B-szintben is jelentkező tömörödéssel. Az éles határral elváló C-szint magas karbonáttartalmú,
kőzetlisztes homok, lényegében szerkezetnélküli laza üledék. Textúrdifferenciálódási hányadosa
0,91, tehát nem haladja meg az 1,2-es határt, ami az agyagbemosódásos barna erdőtalaj típusba
sorolná. Az enyhe savanyosodás, az erős, de nem teljes kilúgzás, valamint a markáns agyagosodás
hiányában a gyengén fejlett Ramann-féle barna erdőtalajok kategóriájába soroltam a szelvényt.

4.3.1.1. ábra: PA07 Ramann-féle
barna erdőtalaj szelvénye

4.3.1.2. ábra: PA07 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény környezete
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4.3.1.1. táblázat: PA07 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Pösszes Mechanikai elemzés
genetikus

talajszint
mélység

(H2O) (KCl)
CaCO3% H% TOC% KA

[ppm] [a% / v% / h%]
Asz 0-25 6,6 5,5 nyom. 1,1 2,9 26 359,0 12 / 7 / 81
B 25-60 7,3 6,7 nyom. 0,3 1,9 33 333,0 11 / 7 / 82
C 60-82 8,1 7,7 27,0 0,4 3,0 36 417,2 12 / 17 / 71

4.3.2. PA09 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA09, vizsgálati szelvény – hasonlóan a PA11 és PA12 profilokhoz – tanszelvényként
funkcionál a Fertőmelléki-dombság erdő borította területén (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).

A kistáj a Fertő-tó mellett, a Nyugat-Magyarországi peremvidék nagytáj területén belül
helyezkedik el. A Fertőmelléki-dombság gyengén tagolt, kis relatív reliefű deráziós-eróziós
dombság, amelyet fiatal harmadidőszaki üledékes kőzetek, illetve a nagytájra jellemző metamorf
kőzetek pontszerű kibukkanásai alkotnak. A mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú kistáj
évi középhőmérséklete 9,2-9,4 °C között, míg évi átlagos csapadékösszege 650-700 mm között
alakul. Vízrajzi viszonyait a Fertő-tó dominálja. A kistájat a Rákos- és Tómalom-patak szeli át. A 2-
4 méteres mélységben elhelyezkedő talajvíztükör kalcium-magnézium-karbonátos. A Kisalföld
(Arrabicum)  és  a  Sopron-kőszegi  (Ceticum) flórajárások határmezsgyéjén helyet foglaló kistáj
potenciális erdőtársulásai a molyhos cseres tölgyesek (Orno-Quercetum pubescentis-cerris),  a
cseres kocsánytalan tölgyesek (Quercetum petraea-cerris), illetve a mészkedvelő gyertyános
kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae – Carpinetum). A dominánsan erdőborította kistáj
növényföldrajzi képét néhol sztyeprétek (Festucetum sulcatae) teszik változatosabbá. Hasonlóan a
növényzetéhez, talajait is erdőtalajok dominálják. A harmadidőszaki laza, karbonátos üledékeken
létrejött vályog textúrájú agyagbemosódásos barna erdőtalajok, Ramann-féle barna erdőtalajok,
illetve sekélyebb termőrétegű rendzinák dominálják a kistáj talajföldrajzi viszonyait.

Egy  felújított  mészkedvelő gyertyános  kocsánytalan  tölgyes  (Querco petraeae – Carpinetum)
élőhelyfoltban található (4.3.2.2. ábra) PA09 Ramann-féle barna erdőtalaj 150 cm mély szelvényét
(4.3.2.1. ábra) 5 genetikai talajszintre osztottam: AO, B1, B2, C, D (vö.: 2. melléklet: PA09 helyszíni
talajvizsgálati jegyzőkönyv).

A semleges kémhatású, agyag textúrájú, apró poliéderes szerkezetet mutató 12 cm mély
organikus A-szintet vastag, lombhullató erdőre jellemző avartakaró fedi. Az egyöntetűen barna
(10YR 4/3), gyökerekkel és félig lebomlott avaranyaggal sűrűn átszőtt szint színben és
tömődöttségben fokozatosan, fizikai féleségben pedig élesen kapcsolódik a B1-szinthez, amely
agyagdúsulást mutat. A B1 és  B2 horizontok alkotják a szelvény agyag-felhalmozódási rétegét. A
színben szinte azonos (szárazon sötét sárgásbarna – 10YR 4/6, nedvesen sárgásbarna – 10YR 5/6)
szintek enyhén savasak, teljesen kilúgzottak. A B1-szint hasábos, míg az alatta lévő enyhén kagylós
törésű szerkezettel jellemezhető. A szelvény talajképző kőzete (C-szint: 69-126 cm) magas karbonát
tartalmú, lúgos kémhatásba hajló löszszerű puha üledék, amelynek feküje és egyben a szelvény
ágyazati kőzete (D-szint: 126-150 cm) egy erősen világos színű, szinte fehér, porosan omlós
mészmárga. Textúrdifferenciálódási hányadosa megközelíti az 1,2, értéke: 1,16 a PA09 szelvény
esetében.

A szelvényen megfigyelhető talajképződési folyamatokra utaló bélyegek, illetve a mért talajtani
paraméterek (4.3.2.1. táblázat)  alapján  a  profil  átmenetet  mutat  a  Ramann-féle  és  az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok között. Erre elsősorban a jelentékeny agyagmennyiséggel
jellemezhető felhalmozódási B-szintek (vö.: textúrdifferenciálódás), ugyanebben a szintben
jelentkező gyengén fejlett agyaghártyák, illetve a teljes kilúgzás mutatnak; ugyanakkor a szelvény
nem mutat klasszikus kilúgzási, azaz szerkezetromlást és porosodást mutató E-szintet. A két
fejlődési fázis közötti állapotra utal az a megfigyelés is, hogy nem sikerült egy egyértelműen savas
kémhatású organikus A-szintet kimutatni.
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4.3.2.1. táblázat: PA09 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikus

talajszint
mélység

(H2O) (KCl)
CaCO3% H% TOC% KA

[a% / v% / h%]
AO 0-12 7,4 6,9 nyom. 1,2 6,7 56 30 / 23 / 47
B1 12-42 6,4 5,2 0,0 0,8 4,0 67 35 / 26 / 39
B2 42-69 6,1 5,0 0,0 0,7 3,9 68 36 / 26 / 38
C 69-126 8,0 7,5 37,3 0,3 2,6 44 17 / 31 / 52
D 126-150

4.3.2.1. ábra: PA09 Ramann-féle
barna erdőtalaj szelvénye

4.3.2.2. ábra: PA09 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény környezete

4.3.3. PA01 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A Dunántúli-középhegység Bakonyi-kismedencék kistájban, Pénzesgyőr település melletti,
komplex tájtörténeti múlttal rendelkező ún. hagyásfás legelőn (4.3.3.2. ábra)  jelöltük  ki  az  egyik
agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény helyét (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).  A
mintaterületen belül a vizsgálati szelvényt több, a helyszínen felvett talajszelvény közül választottuk
ki. A Pürckhauer-féle talaj szúróbot segítségével, katénában elvégzett térképező fúrások (FINNERN,
1994) során kiválasztott szelvény esetében fontos kritérium volt, hogy a fáslegelő olyan pontján
helyezkedjen el, amelyet minden műveléság-váltás érintett, illetve talajtani szempontból is jól
meghatározható, a legkevésbé erodált típusszelvénye legyen a területnek.

A kistáj területéhez több, az Öreg-Bakony sasbércei között meghúzódó hegyközi medence
tartozik. A medencéket eocén mészkő (vö.: 2. melléklet: PA01 helyszíni talajvizsgálati
jegyzőkönyv), partközeli és tengeri szenes, agyagos képződmények, illetve harmadidőszaki
kavicsösszletek bélelik (MAROSI és  SOMOGYI, 1999). A mérsékelten hűvös – mérsékelten nedves
kistáj évi középhőmérséklete 8,5 °C, évi csapadékösszege 750-800 mm között, egyes területeken
azt meghaladó mértékű. A vizsgált Pénzesgyőri medence a Gerence-patak vízgyűjtőjéhez tartozik,
nevezetes forrása a Kerteskőpusztai-forrás. Növényföldrajzát illetően a Pénzesgyőri medence a
Bakonyi-Vértesi (Vesprimense) flórajárásba tartozik. Potenciális erdőtársulásai a gyertyános
kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum), hegyvidéki égerligetek (Alnetum glutino-
incanae) a vízfolyások mentén, illetve mészkő szurdokerdők (Phyllitidi-Aceretum) és karszterdők
(Fago-Ornetum) a felszínközeli karbonátos alapkőzeteken (KIRÁLY et al., 2008). Talajtani
viszonyait tekintve a medence harmadidőszaki és löszös üledékein fejlődött vályog textúrájú
agyagbemosódásos barna erdőtalajok dominálnak a kisebb területi részaránnyal rendelkező
rendzinák mellett (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

Légifelvételek, történeti térképek és a terület domborzati adottságainak függvényében
megválasztott talajszelvény AO-szintje 7 cm-es, szárazon világos barnásszürke (10YR 6/2),
nedvesen sötét szürkésbarna (10YR 4/2) a lágyszárúak gyökereivel jól átszőtt, gyengén szerkezetes.
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Alatta mintegy 30 cm vastag E-, kilúgzási szint következik, amely szárazon fakó barnás (10YR
5/2), kagylós törésű, fizikai félesége homokos vályog. Ez a szint enyhén benyúlik (EB) a
felhalmozódási B-szintbe is, amely szárazon rozsdabarna (7,5YR 6/6), agyagos, agyaghártyás. A B-
szint szerkezete poliéderes, gyengén hasábos. Az agyagtartalom következtében kialakuló időszakos,
gyenge függővízhatásra redukciós bélyegek utalnak. A szelvény 104 cm mélységtől detektálható
alapkőzete Nummuliteszes mészkő (Szőci Mészkő Formáció), de valószínűsíthető, hogy a
formációt egykoron vékony löszös lepel boríthatta, amely áttalajosodott. Szénsavas mésszel csak az
alapkőzetben találkozunk, a szelvény kilúgzott, gyengén-közepesen savanyú kémhatású (4.3.3.1.
táblázat). A szelvény textúrdifferenciálódási hányadosa 2,13.

A morfológiai bélyegek és a felismerhető talajtani folyamatok alapján az agyagbemosódásos
barna  erdőtalajok  (ABET)  (4.3.3.1. ábra) típusába tartozik, amely talaj a 700 mm-nél több éves
csapadékkal rendelkező gyertyános tölgyesek és szubmontán bükkösök jellegzetes talaja a
Bakonyvidéken.

4.3.3.1. táblázat: PA01 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Pösszes Mechanikai elemzés
genetikus

talajszint
mélység

(H2O) (KCl)
CaCO3% H% TOC% KA

[ppm] [a% / v% / h%]
AO 0-7 5,9 4,9 0,0 1,4 5,6 42 448,5 15 / 24 / 61
E 7-37 6,4 5,2 0,0 0,5 3,4 37 355,9 16 / 24 / 60

EB 37-47 6,5 5,0 0,0 0,6 2,4 34 231,0 17 / 22 / 61
B 47-104 6,0 4,2 0,0 0,4 3,3 60 428,7 32 / 21 / 47
D 104-126

4.3.3.1. ábra: PA01
agyagbemosódásos barna erdőtalaj-
szelvény

4.3.3.2. táblázat: PA01 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény
környezete

4.3.4. PA11 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA11, agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvényt (4.3.4.1. ábra) a Soproni-hegység
kistájban, Sopron városának közelében vettem fel (vö.: 4.1. ábra és 3. melléklet). A korábban
tanszelvényként funkcionáló szelvény felújítás után alkalmas mintaszelvénynek bizonyult az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok természetes vegetáció alatti példájaként. A szelvényre a
választás azért esett, mert mind a kistájra, mind az agyagbemosódásos barna erdőtalajokra jellemző,
savanyú gyertyános tölgyes (Luzulo-Querco carpinetum) társulás alatt található (4.3.4.1. ábra) (vö.:
2. melléklet: PA11 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv). A Soproni-hegység kistáj tájtipológiai
jellemzését a PA12 szelvény (4.2.2. alfejezet) leírásánál korábban megadtam.



58

A 170 cm mély szelvény 5 genetikai talajszintre tagolódik: AO, E, B1, B2, C. A legfelső, moder
jellegű humuszanyaggal jellemezhető organikus A-szint (AO 0-5 cm) enyhén savanyú, magas
szervesanyag-tartalmú, homokos vályog fizikai féleséggel bír. A szárazon és nedvesen mérve is
barna  (10YR  5/3,  illetve  10YR  4/3)  színt  adó  feltalajt  csak  részben  lebomlott  avartakaró  fedi.  A
kilúgzott, enyhén morzsás szerkezeti morfológiát mutató, laza állagú AO-szint színben fokozatos
átmenetet mutat a típusra jellemző elluviális, kilúgzási E-szint felé, amelyet a szelvényben 5-30 cm-
es mélységben írtam le (4.3.4.1. táblázat). A szárazon fakószürke (10YR 5/2), nedvesen szürke
(10YR 5/2) színt adó horizont kémhatása a kilúgzás és az avarbontó mikroorganizmusok
anyagcsere melléktermékeként felszabaduló, savasan hidrolizáló ágensek miatt erősen savas irányba
tolódott el. A laza-omlós, szerkezet nélküli, illetve a szint alsó felén enyhe lemezes morfológiát
mutató E-szint vályog fizikai féleségbe sorol, színben fokozatos, szerkezetben azonban éles
átmenettel kapcsolódik az alatta elhelyezkedő B1 horizonthoz (30-90 cm). A felhalmozódási szint
B1 horizontja enyhén hasábos, illetve diós szerkezet mutat. A szelvény agyagtartalma a típusra
jellemzően a B1-szintben  éri  el  maximumát.  A  B1 szárazon vörösessárga (7,5 YR 6/8), nedvesen
erős barna színt mutat, kémhatása jellemzően savas. A felhalmozódási szint B2 horizontjában az
agyagtartalom visszaesik, színe szárazon (7,5YR 7/6) vörösessárga, nedvesen (10YR6/8)
barnássárga, anyagában tömődött, szerkezete levelesen szétváló. A B1 és B2 szintekben általános az
agyaghártyák megjelenése. A szelvény 135 cm-es mélységben elért alapkőzete homokos fizikai
féleségű, ujjnyi vastagságú mészerek formájában karbonátot tartalmazó laza, üledékes összlet,
amelynek sárgásbarna (10YR 5/8) mátrixát rozsdafoltok teszik tarkává. A szelvényben a reduktív
viszonyokat és az időszakos vízhatás nyomait a B1-szinttől folyamatosan megjelenő apró
rozsdafoltok és finom behintések jelzik (vö.: 2. melléklet: PA11 helyszíni talajvizsgálati
jegyzőkönyv).

A szelvény egészét áthatja a talajképző üledékre jellemző homokos vályog textúra hatása, amely
alapanyag a talaj fejlődése folyamán a típusra jellemző fokozatos mállás, erős kilúgzás, az
agyagosodással járó textúrdifferenciálódás (értéke: 3,0), illetve csekélymértékű agyagvándorlás
eredményeképpen alakult ki.

4.3.4.1. ábra: PA11
agyagbemosódásos barna erdőtalaj-
szelvény

4.3.4.2. táblázat: PA11 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény környezete
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4.3.4.1. táblázat: PA11 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC% KA
[a% / v% / h%]

A 0-5 6,4 6,1 0,0 1,4 10,2 35 11 / 23 / 66
E 5-30 5,0 3,9 0,0 0,9 4,4 41 16 / 26 / 58
B1 30-90 4,9 3,6 0,0 0,5 3,4 51 33 / 20 / 47
B2 90-135 4,8 3,8 0,0 0,2 2,9 43 28 / 18 / 54
C 135-170 7,2 7,0 nyom. 0,2 2,0 34 8 / 13 / 79

4.3.5. PA13 savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és

bemutatása

A PA13, savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj-szelvény (4.3.5.1. ábra) – hasonlóan a PA11 és
PA12 szelvényekhez – a Soproni-hegység kistájban található (vö.: 4.1. ábra és 3. melléklet) és
tanszelvényként funkcionál(t). A barna erdőtalajok közel 35%-os területi kiterjedéséből rendkívül
csekély a savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok területi részaránya, ugyanakkor kemizmusa
miatt fontos szerepet tölt be annak megvizsgálásában, hogy a szélsőségesen savanyú talajokban –
ellenpólusként a szélsőségesen lúgos kémhatású talajokban is (vö.: PA06 szelvény, 4.6.6.1.
táblázat) – milyen a növényi opálszemcsék megmaradása, eloszlása (vö.: tafonómiai viszonyok).

A szelvényt egy felújított, majd részben leperzselt erdőtagban (4.3.5.2. ábra) nyitották
leukofillit alapkőzeten. A szelvény 3 genetikai szintre tagolódik: AO, B, C. Makromorfológiailag
kilúgzási (elluviális) E-szintet nem tudtam elkülöníteni. A szelvény erősen savanyú kémhatása az
alapkőzet mállási tulajdonságaira vezethető vissza. A kiegyenlítetten erősen savanyú talajszelvény
(4.3.5.1. táblázat)  8  cm-es  AO-szintje a szakirodalomból ismert acid mull humusszal jellemezhető
(STEFANOVITS et al., 1999). A szelvény teljes mélységében laza, omlós, szerkezetesség csak az A-
szintben mutatkozik. A durvavázrészek (leukofillit törmelék) aránya az A-szinttől (0-5%) a C-szint
irányában erősen növekszik (>75%) (vö.: 2. melléklet: PA13 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv),
szénsavas mésztartalmat egy genetikai szintben sem lehetett kimutatni. Az AO-szint  szárazon sötét
szürkésbarna (10YR 4/2), nedvesen viszont a magas szervesanyag-tartalom miatt fekete színt adott
(10YR 2/1). Az enyhe agyagdúsulást, illetve magas szervesanyag-tartalmat mutató B-szint szárazon
barnának (7,5YR 5/6), nedvesen sötét sárgásbarnának (10YR 4/6) bizonyult. A tömör ágyazati
kőzet (D-szint) felett, 50-60 cm-es mélységben elhelyezkedő erősen aprózódott, illetve részben
mállásnak indult leukofillit törmelék adja a szelvény C-szintjét.

4.3.5.1. táblázat: PA13 savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC% KA
[a% / v% / h%]

AO 0-8 3,7 3,2 0,0 n.a. 51,3 32 6 / 10 / 84
B 8-50 3,7 3,5 0,0 0,8 7,0 55 16 / 17 / 67
C 50-60 3,7 3,5 0,0 0,6 2,7 36 9 / 15 / 76
D 60-101
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4.3.5.1. ábra:  PA13  savanyú,  nem
podzolos barna erdőtalaj-szelvénye

4.3.5.2. ábra: PA13 savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj-szelvény
környezete

4.4. A vizsgált csernozjom talajszelvények bemutatása

Dolgozatomban 3 szelvény képviseli a csernozjomok főtípusát. Egy-egy szelvényt (PA16 és
PA24) szántó művelési ág alól választottam. A földrajzilag egymáshoz viszonylag közel
elhelyezkedő PA16 és PA24 szelvények talajképződési múltja eltérő. Mindkettő a barna erdőtalajok
és a mezőségi talajok elterjedési területének határsávjában helyezkedik el, de míg a PA16 mutat
enyhe erdőtalaj fejlődési jelleget (vö.: kilúgzás), addig a PA24 tulajdonságaira a Zagyva-folyó
közelsége nyomta rá enyhén a bélyegét.

4.4.1. PA16 kilúgzott csernozjom talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA16, kilúgzott csernozjom talajnak meghatározott szelvényt, a Cserhátalja kistájban a Szent
István Egyetem Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság területén található szántó művelési ágban
hasznosított sík táblán vettük fel (vö.: 2. melléklet: PA16 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv)
(v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).

A Cserhát hegylábfelszíneként is felfogható kistáj domborzatát aszimmetrikus völgyekkel
keskeny, hosszú délkelet felé szélesedő völgyközi hátak rendszere tagolja. Északnyugati felén
felsőmiocén mészkő és agyag, délkeleti felé pedig pannóniai agyagos-kavicsos-lignites rétegsor,
továbbá pliocén fluviális homok és kavics adja a talajképző üledéket (MAROSI és SOMOGYI, 1999).
A PA16 szelvény a kistáj déli felén helyezkedik el, ahol a fent említett üledékeket sok esetben lösz
borítja. A kistáj déli része mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. 9,5-10 °C évi középhőmérséklet
mellett a talajok szénsavas mésztartalmának kilúgzását éppen előmozdító 580-610 mm évi
csapadékösszeggel lehet számolni. A Cserhátalja vízföldrajzi képét a Zagyvába tartó Szuha-, Bér-
Vanyarci és Emse-patakok színesítik. A magasabb hátaktól eltekintve a kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos talajvíz 3 méternél helyezkedik el. A kistáj növényzeti képét mára szántóföldi
növénytermesztés határozza meg. Egykoron valószínűleg kiterjedt erdősztyepp-erdők, kisebb
mértékben cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tatarico
– Quercetum pubescentius roburis) boríthatták a tájat. A szántóterületek mellett kultúrsztyepek,
illetve az említett potenciális növénytársulások maradványfoltjai színesítik a Cserhátalja
növényföldrajzi képét (KIRÁLY et al., 2008). Talajföldrajzát a Ramann-féle és a csernozjom barna
erdőtalajok mellett kisebb területi részesedéssel ugyan, de nyers öntések, réti öntések, illetve a
kilúgzott és a nem karbonátos erdőmaradványos csernozjomok közötti átmenetet képviselő talajok
teszik változatosabbá (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A vizsgálatba vont PA16 kilúgzott csernozjom talaj (4.4.1.1. ábra) szántott A-szintjét 0-30 cm
között határoztuk meg. A tömődött és kilúgzott, az eketalp réteget is magában foglaló Asz-szint
vályog fizikai féleségű, morzsás, illetve enyhén poliéderes szerkezetű semleges kémhatású (4.4.1.1.
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táblázat), míg az egykori bolygatatlan humuszos A-szint alsó 10 cm-es rétege már igen erős
tömődöttséget mutat, amely feltehetően az intenzív szántóföldi művelés hatására alakult ki. Mindkét
szint szárazon sötét szürkésbarna (10YR 3/2) színt ad, míg benedvesítve az Asz-szint  a
humusztartalom miatt már fekete (10YR 2/1). A szelvényben fokozatosan csökkenő
humusztartalom a B-szintben csökken 1% alá. A B-szint poliéderes aggregátumokkal jellemezhető,
semleges kémhatású, szárazon sötét sárgásbarna (10YR 4/4), nedvesen sötétbarna (10YR 3/3) színű
átmeneti szint. Míg az A- és B-szintek között mind színben, mind textúrában fokozatos az átmenet,
addig a talajképző kőzetként szolgáló löszjellegű laza üledék színben és karbonát-tartalomban is
elválik a feletti található szubsztrátumtól. A talajképző folyamatok közül a kilúgzás mértékéről a B-
szintben mérhető szénsavas mésztartalom (4.4.1.1. táblázat) ad tájékoztatást. A szelvény
mészdinamikája jó összefüggést mutat a kistájra jellemző évi átlagos csapadék mennyiséggel. A
kilúgzás a szelvényt a barna erdőtalajok főtípusához is kapcsolhatná, ugyanakkor sem
savanyodásra, sem vasas agyagosodásra utaló jelek, vagy mérési eredmények nem támasztják ezt
alá, így a szelvény nagyobb biztonsággal sorolható – a barna erdőtalajok és csernozjomok
elterjedési területének határára jellemző – kilúgzott csernozjomok típusába, mint az
erdőmaradványos csernozjomok, vagy a csernozjom barna erdőtalajok közé.

Jelen vizsgálat sorozatban a PA16 szelvény a szántóként intenzíven hasznosított csernozjomok
(4.4.1.2. ábra) kategóriáját fedi le. Ellenpólusként egy nem, vagy az ismereteink szerint
minimálisan bolygatott mezőségi talajszelvényt kerestem és vettem fel a Csanádi-háton (vö.: PA25
szelvény).

4.4.1.1. táblázat: PA16 kilúgzott csernozjom talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC% KA
[a% / v% / h%]

Asz 0-30 7,3 6,6 0,0 2,8 6,0 42 33 / 30 / 37
A 30-40 7,5 6,7 0,0 1,9 4,9 43 34 /31 / 35
B 40-65 7,8 7,0 0,4 1,0 3,4 42 32 /29 / 39
C 65-100 8,2 7,4 19,3 0,7 3,0 41 27 / 30 / 43

4.4.1.1. ábra: PA16 kilúgzott csernozjom
talaj szelvénye
(fotó: Bucsi Tamás)

4.4.1.2. ábra: PA16 kilúgzott csernozjom talajszelvény környezete

4.4.2. PA24 terasz csernozjom talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA24, terasz csernozjom szelvényt (4.4.2.1. ábra) Hatvan-Nagygombos határában, a Zagyva-
völgy kistáj déli csücskében, szántó művelési ágban (4.4.2.2. ábra) hasznosított táblán vettem fel
(vö.: 2. melléklet: PA24 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv) (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).
Elhelyezkedését illetően fontos kiemelni, hogy a Zagyvától távolabb, annak III. teraszán a
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Cserhátalja kistáj hegylábperemi területeivel határos sávban jelöltem ki. Kistáji helyzetéből
adódóan a szelvény a barna erdőtalaj főtípus és a csernozjom főtípus területek határsávjában (v.ö.:
évi csapadékmennyiség, geomorfológia, vízföldrajzi viszonyok hatása a talajképződésre a
Cserhátalján és a Zagyva-völgy kistájban), illetve többletvízhatást jelentő Zagyva áradási zónájába
és a hegylábi területek viszonylagosan szárazabb löszhátainak határán is fekszik.

A Zagyva-völgy kistáj egy északról déli irányban húzódó szerkezeti árokban futó aszimmetrikus
folyóvölgy a Cserhát és a Mátra között. Déli területeit pleisztocén agyagok, vörös agyagok és
löszderivátumok fedik a jobb parton, míg a Zagyva bal partján középsőmiocén andezit, illetve
andezittufa jelenik meg a felszínen. A kistáj déli részén, a PA24 szelvény pontjában már
mérsékelten meleg, száraz kistáj évi középhőmérséklete 9,8-10,0 °C, évi csapadékösszege 560-580
mm. A megközelítőleg 50 km hosszúságú völgy vízrajzát egyértelműen a Zagyva uralja, amelynek
teraszai szépen nyomon követhetőek a folyó mentén. A völgy talajvize az általános kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonát-tartalom mellett helyenként nagy mennyiségben tartalmaz nátriumot
és szulfátot is (MAROSI és  SOMOGYI, 1999). A kistáj a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum)
Észak-középhegység flóravidékének (Matricum) Mátra flórajárásába (Agriense) tartozik.
Potenciális erdőtársulásai a szubmontán égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae), a puha
(Salicetum albae-fragilis) és keményfás (Querco-Ulmetum)  ligeterdők,  a  cseres  (Quercetum
petraeae-cerris)  és  gyertyános  (Querco petraeae-Carpinetum) tölgyesek. A szántóként nem
hasznosított területeken kaszálórétek és magaskóros társulások (Filipendula-Petasition) alakultak ki
(KIRÁLY et al., 2008). A Zagyva-völgy talajföldrajzát is elsősorban a folyó határozta meg. Az ártéri
területeket mára agyagos, vagy vályogos és kilúgzott réti öntéstalajok, illetve elszórtan nyers
öntések és humuszos öntések uralják. Az áradásoktól izolált löszderivátumokon csernozjom barna
erdőtalajok, kilúgzott csernozjomok és erdőmaradványos csernozjomok jöttek létre, míg az
áradások által is érintett löszös, vagy karbonátos üledékeken terasz csernozjomok jöttek létre. A
kistáj peremi területein megjelenő Ramann-féle és agyagbemosódásos barna erdőtalajok színessé
teszik a kistáj talajtani viszonyait (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A 120 cm mély talajszelvény legfelső szántott szintje (Asz 0-20 cm) eketalpréteggel válik el az
A-szinttől. A vályog fizikai féleségű, semleges kémhatású, magas humusztartalommal jellemezhető
feltalaj erősen tömörödött, poliéderes szerkezetű. A szárazon sötét szürkésbarna (10YR 4/2),
nedvesen fekete (10YR 2/1) színt adó A-szint (együttesen az Asz-szinttel) tömődöttségben élesen,
színben csak diffúzan különül el a 40 cm-es mélységben kezdődő átmeneti B-szinttől. Az lösz
alapkőzet színét részben megöröklő – a humusztartalom által csak részben elmaszkolt – sárgásbarna
(szárazon sárgásbarna, 10YR 5/4, nedvesen sötét sárgásbarna 10YR 4/4) B-szint magas
karbonáttartalmú, vályog fizikai féleségű. A B-szint nem hordozza magán sem az agyagosodás,
agyagvándorlás, sem a kilúgzás nyomait, bélyegeit (4.4.2.1. táblázat).  Egy  átmeneti  BC  szinttel
kapcsolódik a közel azonos mennyiségű szénsavas meszet tartalmazó, lúgos kémhatású, kőzetlisztes
lösz alapkőzethez. A karbonátmentes A-szinttől fokozatosan növekszik és változnak a
mészkiválások a szelvényben. A B-, illetve BC-szintben csak finom behintésként jelentkező
mészfoltok a C-szintben már 1-1,5 cm átmérőjű mészgöbecsekké fejlődnek (4.4.2.3. ábra).

4.4.2.1. táblázat: PA24 terasz csernozjom talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC%  KA
[a% / v% / h%]

Asz 0-20 7,3 65 0,0 2,8 6,1 38 33 / 28 / 39
A 20-40 7,8 7,0 0,4 1,4 5,8 42 33 /28 / 39
B 40-75 8,1 7,3 14,6 1,0 3,6 41 33 / 30/ 37

BC 75-100 8,2 7,3 14,7 0,8 3,0 42 31 /30 / 39
C 100-120 8,2 7,4 14,7 0,7 3,3 47 37 /27 /36

A szelvényről összességében kijelenthető, hogy a barna erdőtalajok főtípusára jellemző
talajképződési folyamatok nem, vagy csak a legcsekélyebb mértékben érintették, így a szelvény a
mezőségi főtípusba sorol. A hidromorf bélyegek (reduktív vasjelenségek) hiánya, a barna szín
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megléte a redukciót jelző erős, szurok feketével szemben, illetve a szelvény mészdinamikája alapján
(összefüggésben a kistáj déli részének alacsonyabb évi csapadékmennyiségével és magasabb évi
középhőmérsékletével) valószínűsíthető, hogy a szelvény fejlődésében a Zagyva öntései sem
játszottak fontos szerepet, így ezek alapján kizárható az esetleges réti csernozjom irányba történő
fejlődés és indokoltnak tűnik az ún. nem karbonátos (az A-szint karbonát mentessége miatt) terasz
csernozjom besorolás.

4.4.2.1. ábra: PA24 terasz csernozjom
talaj szelvénye

4.4.2.2. ábra: PA24 terasz csernozjom talajszelvény környezete

4.4.2.3. ábra: A  PA24  terasz
csernozjom talajszelvény C-szintjében
jelentkező mészgöbecsek

4.4.3. PA25 mészlepedékes csernozjom talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA25, mészlepedékes csernozjom talajszelvényt a Körös-Maros Nemzeti Park, Battonya-
Tompapuszta határában a Tompapuszta löszgyep védett természeti területen vettem fel (v.ö.: 4.1.
ábra és 3. melléklet) a Nemzeti Park hozzájárulásával, és az illetékes természetvédelmi őrkerület-
vezető felügyelete mellett. A védett, 21 hektáros összefüggő löszpusztarétre (Salvio-Festucetum
rupicolae) azért esett a választás, hogy a löszvegetációt leginkább reprezentáló (csernozjom) talajt
sikerüljön górcső alá venni. A szakirodalmi adatok és a Nemzeti Park tájékoztatása szerint hazánk
egyik legérintetlenebb löszpuszta vegetációját rejti a lakott területektől távol a Maros egyik
mellékága, a Szárazér által körülölelt tompapusztai löszgyep (4.4.3.3. ábra).

A löszgyep és a mintavételi pont az Alföld Körös-Maros köze középtájához tartozó Csanádi-hát
kistájában helyezkedik el. A 97 és 104 tengerszint feletti magasságú lösziszappal fedett
hordalékkúp-síkság a Maros hordalékanyagából épült. Orográfiai értelemben ármentes síkságnak
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tekinthető, amelyet a felszínen partidűne-vonulatok, egykori folyó, és fattyúágak formakincs-világa
tesz változatosabbá. A talajképző üledékek közül a homokos és az infúziós lösz dominálnak.
Foltokban a pleisztocénban elhagyott folyómeder-mélyedéseket a holocénban kitöltő ún. réti agyag
és agyagos iszap is felszínen van. Az éghajlatilag meleg – mérsékelten száraz kistáj évi
középhőmérséklete 10,6 °C, évi csapadékösszege 600 mm körül alakul. A csapadék eloszlása
kedvez a mészlepedékes csernozjom talajok kialakulásához szükséges sajátos víz- és karbonát-
dinamika kialakulásának. A kistájat 44 km hosszan díszítő vízfolyasa a már említett Száraz-ér,
illetve annak mellékvize a Cigányka-ér. A talajvíz kemizmusa segíti a mélyben sós, illetve
mélyeben szolonyeces talajok kialakulását, mert több helyen erősen nátrium-kalcium-
hidrogénkarbonátos karakterrel rendelkezik és viszonylag közel, 2-4 méteres mélységben
helyezkedik  el  (MAROSI és  SOMOGYI, 1999). A magyar flóratartomány (Pannonicum) Alföldi
flóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozó kistáj potenciális
erdőtársulásai a pusztai (Festuco – Quercetum roboris) és sziki (Festuco pseudovinae-Quercetum
roboris) tölgyesek csak kis maradványfoltokban jelennek meg mezőgazdaságilag hasznosított
területek között. A mészkedvelő homokpuszták (Festucetum vaginatae danubiale),  a  gyengén
szikes homoki legelők (Potentillo-Festucetum pseudovinae) és a löszpusztarétek (Salvio-
Festucetum rupicolae) hírmondói is csak foltokban élték túl a mezőgazdasági földhasznosítást
(KIRÁLY et al., 2008). Összhangban a terület tájalkotó tényezőinek lehetséges hatásaival a kistáj
területét elsősorban a magasabban fekvő löszhátakon vályogos textúrájú, magas humusztartalmú
mészlepedékes csernozjomok, a mélyebben fekvő területeken réti csernozjomok, illetve mélyben
sós és mélyben szolonyeces réti csernozjomok foglalják el (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A Pürckhauer-féle talajszúróbottal (FINNERN, 1994) és kétkaros kézi talajfúróval elvégzett
szelvényfelvételezés és mintavétel eredményeképpen a PA25 munkakóddal jelölt szelvényt (4.4.2.1.
ábra) (vö.: 2. melléklet: PA25 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv) a mészlepedékes
csernozjomok, illetve a mélyben sós csernozjomok közötti átmenetbe soroltam, kiemelve annak
domináns mészlepedékes jellegét.

A finoman apró morzsás vályog fizikai féleségű A-szint (0-40 cm) (4.4.2.2. ábra) kilúgzottsága
miatt enyhe savas kémhatást mutat, amely azonban az átmeneti AB-szintben semlegesre vált a
karbonát megjelenése mellett (4.4.3.1. táblázat). Enyhe karbonát bevonat és behintés a B-szintben
jelentkezik először, amelyet a talajképző kőzet irányába mutató szénsavas mésztartalom fokozatos
növekedése kísér. A szárazon sötét szürkésbarna (10YR 3/2), nedvesen fekete (10YR 2/1) A-szint
gyökerekkel nemezszerűen teljes mélységében átszőtt. A csupán színben és karbonát-tartalomban
különböző sekély AB-szint alatt az átmeneti B-szint szárazon sötétszürke (10YR 4/1), nedvesen
sötétbarna (10YR 2/2) színt adó vályog textúrájú szint a morzsás szerkezet mellett enyhén
poliéderes aggregátumokat is magában foglal. Az összes só% nem mutat kiugró értéket az
áttalajosodott réteg felső 120 cm-ében. A magas karbonát-tartalmú, homokos vályog (kőzetliszt)
textúrájú laza üledék a kistájra jellemző lösz alapkőzettel azonosítható.

4.4.3.1. táblázat: PA25 mészlepedékes csernozjom talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC% KA összes só %
[a% / v% / h%]

A 0-40 6,0 5,6 0,0 4,0 8,8 48 < 0,02 32 / 28 / 40
AB 40-60 7,8 6,8 0,5 2,8 5,8 46 < 0,02 35 / 28 / 37
B 60-90 8,0 7,0 1,5 1,7 3,4 44 < 0,02 35 / 29 / 36

BC 90-120 8,4 7,3 17,2 1,0 3,3 40 < 0,02 34 / 31 / 35
C 120-140 9,4 8,0 26,7 0,5 2,0 40 0,04 35 / 31 / 34
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4.4.2.2. ábra: PA25 mészlepedékes csernozjom talaj egy részlete

4.4.2.1. ábra: PA25 mészlepedékes
csernozjom talaj szelvénye

4.4.2.3. ábra: PA25 mészlepedékes csernozjom talajszelvény környezete

A szelvény fejlődésében szerepet játszó talajképző tényezők közül a kistájra is jellemző magas
csapadékösszeg eredményeképpen megvalósult az A-szint kilúgzása, de ez a hatás a szelvény
mélyebb részeiben nem érhető tetten, amely visszavezethető a mészlepedék képződésének
sajátosságaira és a szelvény kapilláris vízszállítással történő visszameszeződésére, amely a száraz
éghajlatú kistájban szintén ismert folyamat. Ezt erősítik a szelvény mikrokörnyezeti jellemzői,
hiszen a Tompapuszta löszgyep természetvédelmi terület a Száraz-ér és a Cigányka-ér által
majdnem teljesen körülölelt, enyhén kimagasló löszhát, amelynek eredményeképpen magasabb
vízállásokkor a talajvízhatás dominánsan éreztetheti hatását. Ezt a C-szintben mért magasabb
sótartalom is alátámasztani látszik. Az öntés csernozjomokkal ellentétben, a szelvényben nem
tudtam kimutatni az alapkőzeténél magasabb szénsavas mésztartalmat, így a PA25, löszgyep alatt
felvett talajszelvényt – annak kilúgzott A-szintje ellenére is – mészlepedékes csernozjom talajként
definiálom.
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4.5. A vizsgált szikes talajszelvények bemutatása

Szakirodalomból ismert, hogy a szikes, extrémen lúgos környezetben a növényi opálszemcséket
alkotó hidratált kova visszaoldódik, így ezen szelvények fitolit tartalma alacsony értékeket és sérült,
tafonómiai értelemben rosszul megőrzött növényi mikromaradványokat rejt. Ennek alátámasztása és
vagy elvetése érdekében két, a szikes talajok főcsoportjába sorolható szelvényt vettem fel a vizsgált
szelvények sorába.

4.5.1. PA21 sztyeppesedő réti szolonyec talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA21, sztyeppesedő réti szolonyec talajként meghatározott vizsgálati szelvény az Alföld
nagytájon belül a Hortobágy kistáj területén helyezkedik el, annak egy jellegzetes szikes pusztai
(Achilleto-Festucetum pseudovinae) élőhelyfoltjában (4.5.1.3. ábra) (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).
A 87 és 110 m tengerszint feletti magasságú, szinte tökéletes síksági táj domborzatát a csak az
egykori Tisza-medrek, morotvák és a hozzákapcsolódó folyóhátak, illetve degradált
futóhomokformák teszik mozgalmasabbá. A Hortobágy földtani viszonyait a pleisztocénbeli
hordalékkúpok formálták. Északnyugaton található durva homok, illetve kavics mellett a Tisza által
hátrahagyott finomszemcsés üledék borítja a tájat. A mérsékelten meleg – száraz éghajlatú kistáj évi
középhőmérséklete 9,8-9,9 °C, csapadékátlaga 520-550 mm közötti. A Hortobágy vízrajzát
természetes és mesterséges folyó és állóvizek jellemzik. Legfontosabb vízfolyásai a Keleti-,
Nyugati- és a Hortobágy-főcsatorna, illetve kapcsolódó vízrendszerei, míg az állóvizeket 6
természetes tó képviseli 382 ha teljes felülettel, illetve ennek közel százszorosával vannak jelen
mesterséges tavak. A magas szulfáttartalom mellett a talajvíz nagy területeken nátriumban-gazdag
és közel 2-4 méter mélyen helyezkedik el (MAROSI és SOMOGYI, 1999). A magyar flóratartomány
(Pannonicum) Alföldi flóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozó
kistáj potenciális erdőtársulásai a pusztai (Festuco-Quercetum roboris)  és  sziki  (Festuco
pseudovinae-Quercetum roboris)  tölgyesei.  Jelentősebb  nyílt  társulásai  többek  között  a  –
szikestalajok területére koncentrálódó – ecsetkákás sziki rétek (Agrosti-Alopecuretum geniculati) és
a szikes puszták (Achilleeto-Festucetum pseudovinae) (KIRÁLY et al., 2008). Talajföldrajzát a
szikesedés uralja és határozza meg. A kistáj háromnegyed részét mélyben sós és szikes talajok
fedik, amelyek változatos, mozaikos szikes talajkomplexet alkotnak a löszös üledék talajaival.
Talajtípusai közül csökkenő részaránnyal az alábbiak vannak jelen: réti szolonyec (46%), réti talaj
(17%), sztyeppesedő réti szolonyec (15%), mélyben szolonyeces réti csernozjomok (6%), mélyben
sós réti csernozjomok (5%), szolonyeces réti talajok (4%), alföldi mészlepedéskes csernozjomok
(2%), réti csernozjom (2%) mészlepedékes csernozjomok (1%) (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A PA 21, szolnyeces talaj szelvényét Pürckhauer-féle szúróbottal (FINNERN, 1994) vettem fel
(4.5.5.1. ábra) egy szikpadkás területen. A szelvény környezetében talált, korábban már megbontott
szikpadka megtisztításával sikerült a szelvény felső negyedméteres profilját szabaddá tenni (4.5.5.2.
ábra). Az átlagminták megvételét a legkisebb zavarást okozó kétkaros kézi talajfúróval végeztem
el.

A kilúgzás (vö.: enyhe sztyeppesedés, 4.5.5.1. táblázat) hatására enyhén savanyú A-szint a
magas  KA érték ellenére inkább vályog textúrájúnak tekinthető; sótartalma kicsi, szerkezetességet
alig mutat, színe szárazon fakó barna (10YR 7/3), nedvesen barna (7,5YR 4/2), lágyszárú
gyökerekkel sűrűn átszőtt. A 2-12 cm-es mélységben helyet foglaló szint kémhatása már
visszatolódást mutat a semleges, illetve enyhén a lúgos tartomány felé. A szint homokos vályog
textúrája, színe (szárazon szürke: 10YR 5/1), sótartalma, illetve poros szerkezet nélkülisége alapján
elluviális, kilúgzási E-szintként határoztam meg. A terepen történt vizsgálatok alapján a fenoftalein
lúgosság a szelvény 12 cm-es mélységében jelentkezett először. A szelvényt vertikálisan növekvő
só-, karbonát-tartalom és a lúgos kémhatás irányába történő eltolódás jellemzi. Ennek értelmében a
B1-szint sótartalma, és szénsavas mésztartalma is a típusnak megfelelő. A felette lévő E-szinthez
képest hangsúlyosobb, vályog textúrájú B1-, illetve B2-szintek poliéderes szerkezeti aggregátumokat
mutatnak, gyökerek gyakorlatilag nem találhatóak bennük. A klasszikusnak tekinthető oszlopos
szerkezet vizsgálatára a szúróbotos feltárás miatt nem adódott lehetőség, azonban a többletvízhatás
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kiváltotta reduktív viszonyokat jelző apró vasszeplők, mangán- és vasfoltok kellő számban és
minőségben jelentkeztek így is. A B1- és B2-szintek elkülönítésének alapja a terepen meghatározott
színbeli különbség volt. Az 50 cm-nél elért fakó sárga, homokos vályog textúrájú laza, omlós
alapkőzetben megugró szénsavas mésztartalmat (vö.: 2. melléklet: PA21 helyszíni talajvizsgálati
jegyzőkönyv) mészgöbecsek, illetve szépen formálódott karbonátkiválások és tarkarozsdás
foltosság kísérik.

4.5.1.1. táblázat: PA21 sztyeppesedő szolonyec talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3
% H% TOC

% KA
EC 2,5
mS/cm

összes
só % [a% / v% / h%]

A 0-2 6,8 5,5 0,0 2,4 5,4 51 0,385 < 0,02 8 / 34 / 58
E 2-12 7,9 6,0 0,0 1,3 2,4 33 0,313 < 0,02 8 / 35 / 57
B1 12-25 9,4 7,5 0,5 1,7 3,0 45 1,294 0,15 29 / 32 / 40
B2 25-50 9,6 8,0 0,9 1,9 3,3 46 1,509 0,17 32 / 29 / 39
C 50-60

A terepi megfigyelések és a laboratóriumi alapadatok összevetéseként a PA21 szelvényt a
kevéssé fejlett és csak a B-szintekben mutatkozó hidromorf bélyegek, valamint az A-, E- és részben
a B1-szintek kilúgozottsága alapján, a sótartalom vertikális, majd B2-szintben történő kulminálódása
és a közvetlen környezet figyelembe vételével a szikes talajok főtípusán belüli sztyeppesedő réti
szolonyec típusba soroltam.

4.5.1.2. ábra: PA21 sztyeppesedő réti szolonyec talaj kibontott felső 25
cm-re

4.5.1.1. ábra: PA21 sztyeppesedő réti
szolonyec talaj szelvénye

4.5.1.3. ábra: PA21 sztyeppesedő réti szolonyec talajszelvény környezete



68

4.5.2. PA06 réti szolonyec talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA06, réti szolonyec talaj szelvényét a Körös-Maros közéhez tartozó Csongrádi-sík kistájon
jelöltük ki (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet). A folyóvízi és szélhordta üledékekkel jellemezhető kistáj
orográfiailag – rossz lefolyású mélyedésekkel tagolt – alacsony ármentes síkságnak tekinthető. A
Békési-, és Csanádi-háttal együtt a marosi hordalékkúp hazai részét képezi. A felszíni formák
monotonitását a lösziszapos felszín agyaggal kitöltött erodált mélyedései és a Száraz-érhez
kapcsolódó, különböző elhagyott morotvák törik meg. Az agyagos, iszapos felszín közeli
üledékeket keletről nyugatra egyre vastagodó infúziós lösztakaró fedi. A kistáj klimatikus
értelemben átmenetet képez a mérsékelten meleg – mérsékelten száraz, illetve a meleg – száraz
klímatipológiák között. Évi középhőmérséklete 10,3-10,6 °C között, átlagos évi csapadékösszege
560-620 mm között ingadozik. A felszín közelében elhelyezkedő talajvíz nagy kitrjedésben
nátriumban dús (nátrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos), amely a szikesedést okoz a
tájban (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A magyar flóratartomány (Pannonicum) Alföldi flóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli
flórajárásába (Crisicum)  tartozó  kistáj  potenciális  erdőtársulásai,  a  pusztai  (Festuco-Quercetum
roboris),  sziki  (Festuco pseudovinae – Quercetum roboris) tölgyesekből és a tatárjuharos
lösztölgyesekből (Aceri tatarico – Quercetum pubescentis roboris) csupán kisebb élőhelyfoltok
maradtak a mai napra. A löszpusztaréteket (Salvio-Festucetum sulcatae tibiscense), gyengén szikes
homoki legelőket (Potentillo-Festucetum pseudovinae) és ürmös szikes pusztai (Artemisio-
Festucetum pseudovinae) élőhelyeket azonban nagyobb kiterjedésben találhatunk ma is a
Csongrádi-síkon (KIRÁLY et al., 2008). Talajföldrajzát a löszön képződött csernozjomok különböző
típusai (alföldi mészlepedékes, mélyben sós, réti) határozzák meg. Mellettük – jóval kisebb területi
részesedéssel – megjelennek réti és szikes talajképződmények is, amelyek sok esetben átmeneti
fejlődési típusokat alkotnak a mezőségi talajokal (pld.: mélyben szolonyeces réti csernozjom talaj)
(MAROSI és SOMOGYI, 1999).

A kistájra jellemző ürmös szikes pusztán (Artemisio-Festucetum pseudovinae)  (4.5.2.2. ábra)
nyitott 76 cm mély talaj szelvényt 5 genetikai szintre osztottuk: A, E, B, BC, C (4.5.2.1. ábra). A
gyökerekkel nemezszerűen átszőtt humuszos A-szint enyhén savas kémhatású, szénsavas meszet
nem tartalmaz (4.5.2.1 táblázat). A szárazon sötétszürke (10YR 4/1), nedvesen sötétbarna (10YR
3/3) szint morzsás szerkezetű, tömődöttséget mutat. A periodikus vízhatást a A-szintben jelentkező
rozsdafoltok és a szelvény aggregátumain megfigyelt vivianit bevonat jelzi. A szelvény rövid, 5 és
10 cm között leírt, kilúgzási E-szintjében a kémhatás a lúgos tartomány felé tolódik, a szint
szerkezetnélküli, poros, szárazon szürke színt ad (10YR 5/1). A szelvényben a legmagasabb
sótartalom – a gyengén fejlett hasábos aggregátumokat mutató – B-szintben mutatkozik. A
megnövekedett sótartalommal jó összefüggést mutat a B-szintben már mérhető karbonát-
tartalommal és az erősen lúgos irányba eltolódott kémhatással is. A szárazon barna (10YR 4/3),
nedvesen sötét szürkésbarna (10YR 3/2) szint egy rövid átmenettel (BC szint: 50-70 cm)
kapcsolódik a szelvény talajképző kőzetéhez. Krotovinák és gilisztajáratok a szelvény 10-70 cm-es
rétegében (B- és BC-szint együttesen) jelentkeznek (vö.: 2. melléklet: PA06 helyszíni talajvizsgálati
jegyzőkönyv). Mind a BC-, mind a C-szint erősen lúgos (4.5.2.1. táblázat), magas karbonát- és
sótartalmú. A szelvény – az E-szint kivételével – erősen agyagos textúrájú, amely a B-szintben éri
el maximumát.

A PA06 szelvény egy infúziós löszön képződött, a kistáj geokémiájával megegyezően – a
mélyben – magas sótartalmú szikes talajképződmény. A réti talajképződési irányt a glej- és
rozsdafoltok, valamint a vivianit bevonatok által megjelenített, időközönként előforduló redox
állapot jelöli. Ehhez társul a szelvény nehéz textúrája (agyagosodás) is. Morfológiailag a szelvény
réti karakterű ugyan, de a mélyebb rétegekben mért sótartalom, illetve a szikesedés,
szolonyecesedés irányába mutató hasábos B-szint, illetve a réti szolonyecekre jellemző kilúgzási E-
szint (STEFANOVITS et al., 1999) okán a PA06 munkakóddal ellátott vizsgálati szelvény átmenetet
mutat a réti és a szikes főtípusok között.
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4.5.2.1. ábra: PA06 réti szolonyec
talaj szelvénye

4.5.2.2. ábra: PA06 réti szolonyec talajszelvény környezete

4.5.2.1. táblázat: PA06 réti szolonyec talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3
% H% TOC

% KA
EC 2,5
mS/cm

összes
só % [a% / v% / h%]

A 0-5 6,2 4,8 0,0 3,5 12,4 58 0,956 0,11 22 / 31 / 47
E 5-10 7,6 6,4 0,0 2,9 6,5 42 1,161 0,13 32 / 33 / 35
B 10-50 9,4 8,0 1,2 1,1 6,2 64 3,020 0,38 51 / 26 / 23

BC 50-70 10,1 8,9 12,2 1,0 3,8 53 2,820 0,35 43 / 30 / 27
C 70-76 10,2 9,1 33,5 0,4 2,4 58 2,030 0,24 39 / 32 / 29

4.6. A vizsgált réti talajszelvények bemutatása

A réti főtípust összesen kettő, egy a Hortobágy területén, a Tisza vonzáskörzetében található
mélyben sós réti talajszelvény, illetve a Duna egykori árterületéhez tartozó Kalocsai-sárköz
területén, szántó alatt található öntés réti talajszelvény képviseli.

4.6.1. PA22 mélyben sós réti talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA22, mélyben sós réti talaj szelvényét a Hortobágy kistájon vettem fel (v.ö.: 4.1. ábra és 3.
melléklet). A kistáj és a szelvény környezetének természetföldrajzi bemutatására a 4.5.1.
alfejezetben leírtak vonatkoznak.

A szóban forgó szelvényt Pürckhauer-féle szúróbottal (FINNERN, 1994) vettem fel (4.6.1.1.
ábra) a kistáj egy mélyen fekvő, a tavaszi felvételezés időpontjában vízzel borított, ecsetpázsitos
szikirét  (Agrostio – Alopecuretum pratensis)  társulásában  (4.6.1.2. és 4.6.1.3. ábra). Az
átlagmintázást a legkisebb zavarást okozó kézi talajfúróval végeztem el.

A négy genetikai talajszintre (A, B, BC, C) osztott szelvényt 85 cm-es mélységben vettem fel. A
25 cm mély, kilúgzott, sarkos élekkel törő poliéderes szerkezeti aggregátumokat adó humuszos
feltalaj vályog fizikai féleségű. A szelvény összes sótartalma vertikálisan növekszik, maximumát a
B, illetve BC szintekben éri el. Ezzel összefüggésben a B- és BC-szintek kémhatása is megváltozik,
eltolódik a lúgos felé. Az alapadatok mutatta enyhe agyagosodás (4.6.1.1. táblázat), illetve a
főtípusra jellemző, de jelen szelvény esetében gyengén fejlett, agyaghártyák a B-szintben
mutatkoztak. A szárazon világos barnásszürke (10YR 6/2), nedvesen erősen sötétszürke (10YR 3/1)
BC-szintben tetten érhető a megnövekedett sótartalommal és az agyagosodó textúra. Az infúziós
lösz alapkőzet szénsavas mésztartalmát csekély mértékben a B-, illetve BC-szintek is megörökölték.
A szelvény teljes mélységében megmutatkoznak a többletvízhatás klasszikus jegyei. Míg az A-szint
anyagát csak elszórtan tarkítják rozsdafoltok, addig a B-, illetve BC-szintekben már jobban fejlett
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vasszeplők, illetve glejfoltok is megjelennek, amelyek átterjednek a szerkezet nélküli, kőzetlisztes
talajképző kőzetre is.

A PA22 szelvényen megfigyelt hidromorf bélyegek, az egyöntetű erősen szürkés, feketébe hajló
szín, illetve a laboratóriumi mérésekkel igazolt humusz-eloszlás és enyhe agyagosodás miatt,
továbbá az ismertetett kistáj természetföldrajzi tulajdonságai, valamint a szelvény elhelyezkedése és
vegetációja alapján a réti főtípusba tartozik a szelvény. A mélyebb szintekben mutatkozó, a típusos
réti talajtól eltérő sótartalom alapján végül mélyben sós réti talaj típusként határoztam meg a szóban
forgó szelvényt.

4.6.1.1. táblázat: PA22 mélyben sós réti talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3
% H% TOC

% KA
EC 2,5
mS/cm

összes
só % [a% / v% / h%]

A 0-25 7,8 6,4 0,00 1,8 3,0 42 0,634 0,07 28/ 40 / 32
B 25-55 9,68 8,1 0,9 0,9 2,3 54 1,203 0,14 37 / 31 / 32

BC 55-75 9,9 8,5 0,9 0,6 2,0 49 1,248 0,14 35 / 32 / 33
C 75-85 9,8 8,4 5,7 0,2 0,3 44 0,988 0,02 30 / 36 / 34

4.6.1.2. ábra: PA22 mélyben sós réti talajszelvény környezete

4.6.1.1. ábra: PA22 mélyben sós réti
talaj szelvénye

4.6.1.3. ábra: PA22 mélyben sós réti talajszelvény környezete
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4.6.2. PA14 öntés réti talajszelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA14, karbonátos öntés réti talaj az Alföldhöz tartozó Dunamenti-síkság középtáj Kalocsai-
sárköz kistájának északi peremén, a Solti-síksággal határos részén található, Harta településtől
északra (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).

A kistáj ártéri szintű síkság, északi része az ún. kalocsai terasz orográfiailag magasártérnek
minősül. A kalocsai terasz szikes laposokkal, elhagyott és töltődő morotvákkal tagolt felszín, míg a
Duna jobb partján található madocsai terasz széles, ovális, futóhomokkal fedett földnyelvként
magasodik a kistáj északnyugati pereme fölé. A felszínt 90%-ban holocén üledékek, jelentős
mennyiségben az Ős-Duna fluviális öntésanyaga, illetve helyenként pleisztocén lösziszap fedik. A
mérsékelten meleg, de száraz éghajlatú kistáj évi középhőmérséklete 10,5 °C, évi csapadékösszege
570-590 mm. A jelentős vízhiánnyal jellemezhető kistáj hidrológiai viszonyait a Duna, illetve a
Dunavölgyi- és a Dunakömlődi-főcsatornák határozzák meg. A talajvíz nátrium-
hidrogénkarbonátos jellege, illetve a kistájra jellemző klimatikus viszonyok együttesen felelősök a
szikes területek kialakulásáért (MAROSI és  SOMOGYI, 1999). A magyar flóratartomány
(Pannonicum) Alföldi flóravidékének (Eupannonicum) Mezőföldi flórajárásába (Colocense) tartozó
kistáj egykori potenciális erdőtársulásai már visszaszorultak a szántóföldi növénytermesztéssel
hasznosított területek expanziója miatt. Jellemző erdőtársulásai a Dunát követően sávban a
mandulalevelű bokorfüzesek (Polygono hydropypero – Salicetum triandrae), illetve az ártéri
fűzligetek (Leucojo aestivo – Salicetum), míg a távolabbi, de többletvízhatással még időszakosan
érintett területeken a tölgy-kőris-szil ligetek (Fraxino pannonicae – Ulmetum) maradtak meg
foltokban. A kistáj keleti határain a löszhátakon, illetve a szárazodó homoki területeken
löszpusztarétek (Salvio – Festucetum rupicolae), a szikesedés által érintett foltokban pedig egykori
füves szikespuszták (Achilleo – Festucetum pseudovinae) és ürmös szikes puszták (Artemisio –
Festucetum pseudovinae) mezőgazdaságtól megmenekült maradványterületei díszlenek (KIRÁLY et
al., 2008). A kistáj talajföldrajzát a Dunával párhuzamos sávszerűség jellemzi. A Dunától keletre
haladva a térszín emelkedésével, a felszíni üledék változásával és a többletvízhatás csökkenésével
az alábbi talajtípusok dominálnak: nyers öntések, öntés réti talajok, réti talajok, réti csernozjomok,
mélyben sós réti csernozjomok, szoloncsák-szolonyec talajok. A talajtakaró változatosságát és a
zonalitást megtörik a foltokban megjelenő síkláp talajok, humuszos homokok és szolonyeces réti
talajok.

A másfél méternél is mélyebb szelvényen összesen 4 genetikai szintet különítettem el: Asz, AC,
C és D. A C-szint alatt jelentkező fluviális eredetű ágyazati kőzet (D-szint: 110-170 cm) magas
szénsavas mésztartalmú homokos összlet, amely minden bizonnyal a kistáj felszínfejlődésében
kulcs fontosságú szerepet játszó Ős-Duna öntésanyagának felhalmozódása (a 4.6.2.2. ábrán jól
kirajzolódik egy egykori meder képe a szántón). Az öntéshomokon települt – feltehetően
áthalmozott – infúziós lösz szolgáltatja a szelvény alapkőzetét. Az alultelepülő sárgás homoknál
világosabb (vö.: 2. melléklet: PA14 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv), finom kőzetlisztes
üledék magas karbonáttartalmú és enyhén lúgos kémhatású, tömegszázalékban kifejezett összes
sótartalma elhanyagolható (4.6.2.1. táblázat). Magas agyagtartalma jelezhet agyagosodást. A
szelvény 0-40 cm közötti szántott A-szintje magas szervesanyag-tartalmú, agyagos textúrájú szint,
amely – az időszakos többletvízhatásra utaló – gyengén fejlett hidromorf bélyegeket (glejfoltok,
vasszeplők) mutat. Ez jó összefüggésben van a szelvény orográfiai helyzetével, hiszen a Dunától
távolabb, már ármentes területen helyezkedik el a mintavételi hely. Az Asz-szint színe szárazon
(10YR3/2) sötét szürkésbarna, nedvesen mérve fekete (10YR 2/1) a felhalmozódott
szervesanyagtól. A szemcsés szerkezetű, erősen tömődött, enyhén lúgos Asz-szint rövid átmenettel
(AC-szint) kapcsolódik a talajképző kőzethez.

Véleményem szerint a PA14 munkakóddal jelölt szelvény az öntés réti típusba sorolható, mert
rajta a réti főtípusra jellemző talajképződési folyamatok (agyagosodás, hidromorf bélyegek
kialakulása) éppúgy felismerhetők, mint az öntésekre jellemző bélyegek (4.6.2.1 ábra).  Az  öntés
jelleget azonban felülírja – az elsősorban az agyagosodásban megmutatkozó – réties jelleg. A
szelvényt még érdekesebbé teszi, hogy az egykori öntés anyagra eolikus üledék települt, amelyet
azonban erős vízhatás és részbeni áthalmozás érinthetett.
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4.6.2.1. ábra: PA14 öntés réti talaj
szelvénye

4.6.2.2. ábra: PA14 öntés réti talajszelvény környezete

4.6.2.1. táblázat: PA14 öntés réti talajszelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC% KA összes só %
[a% / v% / h%]

Asz 0-40 8,2 7,5 14,9 2,4 4,9 64 0,02 38 / 36 /26
AC 40-55 8,5 7,7 50,1 1,2 2,5 54 < 0,02 26 / 36 / 38
C 55-110 8,8 8,1 48,4 0,4 1,9 47 < 0,02 24 / 45 / 31
D 110-170

4.7. A vizsgált öntéstalaj-szelvények bemutatása

Az öntés főtípust 2 szelvény, egy szántó alatt feltárt, több rétegben humuszosodott, illetve egy
természetesnek tekinthető vegetáció alatt feltárt, a feltalajában humuszosodott öntéstalaj-szelvény
képviseli.

4.7.1. PA15 réti öntéstalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA15 réti öntéstalaj-szelvényt, a PA14 munkakóddal ellátott szelvényhez hasonlóan a
Kalocsai-sárköz kistájban jelöltem ki (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet). A kistáj és a szelvény
környezetének természetföldrajzi bemutatására a 4.6.2. alfejezetben leírtak vonatkoznak.

A szelvényt a PA14, öntés réti talaj közelében, de az egykori meanderek által tagolt, hullámos
felszínű táj egy mélyebb pontján nyitottuk. Az erősen agyagos szelvény egy 25 cm mély szántott
Asz-szintre, illetve 3 (A1-3), jól elkülönülő öntésrétegre tagolódik. A szántott feltalaj fekete
(szárazon 10YR3/2, nedvesen 10YR 2/1), magas szervesanyag-tartalmú és erősen agyagos szint,
amely a szántás hatására jelentős tömörödésen ment keresztül. Szerkezetében az egykori
morzsásság fellelhető ugyan, de a sarkos törési élek hűen mutatják a műveléssel járó káros
hatásokat. Az egymástól színben és textúrában enyhén elváló (vö.: 2. melléklet: PA15 helyszíni
talajvizsgálati jegyzőkönyv), agyagosodott öntés rétegeken (4.7.1.1. táblázat) szembetűnnek mind
az öntésjelleggel összefüggésbe hozható bélyegek, mind a rétiesedés jegyei. Míg a réti
talajképződési irányt a pangóvíz kialakította kiterjedt glejfoltok, a jól fejlett vasszeplők, továbbá a
nehéz agyagos textúra jelölik, addig az öntés jellegre a még mindig fellelhető öntéshatárok, illetve a
nagy mennyiségű puhatestűhéj-tartalom utalnak. Az öntésrétegek egykori felszínjellegét látszanak
alátámasztani a kimért magas humusz értékek is, amelyek alapján a szelvény besorolása tovább
finomítható, hiszen a magas humusztartalommal jellemezhető, sötétbarna és fekete színű, egykori
öntés rétegekre eltemetett talajszintekként is tekinthetünk, amely esetben a szelvény egy összetett
fejlődési múlttal rendelkező – és akár enyhe kolluviális hatást is magánviselő – pedokomplexum.
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Mindazonáltal a szelvény alapvetően az öntés és a réties főtípus
genetikáját hordozza magán, akár eltemetett szintekről, akár
rétegekről van is szó. A szelvény átmenetet mutat az öntés réti (vö.:
PA14 szelvény) és a – csak a TIM MÓDSZERTAN (1995) által
felsorolt  –  (humuszos)  réti  öntés  fejlődési  fázisok  között.  Az  erős
hidromorf hatás, és az elvitathatatlan réties talajképződési irány
ellenére a szelvény képét markánsan befolyásolják az egykori
öntésrétegek, így a réties hatásokat mutató, több rétegben
humuszosodott öntéstalajok meghatározás fedi leginkább a
valóságot.

4.7.1.1. ábra: PA15 réti öntéstalaj-szelvénye

4.7.1.1. táblázat: PA15 réti öntéstalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC% KA összes só %
[a% / v% / h%]

Asz 0-25 7,8 6,9 21,6 4,5 8,2 68 0,10 30 / 35 / 35
A1 25-55 8,0 7,1 7,0 3,6 5,7 70 0,15 33 / 32 / 35
A2 55-110 8,2 7,2 1,8 2,3 4,0 72 0,15 41 / 29 / 30
A3 110-170

4.7.2. PA23 humuszos öntéstalaj-szelvény földrajzi elhelyezkedése és bemutatása

A PA23, többrétegű, nem karbonátos humuszos öntéstalajt a Tisza közvetlen közelében,
Pürckhauer-féle talajszúróbottal (FINNERN, 1994), illetve kétkaros kézi talajfúróval (4.7.2.1. ábra) a
Tiszafüred-Kunhegyesi-sík kistáj területén vettem fel egy, a kistájra és a Tisza vidékére jellemző
fűz ligeterdőben (Salicetum albae-fragilis) (4.7.2.3. ábra) (v.ö.: 4.1. ábra és 3. melléklet).

A Tiszafüred-Kunhegyesi-sík fluviálisan átmozgatott, lösziszapos üledékekkel fedett egykori
hordalékkúp-síkság. A táj monoton, sík képét az északi-északnyugati – dél-délkeleti irányban
lefutó, löszös homokkal fedett egykori garmadák, illetve a holocénből visszamaradt, fokozatosan
töltődő morotvák törik meg. A felszínen csak pleisztocén végi (későglaciális futóhomok) és holocén
korú (homokos lösz, iszap, iszapos homok és agyag) eolikus, illetve fluviális eredetű laza üledékek
vannak. A mérsékelten meleg – száraz éghajlatú kistáj évi középhőmérséklete 9,8-9,9 °C, évi
átlagos csapadékösszege 520-550 mm között alakul. Területét csak belvízcsatornák szelik át,
amelyek vagy a Tiszába, vagy a Hortobágy-Berettyó vízrendszerbe kötnek. A talajvíztükör
nyugaton 4-6 méter, a keleti részeken 2 méter felett helyezkedik el; nagy kiterjedésben a
szikesedésért felelős nátrium-hidrogénkarbonátos jelleg dominál a kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátossal szemben (MAROSI és  SOMOGYI, 1999). A magyar flóratartomány
(Pannonicum) Alföldi flóravidékének (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozó
kistáj potenciális erdőtársulásai a már említett fűz ligeterdők (Salicetum albae-fragilis) mellett a
tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum), a sziki tölgyesek (Festuco pseudovinae
– Quercetum roboris) és a tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tatarico – Quercetum pubescentis
roboris). A nyílt társulások tekintetében üdébb képet mutat, mint a már korábban bemutatott,
szomszédos Hortobágy kistáj. Jellemző társulások a különböző sziki rétek (Agrosti-Alopecuretum
geniculati vagy  az Agrosti-Glycerietum poaeformis) (KIRÁLY et al., 2008). Talajtakaróját az itt
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előforduló 11 típus teszi rendkívül változatossá. A csernozjom jellegű homoktalajok mellett, alföldi
mészlepedékes, valamint réti, mélyben sós és mélyben szolonyeces réti csernozjomok is
előfordulnak. A mélyebben fekvő területek jellemző talajai a réti főtípusba tartoznak, míg a Tisza-
menti területeken nyers és humuszos öntések találhatóak (MAROSI és SOMOGYI, 1999).

Ugyan a legfelső, organikus A-szintben (0-5 cm), illetve az A1-szintben meghaladja a
humusztartalom a 2%-os határértéket (4.7.2.1. táblázat) (STEFANOVITS et al., 1999) a szelvény
mégis egy átmeneti fejlődési fázisnak tekinthető a típusos humuszos öntés és a nyers öntés között.
Amennyiben elfogadjuk, hogy a szelvény a humuszos öntéstalaj típusának irányába mutat erős
fejlődést, abban az esetben genetikusan két részre osztható: az egykori öntésanyagon a talajképző
folyamatok (humuszosodás) eredményeképpen létrejött humuszos feltalajra (AO és  A1h), illetve az
alatta elhelyezkedő öntésrétegekre (A2, A3).

A gyér cserjeszint ellenére a fűzfajok (Salix spp.) által dominált területen a részben
humifikálódott szervesanyag-tartalmú organikus AO-szint jól elkülönült az enyhén szürkésbarna
árnyalatú humuszos A1h-szinttől. A szelvény egyes szintjei és rétegei jól elkülönülnek egymástól a
textúrájuk (4.7.2.2. ábra)  (4.7.2.1. táblázat), illetve színük alapján is. A semleges kémhatású,
agyagos textúrájú feltalaj (AO és  A1h együttesen) egységesen barna, szürkésbarna színt ad (vö.: 2.
melléklet: PA23 helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyv). Az A1h-szint hidromorf bélyegeket
(rozsdafoltok, mangán bevonat) mutat, míg az alatta elhelyezkedő homok textúrájú A2 rétegben
ennek nyomait felismerni nem lehetett ugyan, de a felvételezés időpontjában vízzel telített volt a
réteg. A két öntésréteg vályog és homokos vályog fizikai féleségű, egységesen semleges kémhatású,
kilúgzott.

A 90 cm-nél elért C-szintként leírt talajképző kőzet feltehetően az egykori – jégkorszakvégi –
járószint, amelyre a Tisza – miután elfoglalta mai medrét – öntötte hordalékanyagát.

Összességében a szelvény egy, a humuszosodás és részben az agyagosodás talajképződési
folyamatait mutató hidromorf képződmény, amelynek kialakulásában a Tisza hordalékanyagának
felhalmozódása, illetve később a kialakuló ártéri ligeterdő és az ahhoz kapcsolódó cserjeszint által
szolgáltatott szervesanyag input játszott fontos szerepet. Az öntés rétegeket színük, mintázatuk és
textúrájuk alapján, míg a humuszosodott feltalajt az agyagdúsulás és humusztartalom alapján
különítettem el.

4.7.2.1. táblázat: PA23 humuszos öntéstalaj-szelvény laboratóriumi adatai
Vizsgált paraméter

pH Mechanikai elemzés
genetikai

talajszint

mélység

[cm]
(H2O) (KCl)

CaCO3 % H% TOC%  KA
[a% / v% / h%]

AO 0-5 7,1 6,7 0,0 2,6 6,9 59 40 / 39 / 21
A1h 5-45 7,2 6,7 0,0 2,2 6,2 72 45 / 38 / 17
A2 45-60 7,2 6,9 0,0 0,1 1,2 33 5 / 3 / 92
A3 60-90 7,4 7,0 0,0 0,3 1,8 37 14 / 15 / 71
C 90-100
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4.7.2.2. ábra:  A1h és  A2 öntésrétegek határa a PA23 szelvényben
(textúraváltás)

4.7.2.1. ábra: PA23 humuszos
öntéstalaj-szelvénye

4.7.2.3. ábra: PA23 humuszos öntéstalaj-szelvény környezete
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5. A fitolitelemzés tételes eredményei
A dolgozatomban megfogalmazott cél – egy hazai talaj-fitolit adatbázis alapjainak lefektetése –

érdekében, összesen 20 talajszelvényből vett minta elemzését végeztem el. A szelvények korábban
bemutatott jellemzése, illetve a feldolgozott talajtani átlagminták laborálása mellett 117
talajmintából tártam fel növényi opálszemcséket. A 117 mintában mindösszesen 6153 darab
növényi opálszemcsét számoltam és határoztam meg, illetve soroltam 45 különböző morfotípusba.

Az alábbi fejezet a talajmintákból feltárt, azokban fénymikroszkpós elemzéssel meghatározott
és megszámolt fitolitvizsgálati eredmények tételes, szelvényre és mintára lebontott közlését
tartalmazza.

Minden egyes talajszelvény esetében táblázatos formában megadom az adott minta által
megjelenített rétegben meghatározott morfotípusok példányszámát, a réteg teljes fitolittartalmát,
valamint annak morfotípusszámát (morfotípus-gazdagság). A módszer járulékos termékeként az
egyéb biogén kova származékokat, illetve a szem elé kerülő organikus növényi mikromaradványok
számszerű, vagy becsült értékét is feltüntetem.

A táblázatos adatközlésen túl, minden szelvénynél szerepel az adott szelvény mintáiban
meghatározott morfotípusok rövid leírása. A morfotípus elnevezéseket a korábban hivatkozott
ICPN (MADELLA et al., 2005) szerint alkalmazom, az elnevezések latin tövű angol verzióját
megtartva.

5.1. A vizsgált váztalaj-szelvények fitolitvizsgálati eredményei

5.1.1. PA03 köves, sziklás váztalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A Vértesben felvett köves, sziklás váztalaj 6 cm-es A-szintjét 3 mintával jellemeztem (0-2 cm,
2-4 cm és 4-6 cm). A 3 mintában összesen 4 különböző fitolit morfotípust tudtam megfigyelni és
leírni (5.1.1.1. táblázat), amelyek közül 3 elkovásodott szőrsejt (trichóma), 1 pedig epidermális
hosszú sejt. A fitolit morfotípusokon kívül egy diatóma váz is előkerült a PA03 2-4 cm kódszámú
mintából (5.1.1.1. táblázat), illetve a felszínhez közeli mintákban nagy mennyiségben növényi
szerves törmeléket lehetett megfigyelni. A három mintában összesen 11 növényi opálszemcse
leszámolására nyílt mód. Ez a mennyiség sem mintánként, sem összességében nem elegendő, hogy
statisztikailag értékelhető legyen a szelvény fitolitprofilja. Ugyanakkor a számolási egységek
megtartása elengedhetetlenül fontos a szelvények közötti összehasonlítás elvégzése végett.

5.1.1.1. táblázat: A PA03 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus (ICPN deskriptorok)

PA03 0-2 cm PA03 2-4 cm PA03 4-6 cm
acicular psilate T 1 0 0
lanceolate psilate T 2 0 0
unciform psilate T 0 0 2
elongate smooth psilate LC 0 3 2
elongate sinuate psilate LC 1

Összesen (n): 4 3 4
Morfotípusok száma (p): 3 3 2

Egyéb biogén kova származék
diatóma váz 0 1 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány
növényi detritusz +++ ++ ±

T – trichome; LC - long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; +
(kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység
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A PA03-as szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 17 μm.
lanceolate psilate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcsék mérete 25-32 μm közötti.
unciform psilate T: Horog alakú (lat. unciformis), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt
szemcsék mérete 15-20 μm közötti.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.

5.1.2. PA 18, 19 és 20 humuszos homoktalaj-szelvények fitolitvizsgálati adatai

A Tatárszentgyörgy melletti legelőn felvett humuszos homoktalaj-szelvényt (PA18) 10 cm-es
bontásban, összesen 7 mintával jellemeztem. A 10 cm-es mintasűrűséget a szelvény textúrája
indokolta. A 7 mintában összesen 11 fitolit morfotípust írtam le (5.1.2.1. táblázat), amellett, hogy a
szelvény alsóbb rétegeiből rossz megtartású, töredezett, anyagában korrodálódott szivacstüskék is
előkerültek. A 7 mintában összesen 151 növényi opálszemcsét számoltam. A legmagasabb
fitolitkoncentrációt a szelvény 0-10 cm-es, illetve 10-20 cm-es rétege mutatta (5.1.2.1. táblázat). A
teljes szelvényre nézve statisztikai kiértékelésre nem kínálkozott alkalom. Eredményeimet csak
táblázatosan, az egyes mintákban számolt fitolit-mennyiségek megadásával adom közre (5.1.2.1.
táblázat). Növényi anatómiai szempontból, a szelvény mintáiból mind epidermális rövid sejtek
(SC), hosszú sejtek (LC), szőrképletek (T), illetve idioblaszt sejtek (B) is előkerültek. A szerves
növényi mikromaradványok (fűdetritusz) csupán a felső 30 cm-es rétegben jelentkeztek a
szelvényben, amely jó összefüggést mutat a szelvény morfológiájával (4.1.2.1. táblázat). A PA18-
as szelvényben megfigyelt morfotípusok leírása:

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén köralapban
végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
saddle SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), oldalnézetben összenyomott nyereg alakú, sima felszínű, mintázat nélküli
epidermális rövid sejt. Felülnézetben ovális alakot mutat.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége lekerekített,
sima felszínű.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató, epidermisz
eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú
sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális
hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális hosszú sejt. A
megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli,
elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli,
elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate psilate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék
mérete 25-40 μm közötti.

A Tatárszentgyörgy melletti humuszos homoktalajú, szántó művelési ágban lévő szelvényt
(PA19) – hasonlóan a PA18-as szelvényhez - 10 cm-es bontásban, összesen 6 mintával
jellemeztem. A 6 mintában a PA18-as értékeit meghaladóan összesen 14 fitolit morfotípust írtam le
(5.1.2.2. táblázat). A szelvény 30-40 cm-es rétegét reprezentáló mintából több, rossz megtartású,
töredezett és anyagában korrodálódott szivacstüske is előkerült. A 6 mintában összesen 126 növényi
opálszemcsét számoltam. A legmagasabb fitolitkoncentrációt a szelvény 0-10 cm-es rétege mutatta
(5.1.2.2. táblázat). A teljes szelvényre nézve statisztikai kiértékelést nem végeztem. Eredményeimet
táblázatosan, az egyes mintákban számolt fitolitmennyiségek megadásával adjom közre (5.1.2.2.
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táblázat). Növényi anatómiai szempontból érdekes, hogy a PA18-as szelvény mintáiban megfigyelt
formák mellett két olyan morfotípus is előkerült, amelyek növényszervezettani eredete nem
állapítható meg. A szerves növényi mikromaradványokat a szelvény mintáiban nem tudtunk
kimutatni. A PA19-es szelvényben megfigyelt morfotípusok leírása:

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén köralapban
végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége lekerekített,
sima felszínű.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató, epidermisz
eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú
sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate  sinuate  psilate  LC:  Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális
hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális hosszú sejt. A
megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), lebenyekkel tagolt szélű (lat. lobatus), sima felszínű, mintázat nélküli
epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli,
elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli,
elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate psilate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék
mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcse
mérete 15 μm.
ovate psilate: Ovális (lat. ovalis), három dimenzióban elnyújtott gömb alakú, 5-10 μm közötti, sima felszínű, mintázat nélküli fitolit
típus. Feltehetően mohafajok (Bryophyta) által képzett opálszemcse.
tabular psilate: Tábla, illetve téglalap alakú (lat. tabularis), sima felszínű, mintázat nélküli fitolit típus.
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5.1.2.1. táblázat: A PA18 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA18 0-10 cm PA18 10-20 cm PA18 20-30 cm PA18 30-40 cm PA18 40-50 cm PA18 50-60 cm PA18 60-70 cm
rondel SC 19 6 1 0 1 0 0
saddle SC 1 0 0 0 0 0 0
bilobate SC 2 1 0 0 0 0 0
cuneiform psilate bulliform cell (B) 1 3 0 2 1 0 0
parallepipedal psilate bulliform cell (B) 3 2 1 4 0 0 0
elongate smooth psilate LC 16 26 3 15 3 1 2
elongate sinuate psilate LC 0 8 0 1 0 0 0
elongate echinate LC 0 0 0 2 0 0 0
trapeziform elongate sinuate psilate LC 3 1 0 0 0 0 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 5 0 0 0 1 0 0
lanceolate psilate T 1 9 0 0 1 0 0

Összesen (n): 51 56 5 24 7 1 2
Morfotípusok száma (p): 9 8 3 5 5 1 1

Egyéb biogén kova származék
paleosponge (szivacs tüske) 0 0 0 1 2 1 1

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz ++ +  ± - - - -
SC – short cell; T – trichome; LC - long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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5.1.2.2. táblázat: A PA19 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus (ICPN deskriptorok)

PA19 0-10 cm PA19 10-20 cm PA19 20-30 cm PA19 30-40 cm PA19 40-50 cm PA19 50-60 cm
rondel SC 14 2 3 0 1 1
bilobate SC 1 0 0 0 0 0
cuneiform psilate bulliform cell (B) 1 2 0 1 0 1
parallepipedal psilate bulliform cell (B) 1 1 5 0 2 0
elongate smooth psilate LC 20 12 13 4 7 6
elongate sinuate psilate LC 1 0 0 0 0 0
elongate echinate LC 5 1 0 1 0 0
elongate polylobate psilate LC 1 0 0 0 0 0
trapeziform elongate sinuate psilate LC 1 0 0 0 0 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 0 1 1 0 0 0
lanceolate psilate T 4 4 0 1 1 0
acicular psilate T 0 0 0 1 0 0
ovate psilate 3 0 0 0 0 0
tabular psilate 2 0 0 0 0 0

Összesen (n): 54 23 22 8 11 8
Morfotípusok száma (p): 12 7 4 5 4 3

Egyéb biogén kova származék
paleosponge (szivacs tüske) 0 0 0 3 0 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány

növényi detritusz - - - - - -
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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A humuszos homoktalaj-szelvények sorában harmadik (PA20), szintén Tatárszentgyörgy
mellett feltárt szelvényt meszes talajú homokpuszta (Festucetum vaginatae) és borókás-nyáras
(Junipereto-Populetum albae) élőhelyfoltokkal tarkított, enyhén hullámos felszínen vettük fel. A
szelvény – hasonlóan a PA19-es és PA18-as szelvényekhez – 10 cm-es mintasűrűséggel mintáztam
meg 40 cm mélységig. A mintában összesen 39 növényi opálszemcsét számoltam (5.1.2.3.
táblázat). A mért mintánkénti mennyiségek nem elegendőek a fitolitprofil megrajzolásához. A 39
fitolit összesen 7 morfotípus – köztük epidermális rövid sejt, idioblaszt, hosszú sejt és szőrképlet –
oszlott meg. Három mintában is sikerült anyagában korrodálódott és törött szivacstüskét leírnom. A
legnagyobb fitolitkoncentrációt a felső 10 cm-es réteget reprezentáló minta mérése mutatta.

5.1.2.3. táblázat: A PA20 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA20 0-10 cm PA20 10-20 cm PA20 20-30 cm PA20 30-40 cm
rondel SC 2 0 1 0
cuneiform psilate bulliform cell (B) 4 1 1 0
parallepipedal psilate bulliform cell (B) 7 1 0 0
elongate smooth psilate LC 13 4 0 0
elongate sinuate psilate LC 1 0 0 0
elongate echinate LC 3 0 0 0
acicular psilate T 1 0 0 0

Összesen (n): 31 6 2 0
Morfotípusok száma (p): 7 3 2 0

Egyéb biogén kova származékok
paleosponge (szivacs tüske) 0 1 1 3
sponge (szivacs tüske) 1 0 0 0

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz + + ± ±
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA20-as szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 15 μm.
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5.2. Vizsgált kőzethatású talajszelvények fitolitvizsgálati eredményei

5.2.1. PA08 ranker talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A velencei-hegységi, gránittörmeléken felvett ranker talajszelvényt 0-2 cm, 2-4 cm és 4-6 cm-es
intervallumokkal mintáztam meg. A 3 talajminta által reprezentált 6 cm-s réteg fitolit vizsgálati
eredményei alapján megrajzolhatóvá vált a szelvény feltalajának fitoliteloszlási görbéje (6.2.1.
ábra).  A  3  mintában  összesen  207  növényi  opálszemcsét  számoltam,  amelyek  összesen  14
morfotípus között oszlottak meg (5.2.1.1. táblázat). A legnagyobb fitolitkoncentrációt a PA08 0-2
cm kódszámú minta adta. A növényi opálszemcsék mellett növényi detritusz és a 3 mintából
összesen 4 diatómaváz is előkerült.

5.2.1.1. táblázat: A PA08 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus (ICPN deskriptorok)

PA08 0-2 cm PA08 2-4 cm PA08 4-6 cm
rondel SC 16 17 14
saddle SC 6 2 2
bilobate SC 0 2 0
bilobate psilate SC 3 2 2
cuneiform psilate bulliform cell (B) 3 1 0
elongate smooth psilate LC 25 21 13
elongate echinate LC 0 0 3
trapeziform elongate polylobate psilate LC 9 7 3
trapeziform elongate sinuate psilate LC 3 6 5
trapeziform elongate smooth psilate LC 13 6 2
lanceolate psilate T 2 0 7
acicular psilate T 1 0 0
tabular psilate 3 3 2
irregular scrobiculate plate 1 0 2

Összesen (n): 85 67 55
Morfotípusok száma (p): 12 10 11

Egyéb biogén kova származék
diatóma váz 1 2 1
Egyéb organikus növényi mikromaradvány
növényi detritusz + ± ±

SC – short cell; T – trichome; LC - long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA08-as szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége
lekerekített, sima felszínű.
saddle SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), oldalnézetben összenyomott nyereg alakú, sima felszínű,
mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben ovális alakot mutat.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate polylobate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), lebenyekkel tagolt szélű (lat.
lobatus), sima felszínű, mintázat nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
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lanceolate psilate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 15 μm.
tabular psilate: Tábla, illetve téglalap alakú (lat. tabularis), sima felszínű, mintázat nélküli fitolit típus.
irregular scrobiculate plate: Szabálytalan formájú, kráteres felszínű (lat. scrobiculus) kovalemez. Kétszikűekkel
(Dicotyledonopsida) hozható összefüggésbe.

5.2.2. PA12 ranker talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A leukofilliten és gneiszen kialakult, gesztenyés tölgyes (Castaneto Quercetum noricum)
élőhelyfoltban felvett, sekély termőrétegű ranker talajszelvény legfelső Ao-szintjét két mintával
jellemeztem. A 0-2 cm és 2-7 cm-es rétegeket reprezentáló mintákban összesen 151 növényi
opálszemcsét  számoltam,  amely  14  morfotípus  között  oszlott  meg (5.2.2.1. táblázat). A talajtípus
fitoliteloszlási diagramjának megszerkesztéséhez felállított kritériumokat a minták számában nem
teljesíti a vizsgálati szelvény, így ezt a PA12 ranker talaj esetében nem szerkesztettük meg.
Ugyanakkor a mintákban mért, a kőzethatású talajok esetében magasnak tekinthető fitolitmennyiség
lehetőséget ad az egyes morfotípusok százalékos arányainak kiszámítására (vö.: 6.2. fejezet).

5.2.2.1. táblázat: A PA12 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus (ICPN deskriptorok)

PA12 0-2 cm PA12 2-7 cm
rondel SC 10 13
bilobate SC 3 3
trapeziform SC 2 0
cuneiform psilate bulliform cell 2 0
elongate smooth, psilate LC 25 43
elongate sinuate, psilate LC 1 2
elongate echinate LC 1 0
elongate dendritic LC 0 1
trapeziform elongate sinuate, psilate LC 4 0
trapeziform elongate smooth, psilate LC 2 1
trapeziform elongate polylobate, psilate LC 0 10
lanceolate psilate T 6 6
tabular psilate 11 0
tabular scrobiculate 4 1

Összesen (n): 71 80
Morfotípusok száma (p): 12 9

Egyéb biogén kova származék
elkovásodott szövetmaradvány 8 1
diatóma váz 1 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány
Pinus sylvestris pollen 8 0
növényi detritusz + ±

SC – short cell; T – trichome; LC - long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA12-es szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége
lekerekített, sima felszínű.
trapeziform SC: Trapéz alakú (lat. trapezius), kisméretű (10-15 μm), sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid
sejt.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
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elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate polylobate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), lebenyekkel tagolt szélű (lat.
lobatus), sima felszínű, mintázat nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate psilate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
tabular psilate: Tábla, illetve téglalap alakú (lat. tabularis), sima felszínű, mintázat nélküli fitolit típus.
tabular scrobiculate: Tábla, illetve téglalap alakú (lat. tabularis), kráteres felszínű (lat. scrobiculus) fitolit típus.
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5.3. A vizsgált barna erdőtalaj-szelvények fitolitvizsgálati eredményei

5.3.1. PA07 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

Maglód mellett, szántó művelési ág alatt felvett Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény felső 20
cm-es rétegét 7 mintán keresztül jellemeztem. A felszíntől, fokozatosan táguló intervallumban
felvett minták elemzése a legfelső, szántott, humuszos A-szint fitolitkészletének a felmérését
célozta. A 7 mintában megfigyelt 484 növényi opálszemcse 16 eltérő morfotípusra oszlik (5.3.1.1.
táblázat). A megfigyelt növényi opálszemcsék mellett, szivacstüske darabok és kovamoszat vázak
is előkerültek a mintákból. A növényi detritusz mennyisége a felszínen magasabb, míg mélyebben
csökkent mennyiséget mutatott. Az egységnyi minták közül a 10-15 cm-es mélységet reprezentáló
szolgáltatta a legtöbb fitolitot. A tételes eredményeket az 5.3.1.1. táblázat foglalja össze, míg a
megfigyelt morfotípusok leírása alább található:

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
rondel (> 25μm) SC: (nomina conservanda): Az általános rondel típustól méretben elütő (> 25 μm), egyik végén
tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt.
Felülnézetben kör alakú.
cubic psilate SC: Kisméretű (10-20 μm), éles élekkel határolt, közel tökéletesen kocka alakú epidermális rövid sejt,
Mind oldal-, mind felülnézetben négyzet alakú.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége
lekerekített, sima felszínű.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T (short type): Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), jellemzően sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
szőrsejt. Mérete a lanceolate T morfotípushoz képest kisebb, a szőrsejt test része összenyomott, enyhén gömbölyded
alakú. A megfigyelt szemcsék mérete 18-25 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 15 μm.
tabular psilate: Tábla, illetve téglalap alakú (lat. tabularis), sima felszínű, mintázat nélküli fitolit típus.
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5.3.1.1. táblázat: A PA07 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus (ICPN deskriptorok)

PA07 0-2 cm PA07 2-4 cm PA07 4-6 cm PA07 6-8 cm PA07 8-10 cm PA07 10-15 cm PA07 15-20 cm
rondel SC 6 4 4 5 12 14 18
rondel (> 25μm) SC 0 0 0 2 2 5 5
cubic psilate SC 0 0 0 0 5 0 0
bilobate SC 0 0 0 1 0 0 0
cuneiform psilate bulliform cell 0 0 0 0 0 0 1
parallepipedal psilate bulliform cell 0 2 1 0 0 0 0
elongate smooth, psilate LC 47 33 32 27 38 48 29
elongate sinuate, psilate LC 10 3 4 6 1 1 2
elongate echinate LC 4 5 6 0 2 4 2
elongate dendritic LC 1 1 0 2 2 3 5
trapeziform elongate sinuate psilate LC 3 1 1 6 0 0 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 4 1 1 0 2 5 6
lanceolate T (short type) 0 1 1 0 0 1 0
lanceolate T 3 8 5 2 5 9 6
acicular psilate T 0 1 0 3 0 2 0
tabular psilate 0 0 0 2 0 0 0

Összesen (n): 78 60 55 56 69 92 74
Morfotípusok száma (p): 8 11 9 10 9 10 9

Egyéb biogén kova származék
sponge (szivacs tüske) 0 0 0 0 0 1 0
diatóma váz 3 0 0 1 0 1 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány
növényi detritusz ++/+++ ++ ++ ± ± ± ±

SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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5.3.2. PA09 Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A Fertőmelléki-dombság erdő borította területén felvett Ramann-féle barna erdőtalaj-szelvény
felső 30 cm-es rétegét 6 minta segítségével jellemeztem. A felszíntől, fokozatosan táguló
intervallumban felvett minták elemzésével a legfelső, organikus AO-szintet  és  B1-szintet vehetjük
górcső alá. A 6 mintában megfigyelt 141 növényi opálszemcse 8 eltérő morfotípusra oszlik (5.3.2.1.
táblázat). Ez a mennyiség sem mintánként, sem összességében nem elegendő, hogy statisztikailag
értékelhető legyen a szelvény fitolitprofilja. Mindemellett a számolási és felvételezési egységek
megtartása elengedhetetlenül fontos a szelvények közötti összehasonlítás elvégzése végett. A
megfigyelt növényi opálszemcsék mellett, egyéb organikus mikromaradványok is előkerültek a
mintákból. A növényi detritusz mennyisége a felszínen eseti megjelenésű, míg mélyebben
magasabb mennyiséget mutatott. Az egységnyi minták közül a 20-30 cm-es mélységet reprezentáló
szolgáltatta a legtöbb fitolitot. A tételes eredményeket az 5.3.2.1. táblázat foglalja össze:

5.3.2.1. táblázat: A PA09 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA09 0-2
cm

PA09 2-5
cm

PA09 5-7
cm

PA09 7-12
cm

PA09 12-20
cm

PA09 20-30
cm

rondel SC 0 3 2 0 0 5
cuneiform psilate bulliform cell 0 0 0 0 0 1
elongate smooth, psilate LC 7 8 7 5 13 29
elongate sinuate, psilate LC 0 1 1 1 1 0
lanceolate  T (short type) 0 1 2 1 6 13
lanceolate  T 2 1 8 3 5 10
acicular psilate T 0 1 0 0 0 0
dicot fragment 0 0 0 0 2 3

Összesen (n): 9 15 20 10 27 60
Morfotípusok száma (p): 2 6 5 4 5 6

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz ± ++/+++ ++ ++ ++ ++
Pinus sylvestris pollen 0 4 0 0 0 0

SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA09-es szelvényben megfigyelt morfotípusok leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T (short type): Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), jellemzően sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
szőrsejt. Mérete a lanceolate T morfotípushoz képest kisebb, a szőrsejt test része összenyomott, enyhén gömbölyded
alakú. A megfigyelt szemcsék mérete 18-25 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 15 μm.
dicot fragment: Kétszikűekből (Dicotyledonopsida) származó, szabálytalan alakú növényi kova lemez.
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5.3.3. PA01 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati eredményei

A Pénzesgyőr határában elhelyezkedő hagyásfás legelőn felvett agyagbemosódásos barna
erdőtalaj-szelvényének felső organikus AO-, illetve kilúgzási, E-szintjét jeleníti meg az elemzésbe
vont 7 minta. A megfigyelt morfotípusok száma 11, a szelvény mintáiból feltárt növényi
opálszemcsék mennyisége 734-nek mutatkozott. Az elluviális (E) szint és a felső organikus AO-
szint határát megjelenítő PA01 4-7 cm és PA01 7-15 cm minták között kétszeres
fitolitkoncentrációbeli különbség mutatkozott. Az utóbbi minta elemzése eredményezte a
legmagasabb fitolit mennyiséget (n = 215), míg az E-szint legalsó rétegét megjelenítő PA01 30-40
cm minta a legalacsonyabbat (n = 56).

A mintákból szivacstüske darabok és kovamoszat vázak is előkerültek. A növényi detritusz
mennyisége a felszíni 7 cm-es rétegben magasabb, míg mélyebben fokozatos csökkent mennyiséget
mutatott. Az egyes morfotípusok mintán belüli eloszlását az 5.3.3.1. táblázat foglalja össze, míg a
morfotípusok leírását az alábbiakban adom közre:

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), trapéz alakú, lebenyekkel tagolt szélű (lat.
lobatus), sima felszínű, mintázat nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T (short type): Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), jellemzően sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
szőrsejt. Mérete a lanceolate T morfotípushoz képest kisebb, a szőrsejt test része összenyomott, enyhén gömbölyded
alakú. A megfigyelt szemcsék mérete 18-25 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 15 μm.
cubic scrobiculate (coniferous): Kocka alakú, enyhén lekerekített sarkokkal és élekkel határolt, a felszínén jól
elkülönülő kráterekkel tarkított nagyméretű morfotípus (> 40 μm), amelyek egyértelműen a tűlevelű fajokkal (Picea sp.,
Pinus sp., Abies sp.) hozhatóak összefüggésbe.
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5.3.3.1. táblázat: A PA01 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus (ICPN deskriptorok)

PA01 0-2 cm PA01 2-4 cm PA01 4-7 cm PA01 7-15 cm PA01 15-20 cm PA01 20-30 cm PA01 30-40 cm
rondel SC 2 7 59 18 14 4 22
elongate smooth psilate LC 45 55 92 58 68 60 0
elongate sinuate psilate LC 2 4 7 0 5 0 0
elongate dendritic LC 5 15 32 12 4 0 0
trapeziform elongate polylobate psilate LC 0 0 0 0 7 8 0
trapeziform elongate sinuate psilate LC 3 0 8 1 2 1 1
trapeziform elongate smooth psilate LC 10 5 10 7 1 9 7
lanceolate T (short type) 0 1 2 2 0 3 4
lanceolate T 0 7 3 1 0 10 15
acicular psilate T 0 0 2 2 3 2 0
cubic scrobiculate (coniferous) 0 0 0 0 0 0 7

Összesen (n): 67 94 215 101 104 97 56
Morfotípusok száma (p): 6 7 9 8 8 8 6

Egyéb biogén kova származék
sponge  (szivacs tüske) 0 2 0 0 5 3 8
diatóma váz 0 0 8 0 2 0 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány

növényi detritusz + ++ ++ + ± ± ±
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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5.3.4. PA11 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati eredményei

A soproni-hegységi agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvényt 5 mintával értékeltem,
amelyek – hasonlóan a PA01 esetében bemutatottakkal – a szelvény organikus AO-szintjét és
kilúgzási elluviális szintjét fedték le.

A PA11 szelvény produkálta a legdiverzebb morfotípus eloszlást, hiszen összesen 21 egymástól
eltérő növényi opál morfotípust sikerült kimutatni. A vizsgált barna erdőtalajok közül a második
legtöbb növényi opálszemcsét, összesen 506-ot a produkált a szelvény elemzése. Az egyes rétegeket
megjelenítő minták közel azonos mennyiségű (n = 81-121) opál szemcsét szolgáltattak, kiugróan
magas, vagy alacsony érték nem mutatkozott.

Az egyes morfotípusok mintán belüli eloszlását az alábbi 5.3.4.1. táblázat foglalja össze:

5.3.4.1. táblázat: A PA11 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA11
0-5 cm

PA11
5-10 cm

PA11
10-20 cm

PA11
20-25 cm

PA11
25-30 cm

rondel SC 2 3 4 3 2
cubic psilate SC 1 1 2 4 2
bilobate SC 2 2 1 1 4
UPO11 1 0 5 2 2
cuneiform psilate bulliform cell 1 1 0 0 0
parallepipedal psilate bulliform cell 0 1 0 0 2
elongate smooth psilate LC 45 69 34 50 49
elongate sinuate psilate LC 9 11 11 6 12
elongate echinate LC 0 0 0 1 0
trapeziform elongate polylobate psilate LC 0 0 0 0 1
trapeziform elongate sinuate psilate LC 1 1 0 0 1
trapeziform elongate smooth psilate LC 2 2 2 5 1
lanceolate T (short type) 5 5 5 7 14
lanceolate T 7 23 23 18 7
acicular psilate T 2 1 1 0 0
conical scrobiculate T 2 0 3 3 0
irregular scrobiculate plate 0 0 1 1 2
globular echinate 0 0 0 0 4
globular psilate 1 0 0 2 4
cubic scrobiculate (coniferous) 0 1 0 0 1
amoeboid 0 0 0 1 0

Összesen (n): 81 121 92 104 108
Morfotípusok száma (p): 14 13 12 14 16

Egyéb biogén kova származék
sponge  (szivacs tüske) 0 0 1 0 1

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz ++/+++ ++ ± - -
meg nem határozott pollen 0 0 3 2 1
Pinus sylvestris pollen 1 0 0 0 0

SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -

A PA11-es szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
cubic psilate SC: Kisméretű (10-20 μm), éles élekkel határolt, közel tökéletesen kocka alakú epidermális rövid sejt,
Mind oldal-, mind felülnézetben négyzet alakú.
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bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. Eltérően a
korábban bemutatott bilobate SC morfotípusoktól, itt a súlyzók vége nem teljesen lekerekített, hanem enyhén facettált
sima felszínű.
UPO11: Unidentified Plant Opal – meg nem határozott, de az adott szelvény mintáiban konzekvensen előforduló
morfotípus. Alakja a rondel SC-hez hasonlóan nyújtott tölcsérszerű. Mérete azonban jóval nagyobb, 50-75 μm közötti.
Mind a tölcsér szája, mind a garat kör alapú, átmérőjük közötti különbség közel háromszoros. Csak a PA11 szelvényben
került elő.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), trapéz alakú, lebenyekkel tagolt szélű (lat.
lobatus), sima felszínű, mintázat nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T (short type): Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), jellemzően sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
szőrsejt. Mérete a lanceolate T morfotípushoz képest kisebb, a szőrsejt test része összenyomott, enyhén gömbölyded
alakú. A megfigyelt szemcsék mérete 18-25 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 15 μm.
conical scrobiculate T: Kúp alakú (lat. conus) szőrsejt. Alapja kör alakú, magassága 15-25 μm közötti, felszínén sekély
kráteresedés látható.
tabular psilate: Tábla, illetve téglalap alakú (lat. tabularis), sima felszínű, mintázat nélküli fitolit típus.
irregular scrobiculate plate: Szabálytalan formájú, kráteres felszínű (lat. scrobiculus) kovalemez. Kétszikűekkel
(Dicotyledonopsida) hozható összefüggésbe.
globular psilate: 15-20 μm átmérőjű, gömb alakú (lat. globus), sima felszínű, mintázat nélküli, morfotípus. Jellemzően
a fás szárúakkal hozzák összefüggésbe megjelenésüket.
globular echinate: 15-20 μm átmérőjű, gömb alakú (lat. globus), érdes, enyhén tüskés felszínű (lat. echinus), mintázat
nélküli, morfotípus. Jellemzően a fás szárúakkal hozzák összefüggésbe megjelenésüket.
cubic scrobiculate (coniferous): Kocka alakú, enyhén lekerekített sarkokkal és élekkel határolt, a felszínén jól
elkülönülő kráterekkel tarkított nagyméretű morfotípus (> 40 μm), amelyek egyértelműen a tűlevelű fajokkal (Picea sp.,
Pinus sp., Abies sp.) hozhatóak összefüggésbe.
amoeboid: Sima felszínű, amorf, szabálytalan kiterjedésű test alakzat, amely jellemzően lebenyszerű (lat. lobus)
nyúlványokkal tarkított.
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5.3.5. PA13 savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati eredményei

A Soproni-hegységben felvett savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj-szelvény felső 20 cm-es
rétegét 5 mintával jellemeztem. A meghatározott 347 növényi opálszemcse 16 morfotípusra oszlik,
amelyek közül több is a talajtípusra egyedinek tűnik. A mintákból szivacstüske darabok és
kovamoszat vázak is előkerültek. A növényi detritusz mennyisége a felszíntől fokozatosan csökken
a mélyebb rétegek felé.

5.3.5.1. táblázat: A PA13 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA13
0-2 cm

PA13
2-5 cm

PA13
5-8 cm

PA13
8-20 cm

PA13
20-30 cm

rondel SC 6 7 8 6 4
bilobate SC (PA13) 6 4 5 3 2
saddle SC 1 5 0 0 0
facetted psilate bulliform cell 7 0 0 0 0
parallepipedal psilate bulliform cell 1 0 0 1 0
elongate smooth psilate LC 30 28 42 37 42
elongate sinuate psilate LC 3 4 1 2 1
elongate echinate LC 2 2 2 3 0
elongate polylobate psilate LC 8 1 0 0 0
elongate reflexed psilate LC 6 0 0 0 0
trapeziform elongate sinuate psilate LC 3 0 0 1 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 0 2 0 1 3
lanceolate T (short type) 2 0 1 2 2
lanceolate T 7 3 6 11 3
acicular psilate T 1 0 0 0 0
irregular (PA13) 19 0 0 0 0

Összesen (n): 102 56 65 67 57
Morfotípusok száma (p): 15 9 7 10 7

Egyéb biogén kova származék
sponge (szivacs tüske) 0 0 0 0 1
diatóma váz 0 27 0 0 3

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz ++/+++ ++/+++ ++ ± -
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -

A PA13-as szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
bilobate SC (PA13): (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. Eltérően
a korábban bemutatott bilobate SC morfotípusoktól, itt a súlyzók vége nem lekerekített, sem teljesen enyhén facettált
sima felszínű, hanem jól definiált élekkel és törésekkel tagolt, az egyik felén mindig enyhén homorú a súlyzó feje.
saddle SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), oldalnézetben összenyomott nyereg alakú, sima felszínű,
mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben ovális alakot mutat.
facetted psilate bulliform cell (B): Lapokkal és élekkel határolt, facettált idioblaszt sejt, amelynek alakja
legyezőformát idéz, felszíne sima, mintázat nem jelentkezik. Mérete kisebb, mint általában a legyező alakú bulliform
sejteké.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
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elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus) lebenyekkel tagolt szélű (lat. lobatus), sima felszínű, mintázat
nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate reflexed psilate LC: Az elongate smooth psilate LC morfotípushoz hasonló, de 25-30° szögben,
bumerángszerűen hajlított, sima felszínű, mintázat nélküli elkovásodott epidermális hosszú sejt. Hossza a görbület
mentén mérve megközelítőleg 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T (short type): Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), jellemzően sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
szőrsejt. Mérete a lanceolate T morfotípushoz képest kisebb, a szőrsejt test része összenyomott, enyhén gömbölyded
alakú. A megfigyelt szemcsék mérete 18-25 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt szemcse mérete 15 μm.
irregular (PA13): négy és ötszögletű lapokkal határolt, téglalap alakú test.



94

5.4. A vizsgált csernozjom talajszelvények fitolitvizsgálati eredményei

5.4.1. PA16 kilúgzott csernozjom talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A cserhátaljai kilúgzott mezőségi talaj 40 cm mély humuszos A-szintjét (Asz- és A-szintek) 9
mintával jellemeztem. A mélységben táguló intervallumokkal felvett mintákban összesen 14
morfotípus, 211 példányát határoztam meg.

A szelvény mintáiban mind a fitolitok, mind a növényi detritusz mennyisége alacsony abszolút
és viszonylagos értékeket mutatott. A szinte sterilnek nevezhető szelvény legfelső, 0-2 cm-es
réteget megjelenítő mintából sikerült a legtöbb növényi opálszemcsét kimutatni (n = 57; p = 10).

A szelvény mintáit kizárólag pázsitfüvek (Gramineae) bőrszöveti képleteihez kapcsolható fitolit
formák uralják. A minták elemzése során 3 epidermális rövid sejt, 7 epidermális hosszú sejt, 1
idioblaszt (bulliform) sejttípus, valamint négy különböző szőrsejt típus került elő. A tételes
fitolitvizsgálati eredményeket az 5.4.1.1. táblázat foglalja össze, míg a megfigyelt morfotípusok
leírása az alábbiakban következik:

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
rondel (> 25μm) SC: (nomina conservanda): Az általános rondel típustól méretben elütő (> 25 μm), egyik végén
tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt.
Felülnézetben kör alakú.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége
lekerekített, sima felszínű.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 20-40 μm közötti.
trapeziform ovate sinuate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), felülnézetben ovális (2D), de enyhén hullámos
szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
conical scrobiculate T: Kúp alakú (lat. conus) szőrsejt. Alapja kör alakú, magassága 15-25 μm közötti, felszínén sekély
kráteresedés látható.
lacrimate psilate T: Csepp alakú (lat. lacrimus), sima felszínű, 20-30 μm méretű szőrsejt morfotípus.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (lat. scutiformis) (enyhén nyújtott egyenlőszárú háromszögre hasonlító) szőrsejt.
Mérete 30-40 μm közötti alakul.
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5.4.1.1. táblázat: A PA16 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA16
0-2 cm

PA16
2-5 cm

PA16
5-7 cm

PA16
7-10 cm

PA16
10-15 cm

PA16
15-20 cm

PA16
20-25 cm

PA16
25-30 cm

PA16
30-40 cm

rondel SC 7 1 5 4 2 6 7 0 0
rondel (> 25μm) SC 0 0 1 0 0 2 0 0 0
bilobate SC 2 0 0 0 0 0 0 0 0
parallepipedal psilate bulliform cell 2 0 1 0 0 0 0 0 0
elongate smooth, psilate LC 33 1 21 8 8 13 12 7 2
elongate sinuate, psilate LC 4 0 0 0 1 0 1 0 0
elongate echinate LC 0 0 3 0 2 1 1 0 0
elongate dendritic LC 1 0 8 1 0 4 1 3 0
trapeziform ovate sinuate LC 1 2 0 0 1 2 1 0 0
trapeziform elongate smooth, psilate LC 0 0 0 0 1 0 0 0 0
lanceolate T 3 0 3 2 0 2 1 1 0
conical scrobiculate T 1 0 0 0 0 0 0 0 0
lacrimate psilate T 3 0 3 1 0 0 3 0 0
scutiform psilate T 0 0 2 0 0 0 0 2 0

Összesen (n): 57 4 47 16 15 30 27 13 2
Morfotípusok száma (p): 10 3 9 5 6 7 8 4 1

Egyéb biogén kova származékok
sponge (szivacs tüske) 2 0 1 0 1 1 1 1 1
diatóma váz 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz ± ± ± - - - - - -
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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5.4.2. PA24 terasz csernozjom talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A Zagyva melletti terasz csernozjom talajszelvényből felvett minták fitoliteloszlási
vizsgálatával a szelvény felső humuszos A-szintje (Asz- és A-szintek) mellett, az átmeneti B-szint
legfelső rétegét is jellemeztem. A 9 réteget megjelenítő mintákban kevés, mindössze 233 fitolitot
mértem, amelyek 16 morfotípusra oszlanak meg.

Hasonlóan a fent bemutatott kilúgzott csernozjom szelvényhez, itt is kizárólag pázsitfüvek
(Gramineae) elkovásodott bőrszöveti képletei jelentkeztek. Ellentétben a PA16 kódszámú
szelvénnyel, itt a legfelső 0-2 cm-es réteg gyakorlatilag sterilnek bizonyult, míg az alatta
elhelyezkedő 2-5 cm-es réteget megjelenítő minta viszonylagosan sok növényi opálszemcsét
szolgáltatott. A szelvényen belül a legmagasabb fitolitkoncentrációt és morfotípus-változatosságot a
30-40 cm-es réteget megjelenítő minta szolgáltatta (n = 49; p = 12).

A két legfelső réteget leszámítva, az összes mintából előkerültek hidromorf környezeti hatásokat
jelző biogén kova szemcsék (szivacs tüske és kovamoszat vázak). A szelvény tételes fitolitvizsgálati
eredményeit és a meghatározott morfotípusok listáját az 5.4.2.1. táblázat foglalja össze, míg a
morfotípusok rövid jellemzését itt adom közre:

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
rondel (> 25μm) SC: (nomina conservanda): Az általános rondel típustól méretben elütő (> 25 μm), egyik végén
tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt.
Felülnézetben kör alakú.
saddle SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), oldalnézetben összenyomott nyereg alakú, sima felszínű,
mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben ovális alakot mutat.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus) lebenyekkel tagolt szélű (lat. lobatus), sima felszínű, mintázat
nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 20-40 μm közötti.
trapeziform ovate sinuate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), felülnézetben ovális (2D), de enyhén hullámos
szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
lanceolate acuminate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), elnyújtott és a csúcsán kúpszerűen elvékonyodó, váltakozóan
sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate) elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék hossza 30-50 μm
közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, enyhén hajlott, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott
szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 15-20 μm között alakult.
lacrimate psilate T: Csepp alakú (lat. lacrimus), sima felszínű, 20-30 μm méretű szőrsejt morfotípus.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (lat. scutiformis) (enyhén nyújtott egyenlőszárú háromszögre hasonlító) szőrsejt.
Mérete 30-40 μm közötti alakul.
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5.4.2.1. táblázat: A PA24 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélysége

Fitolit morfotípus (ICPN deskriptorok) PA24
0-2 cm

PA24
2-5 cm

PA24
5-7 cm

PA24
7-10 cm

PA24
10-20 cm

PA24
20-30 cm

PA24
30-40 cm

PA24
40-50 cm

PA24
50-60 cm

rondel SC 1 5 8 8 3 5 11 0 2
rondel (> 25μm) SC 0 0 0 0 0 0 1 0 0
saddle SC 0 0 0 1 0 0 2 0 0
cuneiform psilate bulliform cell 0 0 1 0 1 1 1 0 0
parallepipedal psilate bulliform cell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elongate smooth psilate LC 3 30 11 9 18 23 22 8 4
elongate polylobate psilate LC 0 0 0 0 0 0 1 1 0
elongate echinate LC 0 0 0 0 1 0 0 0 0
elongate dendritic LC 0 1 1 3 5 3 5 0 0
trapeziform ovate sinuate LC 0 0 1 0 0 0 1 0 0
trapeziform elongate smooth, psilate LC 0 0 0 2 0 1 0 0 0
lanceolate T 0 0 0 0 0 1 0 0 0
lanceolate acuminate T 1 0 0 2 4 0 2 0 0
acicular psilate T 0 0 0 0 0 0 1 0 0
lacrimate psilate T 0 1 1 0 0 0 1 0 0
scutiform psilate T 0 3 0 2 2 6 1 0 0

Összesen (n): 5 40 23 27 34 40 49 9 6
Morfotípusok száma (p): 3 5 6 7 7 7 12 2 2

Egyéb biogén kova származékok
sponge (szivacs tüske) 0 0 2 1 5 1 2 0 0
diatóma váz 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz +++ +++ +++ ± ± ± - - -
gabona keményítő (?) - - + + - + - - -

SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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5.4.3. PA25 mészlepedékes csernozjom talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A battonyai szelvény 7 mintája szolgáltatta a legmagasabb fitolitszámot (nszelvény = 906 példány
a teljes szelvényre nézve), illetve a második legtöbb morfotípust a PA11 kódszámú
agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény után, hiszen 20 különböző növényi opálszemcse került
elő.

A felvett minták a szelvény A-, illetve AB- átmeneti szintjeit jellemzi. A legmagasabb
fitolitkoncentrációt – hasonlóan a PA24 kódszámú terasz csernozjom szelvény esetében
tapasztaltakhoz – a 2-5 cm-es rétegben mértem, míg morfotípus-változatosság tekintetében mind a
0-2, mind a 2-5 cm-es magas értéket mutatott (p = 13). A szelvény tételes fitolitvizsgálati
eredményeit és a meghatározott morfotípusok listáját az 5.4.3.1. táblázat, leírásukat pedig az alábbi
felsorolás foglalja össze.

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
infundibulate (rondel) SC: Tölcsérre hasonlító (lat. infundibulum) rövid sejt. A tölcsérszerűen kiszélesedő, kör, vagy
enyhén elipszoid alakú alapjának átmérője többszöröse a másik oldalnak. Felülnézetben kör alakú, vagy koncentrikus
köröket formáz. Magassága 15-20 μm közötti; szélesebbik alapja is hasonló méreteket ölt.
saddle SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), oldalnézetben összenyomott nyereg alakú, sima felszínű,
mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben ovális alakot mutat.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate laminate LC: Nyújtott (lat. elongatus), felszínén lemezesen rétegelt epidermális hosszú sejt. A megfigyelt
szemcse mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate trilobate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), a hosszanti oldalon 3-3 lebennyel tagolt (lat.
lobatus), mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-40 μm közötti
trapeziform ovate sinuate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), felülnézetben ovális (2D), de enyhén hullámos
szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
lanceolate acuminate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), elnyújtott és a csúcsán kúpszerűen elvékonyodó, váltakozóan
sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate) elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék hossza 30-50 μm
közötti.
lanceolate digitate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus) a csúcsán ujjszerűen kiszélesedő, sima (psilate) felszínű
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék hossza 20-30 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, enyhén hajlott, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott
szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 15-20 μm között alakult.
lacrimate psilate T: Csepp alakú (lat. lacrimus), sima felszínű, 20-30 μm méretű szőrsejt morfotípus.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (lat. scutiformis) (enyhén nyújtott egyenlőszárú háromszögre hasonlító) szőrsejt.
Mérete 30-40 μm közötti alakul.
unciform psilate T: Horog alakú (lat. unciformis), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt
szemcsék mérete 15-20 μm közötti.
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5.4.3.1. táblázat: A PA25 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus (ICPN deskriptorok)

PA25 0-2 cm PA25 2-5 cm PA24 5-10 cm PA25 10-20 cm PA25 20-30 cm PA25 30-40 cm PA25 40-50 cm
rondel SC 35 150 61 28 20 23 14
infundibulate (rondel) SC 4 3 0 0 0 0 0
saddle SC 6 0 0 0 0 0 0
cuneiform psilate bulliform cell 5 3 2 2 2 0 2
parallepipedal psilate bulliform cell 1 0 0 0 1 0 0
elongate smooth psilate LC 32 75 55 18 30 39 28
elongate sinuate psilate LC 2 8 4 0 3 2 2
elongate echinate LC 13 46 10 6 6 7 5
elongate laminate LC 0 2 0 0 0 0 0
trapeziform elongate trilobate LC 0 30 6 4 4 0 2
trapeziform ovate sinuate LC 4 18 2 0 0 1 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 0 15 7 6 4 3 0
trapeziform elongate polylobate psilate LC 0 2 0 0 0 1 0
lanceolate T 1 4 4 0 1 3 0
lanceolate acuminate T 0 9 0 0 0 4 2
lanceolate digitate T 2 0 0 0 0 0 0
acicular psilate T 0 0 2 0 0 0 0
lacrimate psilate T 0 0 0 0 2 6 0
scutiform psilate T 1 0 0 0 0 0 0
unciform T 1 0 0 0 0 0 0

Összesen (n): 107 365 153 64 73 89 55
Morfotípusok száma (p): 13 13 10 6 10 10 7

Egyéb biogén kova származékok
sponge (szivacs tüske) 1 0 0 0 0 0 0
diatóma váz 0 3 0 0 0 0 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány

növényi detritusz +++ +++ +++ ++ + ± ±
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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5.5. A vizsgált szikes talajok fitolitvizsgálati eredményei

5.5.1. PA21 sztyeppesedő réti szolonyec talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A hortobágyi szikes talajszelvény 5 mintája lefedi a szelvény A-, E-, B1-szintjét, illetve a B2-
szint felső rétegét is. A meghatározott 500 növényi opálszemcse 17 morfotípus között oszlik meg. A
legmagasabb mennyiségi és morfotípusgazdagsági értékeket a szelvény 0-2 és 2-5 cm-es rétegében
mértem, míg a többi minta által megjelenített réteg jelentősen elmarad ezektől az értékektől. A
szelvény B1-szintjét, illetve B2-szintjét érintő minták gyakorlatilag sterilnek tekinthetők, bennünk
mindössze 2-2 növényi opálszemcse került elő.

A tételes fitolitvizsgálati eredményeket az 5.5.1.1. táblázat foglalja össze.

5.5.1.1. táblázat: A PA21 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA21
0-2 cm

PA21
2-5 cm

PA21
5-12 cm

PA21
12-25 cm

PA21
25-35 cm

rondel SC 43 40 6 0 0
bilobate SC 4 2 0 0 0
trapeziform SC 0 0 3 0 0
cuneiform psilate bulliform cell 3 5 0 0 1
parallepipedal psilate bulliform cell 0 3 3 1 0
elongate smooth psilate LC 106 66 29 1 0
elongate sinuate psilate LC 1 0 0 0 0
elongate echinate LC 11 11 6 0 0
elongate polylobate psilate LC 55 12 4 0 0
elongate dendritic psilate LC 3 1 0 0 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 14 13 2 0 1
lanceolate acuminate T 13 8 5 0 0
lanceolate digitate T 0 3 0 0 0
lacrimate psilate T 0 3 0 0 0
scutiform psilate T 6 9 0 0 0
unciform T 1 0 0 0 0
stellate 1 1 0 0 0

Összesen (n): 261 177 58 2 2
Morfotípusok száma (p): 13 14 8 2 2

Egyéb biogén kova származékok
sponge (szivacs tüske) 0 1 1 0 0
diatóma 12 2 0 0 0

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz +++ +++ +++ ± ±
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA21-es szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége
lekerekített, sima felszínű.
trapeziform SC: Kisméretű (10-20 μm), trapéz alakú (lat. trapezius), élekkel határolt epidermális rövid sejt.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
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elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus) lebenyekkel tagolt szélű (lat. lobatus), sima felszínű, mintázat
nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 20-40 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate acuminate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), elnyújtott és a csúcsán kúpszerűen elvékonyodó, váltakozóan
sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate) elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék hossza 30-50 μm
közötti.
lanceolate digitate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus) a csúcsán ujjszerűen kiszélesedő, sima (psilate) felszínű
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék hossza 20-30 μm közötti.
lanceolate psilate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (lat. scutiformis) (enyhén nyújtott egyenlőszárú háromszögre hasonlító) szőrsejt.
Mérete 30-40 μm közötti alakul.
unciform psilate T: Horog alakú (lat. unciformis), sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt
szemcsék mérete 15-20 μm közötti.
stellate: Szabálytalan csillag alakot mutató, legnagyobb átmérőjénél 54 μm-os morfotípus.

5.5.2. PA06 réti szolonyec talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A kardoskúti szikes talaj 6 mintája a szelvény A-, E-, illetve részben a B-szintjét fedi le. A
szelvény felső 7 cm-es rétegén kívül nem kerültek elő növényi opálszemcsék a mélyebb rétegekből.
A 7-30 cm-es réteg sterilitása mellett a feltalajban igen magas fitolitmennyiségi értékeket mértem
(pl.:  PA06  2-5  cm  minta  n  =  561;  p  =  11)  (5.5.2.1. táblázat). A szelvény mintáiból összesen 16
morfotípus 771 példánya került meghatározásra.

A tételes eredményeket az 5.5.2.1. táblázat, míg a megfigyelt morfotípusok rövid jellemzését az
alábbi felsorolás foglalja össze.

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
infundibulate (rondel) SC: Tölcsérre hasonlító (lat. infundibulum) rövid sejt. A tölcsérszerűen kiszélesedő, kör, vagy
enyhén elipszoid alakú alapjának átmérője többszöröse a másik oldalnak. Felülnézetben kör alakú, vagy koncentrikus
köröket formáz. Magassága 15-20 μm közötti; szélesebbik alapja is hasonló méreteket ölt.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége
lekerekített, sima felszínű.
saddle SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), oldalnézetben összenyomott nyereg alakú, sima felszínű,
mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben ovális alakot mutat.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate sinuate psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), hullámos szélű, sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform ovate sinuate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), felülnézetben ovális (2D), de enyhén hullámos
szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate trilobate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), a hosszanti oldalon 3-3 lebennyel tagolt (lat.
lobatus), mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-40 μm közötti
trapeziform elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), trapéz alakú, lebenyekkel tagolt szélű (lat.
lobatus), sima felszínű, mintázat nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
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lanceolate psilate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
lanceolate acuminate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), elnyújtott és a csúcsán kúpszerűen elvékonyodó, váltakozóan
sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate) elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék hossza 30-50 μm
közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, enyhén hajlott, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott
szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 15-20 μm között alakult.

5.5.2.1. táblázat: A PA06 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA06
0-2 cm

PA06
2-5 cm

PA06
5-7 cm

PA06
7-10 cm

PA06
10-20 cm

PA06
20-30 cm

rondel SC 28 222 51
infundibulate (rondel) SC 1 0 2
bilobate SC 0 12 2
saddle SC 2 18 2
cuneiform psilate bulliform cell 1 0 0
elongate smooth psilate LC 19 111 35
elongate sinuate psilate LC 1 30 5
elongate echinate LC 4 60 18
trapeziform elongate smooth psilate LC 5 36 18
trapeziform elongate sinuate psilate LC 0 9 0
trapeziform ovate sinuate LC 0 12 5
trapeziform elongate trilobate LC 3 0 0
trapeziform elongate polylobate psilate LC 4 42 5
lanceolate psilate T 0 9 0
lanceolate acuminate T 1 0 0
acicular psilate T 1 0 0

STERIL
MINTA

STERIL
MINTA

STERIL
MINTA

Összesen (n): 70 561 140 0 0 0
Morfotípusok száma (p): 12 11 10 0 0 0

Egyéb biogén kova származék
sponge (szivacs tüske) 0 0 0 0 0 0
diatóma 11 15 1 1 0 0

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz +++ +++ +++ - - -
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység
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5.6. A vizsgált réti talajszelvények fitolitvizsgálati eredményei

5.6.1. PA22 mélyben sós réti talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A vizsgálatba vont hortobágyi réti talaj A- és B-szintjeit összesen 6 mintával jellemeztem. A
legfelső 10 cm-es rétegek magas fitolitakkumulációt, illetve a szelvényen belüli kiugró morfotípus-
változatosságot mutatott. A szelvény mintáiból sok diatóma vázat és szivacstüskét sikerült
kimutatni. A 6 mintában összesen 12 morfotípus 340 példányát határoztam meg. A tételes
fitolitvizsgálati eredményeket az alábbi 5.6.1.1. táblázat foglalja össze.

5.6.1.1. táblázat: A PA22 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélysége

Fitolit morfotípus (ICPN deskriptorok) PA22
0-5 cm

PA22
5-10 cm

PA22
10-20 cm

PA22
20-30 cm

PA22
30-40 cm

PA22
40-50 cm

rondel SC 17 29 0 11 1
saddle SC 1 0 0 0 0
cuneiform psilate bulliform cell 1 1 0 0 0
parallepipedal psilate bulliform cell 0 1 0 0 0
elongate smooth psilate LC 110 64 1 25 6
elongate sinuate psilate LC 0 1 0 5 0
elongate echinate LC 4 0 0 0 0
elongate polylobate psilate LC 11 4 0 5 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 3 5 0 0 0
lanceolate T 6 1 1 5 0
acicular psilate T 5 1 0 2 0
scutiform psilate T 3 5 0

STERIL
MINTA

5 0
Összesen (n): 161 112 2 0 58 7

Morfotípusok száma (p): 10 10 2 0 7 2
Egyéb biogén kova származékok

sponge (szivacs tüske) 4 1 0 0 4 0
diatóma váz 10 2 0 0 0 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány
növényi detritusz +++ +++ ± ± + -

SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA22-es szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
saddle SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), oldalnézetben összenyomott nyereg alakú, sima felszínű,
mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben ovális alakot mutat.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió
nyomait mutató, epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus) lebenyekkel tagolt szélű (lat. lobatus), sima felszínű, mintázat
nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.



104

acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, enyhén hajlott, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott
szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 15-20 μm között alakult.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (lat. scutiformis) (enyhén nyújtott egyenlőszárú háromszögre hasonlító) szőrsejt.
Mérete 30-40 μm közötti alakul.

5.6.2. PA14 öntés réti talajszelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A duna-völgyi öntés réti talaj felső 40 cm-es, szántott A-szintjét (Asz) 8 mintával jellemeztem. A
minták kifejezetten alacsony fitolitkoncentrációt mutattak, mindösszesen 8 morfotípus 95 példányát
sikerült meghatározni. A pázsitfű (Gramineae) morfotípusokon kívül egy mintából szivacstüske is
előkerült.

A tételes fitolitvizsgálati eredményeket az 5.6.2.1. táblázat, míg a megfigyelt morfotípusok
rövid leírását az alábbi lista foglalja össze.

rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, a korrózió nyomait mutató, epidermisz eredetű
idioblaszt sejt.
parallepipedal psilate bulliform cell (B): Parallelopipedon alakú, sima felszínű, a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus) lebenyekkel tagolt szélű (lat. lobatus), sima felszínű, mintázat
nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-40 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (2D-ban egy egyenlő oldalú háromszögre hasonlító), sima felszínű, mintázat nélküli
trichóma.
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5.6.2.1. táblázat: A PA14 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélysége

Fitolit morfotípus (ICPN deskriptorok) PA14 0-2
cm

PA14 2-5
cm

PA14 5-7
cm

PA14 7-10
cm

PA14 10-15
cm

PA14 15-20
cm

PA14 20-30
cm

PA14 30-40
cm

rondel SC 0 1 0 0 0 0 1 0
cuneiform psilate bulliform cell 0 0 1 1 0 1 0 1
parallepipedal psilate bulliform cell 1 0 0 0 0 0 0 0
elongate smooth psilate LC 22 7 14 7 5 5 3 8
elongate polylobate psilate LC 1 0 0 0 0 0 0 0
elongate dendritic LC 3 0 3 0 0 0 0 0
lanceolate T 2 0 4 1 1 0 0 1
scutiform T 1 0 0 0 0 0 0 0

Összesen (n): 30 8 22 9 6 6 4 10
Morfotípusok száma (p): 6 2 4 3 2 2 2 3

Egyéb biogén kova származék
sponge 0 0 0 1 0 0 1 0
Egyéb organikus növényi mikromaradvány

növényi detritusz ± ± ± ± ± ± ± ±
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100 egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; -
(nincs jelen): 0 egység
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5.7. A vizsgált öntéstalaj-szelvények fitolitvizsgálati eredményei

5.7.1. PA15 réti öntéstalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A Duna öntésanyagán felvett réti öntéstalaj legfelső szántott, Asz-szintjét 6 db elemzésbe vont
minta jellemzi (5.7.1.1. táblázat). A szelvény fitolitokban – mind mennyiségi, mind minőségi
értelemben és összetételben – rendkívül szegényesnek bizonyult, mindösszesen 10 morfotípusra
oszlik az előkerült 101 példány. Említésre érdemes azonban a nagy számban és sértetlen állapotban
előkerült szivacstüskék jelentős száma (összesen 43 példány). Az alacsony fitolitkoncentrációval jól
összecseng az alacsony növényi detritusz jelenlét is, amely egy mintában sem érte el magasabb
borítási értékeket.

5.7.1.1. táblázat: A PA15 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA15 0-2
cm

PA15 2-5
cm

PA15 5-7
cm

PA15 7-10
cm

PA15 10-15
cm

PA15 15-20
cm

rondel SC 0 1 0 0 0 0
trapeziform SC 1 0 0 0 0 1
cuneiform psilate bulliform cell 0 1 2 0 0 1
elongate smooth psilate LC 17 16 17 13 8 6
elongate sinuate psilate LC 0 1 0 0 0 0
elongate dendritic LC 0 0 1 0 0 0
trapeziform ovate sinuate LC 3 0 1 0 0 0
lanceolate T 3 0 1 1 0 1
acicular psilate T 0 0 4 0 0 0
scutiform psilate T 0 0 0 1 0 0

Összesen (n): 24 19 26 15 8 9
Morfotípusok száma (p): 4 4 6 3 1 4

Egyéb biogén kova származék
sponge 6 9 9 6 2 11

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz ± ± ± - - -
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA15-ös szelvényben megfigyelt morfotípusok rövid leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén köralapban
végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
trapeziform SC: Kisméretű (10-20 μm), trapéz alakú (lat. trapezius), élekkel határolt epidermális rövid sejt.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató, epidermisz
eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú
sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate  sinuate  psilate  LC:  Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott epidermális
hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal tarkított,
elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform ovate sinuate LC: Felülnézetben ovális alakot mutató, enyhén nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima felszínű,
mintázat nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate) elkovásodott
szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú  (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt
példányok mérete 15-30 μm közötti.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (2D-ban egy egyenlő oldalú háromszögre hasonlító), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma.
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5.7.2. PA23 humuszos öntéstalaj-szelvény tételes fitolitvizsgálati adatai

A Tisza öntésanyagán felvett humuszos öntéstalaj mintázása a terepen megfigyelt és jól
elkülönülő szintek és rétegek sorozatában történt. A legfelső minta a – csak részben humifikálódott
szervesanyag-tartalmú – organikus AO-szintet reprezentálja, míg a PA23 5-20 cm, PA23 20-30 cm
és PA23 30-45 cm kódjelű minták a jól elkülönülő, enyhén szürkésbarna árnyalatú humuszos A1h-
szintet jelenítik meg, egy-egy minta pedig a mélyebben leírt A2 és  A3 öntésrétegeket. A
meghatározásra került 105 növényi opálszemcse 15 morfotípus között oszlik meg. Növényi
élettevékenységre utaló nyomok a legalsó két mintából nem kerültek elő, ellenben jó pár
szivacstüske és diatóma váz mutatkozott a mintákban.

5.7.2.1. táblázat: A PA23 szelvény mintáiból feltárt mikromaradványok (abszolútérték)
Minta kódja / Mintavétel mélységeFitolit morfotípus

(ICPN deskriptorok) PA23
0-5 cm

PA23
5-20 cm

PA23
20-30 cm

PA23
30-45 cm

PA23
45-60 cm

PA23
60-90 cm

rondel SC 0 1 1 1
cubic psilate SC 3 1 0 0
bilobate SC 0 2 1 0
cuneiform psilate bulliform cell 0 0 1 0
elongate smooth psilate LC 16 29 10 8
elongate sinuate psilate LC 1 3 0 0
elongate polylobate psilate LC 1 0 1 1
elongate echinate LC 1 0 0 0
elongate dendritic LC 0 1 0 0
trapeziform elongate smooth
psilate LC 1 2 0 0

globular - bulbous 4 2 0 0
lanceolate T 1 4 1 0
lanceolate T (short type) 0 2 0 0
acicular psilate T 0 1 1 0
scutiform psilate T 0 2 1 0

STERIL
MINTA

STERIL
MINTA

Összesen (n): 28 50 17 10 0 0
Morfotípusok száma (p): 8 12 8 3 0 0

Egyéb biogén kova származék
sponge 1 5 0 3 0 3
diatom 6 3 1 0 0 0

Egyéb organikus növényi
mikromaradvány

növényi detritusz ± ± - - - -
SC – short cell; T – trichome; LC – long cell; szemikvantitatív elemzés osztályai: +++ (sok): 100 egység felett; ++ (közepes): 40-100
egység; + (kevés): 5-40 egység; ± (eseti megjelenés): 1-4 egység; - (nincs jelen): 0 egység

A PA23-as szelvényben megfigyelt morfotípusok leírása:
rondel SC: (nomina conservanda): Kisméretű (10-15 μm), egyik végén tölcsérszerűen kiszélesedő, másik végén
köralapban végződő, sima felszínű, mintázat nélküli epidermális rövid sejt. Felülnézetben kör alakú.
cubic psilate SC: Kisméretű (10-20 μm), éles élekkel határolt, közel tökéletesen kocka alakú epidermális rövid sejt,
Mind oldal-, mind felülnézetben négyzet alakú.
bilobate SC: (nomina conservanda): Közepes méretű (15-25 μm), súlyzó alakú epidermális rövid sejt. A súlyzók vége
lekerekített, sima felszínű.
cuneiform psilate bulliform cell (B): Legyező alakú, sima felszínű, ugyanakkor gyakran a korrózió nyomait mutató,
epidermisz eredetű idioblaszt sejt.
elongate smooth psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), sima szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate sinuate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus), hullámos szélű, sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
elongate polylobate psilate LC: Nyújtott (lat. elongatus) lebenyekkel tagolt szélű (lat. lobatus), sima felszínű, mintázat
nélküli epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
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elongate echinate LC: Nyújtott (lat. elongatus), rövid tüskeszerű nyúlványokkal tarkított elkovásodott epidermális
hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 30-50 μm közötti.
elongate dendritic LC: Nyújtott (lat. elongatus), felületén elágazó (ágszerű) (lat. dendriformis) nyúlványokkal
tarkított, elkovásodott epidermális hosszú sejt. A megfigyelt szemcsék mérete 40-50 μm közötti.
trapeziform elongate smooth psilate LC: Nyújtott, trapéz alakú (lat. trapezius), sima szélű, sima felszínű, mintázat
nélküli, elkovásodott epidermális hosszú sejt. Mérete 30-50 μm közötti.
globular – bulbous: Egyik végén tölcsérszerűen kiszájadzó (lat. bulbiformis – hagymaszerű), gömb alakú morfotípus.
Mérete 15-20 μm közötti.
lanceolate T: Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), váltakozóan sima (psilate) és vagy kráteres felszínű (scrobiculate)
elkovásodott szőrsejt. A megfigyelt szemcsék mérete 25-40 μm közötti.
lanceolate T (short type): Lándzsaszerű (lat. lanceolatus), jellemzően sima felszínű, mintázat nélküli, elkovásodott
szőrsejt. Mérete a lanceolate T morfotípushoz képest kisebb, a szőrsejt test része összenyomott, enyhén gömbölyded
alakú. A megfigyelt szemcsék mérete 18-25 μm közötti.
acicular psilate T: Tű alakú (lat. acicularis), sima felszínű, mintázat nélküli trichóma, elkovásodott szőrsejt. A
megfigyelt példányok mérete 15-30 μm közötti.
scutiform psilate T: Pajzs alakú (2D-ban egy egyenlő oldalú háromszögre hasonlító), sima felszínű, mintázat nélküli
trichóma.
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6. A fitolitvizsgálati adatok értékelése
6.1. A váztalajok fitolitvizsgálati eredményeinek elemzése

A PA03 köves, sziklás váztalaj esetében kimutatott fitolittartalom minimálisnak és
szegényesnek tekinthető. Az eredményekben a talajtípusra jellemző talajképző folyamatok
köszönnek vissza. A lejtős, karsztbokorerdő és nyílt dolomit sziklagyep (Seseli leucospermo -
Festucetum pallentis) foltok váltakozásával jellemezhető, keleti kitettségű domboldal
talajszelvényének fitolitkészlete elenyésző része mindannak a növényi opálmennyiségnek, amelyet
a környezet vegetációja termel. Ennek oka elsősorban a növényborítottságban keresendő, hiszen a
szervesanyag-input (helyben felhalmozódó és lebomló avar) hiányában a növényi opálszemcsék
felhalmozódásával és tárolódásával sem számolhatunk. Továbbá a szelvény helyzetéből adódnak
azok a deflációs és eróziós hatások, amelyek a felszínen felhalmozódó növényi képleteket
elszállíthatják, elmozgathatják a felszínről. A mintákban a növényi detritusz megjelenése (5.1.1.1.
táblázat)  (4. melléklet, I. Tábla, 1. ábra) az időszakosan visszamaradó, és növényi opált csak
csekély mértékben, vagy egyáltalán fel nem halmozó felszínalatti növényi szerveknek köszönhető.

A mintákban meghatározott szőrképletek (acicular psilate T; lanceolate psilate T; unciform
psilate T) híven tükrözik a nyílt dolomit sziklagyep pázsitfűfajainak jelenlétét. A megfigyelt
morfotípusok közül egyik sem utal a környezetben elszórtan megjelenő fás szárúak jelenlétére. A
növényi részek felszíni elhordódása mellett az alacsony fitolit-akkumulációs jelleg összefüggésben
állhat a típus szélsőséges vízháztartásával, az oldalra történő elfolyással, és a döntően karbonátos
alapkőzet kémiai tulajdonságaival. Mindezek a mobilis monokovasav felvehetőségét korlátozzák,
amely egyfelől időbeli korlátozottságot, másfelől pedig a monokovasav alacsony koncentrációs
viszonyát jelenti.

A Tatárszentgyörgy környékén feltárt három humuszos homoktalaj-szelvényt eltérő művelési
ágak alatt nyitottuk azzal a céllal, hogy legelő, szántó és a kistájra jellemző, természetesnek
tekinthető meszestalajú homokpuszta (Festucetum vagnatae) alatti talajok fitolitkészletében
mutatkozó eltéréseket, azonosságokat leírjuk, feltérképezzük.

A PA18-as humuszos homoktalaj-szelvényt legelőként hasznosított területen nyitottuk. A
szelvény felső 20 cm-es rétegében található a szelvény fitolitkészletének közel kétharmada (a
leszámolt szemcsék 70,8%-a). Ez a 20 cm-es réteg megközelítőleg egybeesik a szelvény humuszos
A-szintjével (A: 0-25 cm; 4. fejezet, 4.1.2.1. táblázat). A teljes vizsgálati rétegre nem állt
módunkban elkészíteni a morfotípusok eloszlási görbéjét, ugyanakkor a felső két minta, egyedi
morfotípus-eloszlása külön-külön is hasznos információt szolgáltat a szelvényről és annak
környezetéről.

A PA18 0-10 cm minta morfotípus-összetételében az általános pázsitfű morfotípusok
dominálnak (5.1.2.1. táblázat, 6.1.1. ábra). A Golyeva-féle osztályozási rendszer alapján egy
dominánsan száraz, xerofil növényfajokkal jellemezhető élőhely képe rajzolódik ki. A sztyeppei
életközösségek és talajok indikátoraként megjelenő rondel SC morfotípus magas, az elongate
smooth psilate LC morfotípust megközelítő aránya, egyértelműen kirajzolja a felvételi pont nyílt,
füves jellegét (6.1.1. ábra).
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6.1.1. ábra: A PA18 0-10 cm minta morfotípus-összetételee

A felső 10 cm-es réteghez képest a 10-20 cm-es talajréteget megjelenítő minta morfotípus-
összetétele nagyobb változatosságot ugyan nem mutat, de az egyes morfotípusok eltérő arányban
képviseltetik magukat (6.1.2. ábra). Az elongate smooth psilate LC közel 50%-os dominanciája
mellett a változatosabb táji jelleget és esetlegesen egy eltérő vegetációs fázist jelenít meg az
elongate sinuate psilate LC, valamint a lanceolate psilate T nagyobb arányú megjelenése (4.
melléklet, I. Tábla, 2. ábra). Míg az utóbbi a Golyeva-féle ökológiai osztályozási rendszerben az fás
szárúak közelségét indikálja, addig az első a nedvesedő, üdébb élőhelyek általános indikátora. A
lanceolate psilate T morfotípus megjelenését (16%) ebben az esetben a környezetben megtelepedő
fá szárú vegetáció meglétével lehet összefüggésbe hozni.

A szakirodalmi ismeretek alapján a homok textúrájú talajokban a növényi opálszemcsék
migrációja jelentősnek tekinthető (HART és  HUMPHREYS 1997), amelyből az következik, hogy a
felszín- és vegetációfejlődés indikátorinak tekinthető fitolitszignál a talaj fejlődésének
előrehaladásával részben elfedődik, azaz „hígul” az eredeti vegetációra jellemző morfotípus-
összetétel. Ennek látszólag ellentmond a PA18-as szelvény 20-30 cm-es rétegében jelentkező
fitolithiányos zóna, amely feltehetően egy korábbi, szervesanyag-input hiányos időszak hírnöke. Ezt
támasztja alá a növényi detritusz eltűnése is (5.1.2.2. táblázat) ebben a rétegben. A megfigyelés a
30-40 cm-es réteget megjelenítő minta teljes fitolit-mennyiségének értelmezésével teljesedik ki.
Ebben a mélységben egy viszonylagos akkumuláció figyelhető meg, amely ugyanakkor
minőségileg kizárólag az általános morfotípusokra koncentrálódik, kifejezett élőhelyi jelzőértékkel
nem bír.
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6.1.2. ábra: A PA18 10-20 cm minta morfotípus-összetételee

A szelvény 30-40 cm-es mélységében először megjelenő, anyagában erősen korrodálódott,
törött Porifera sp. tüskék a talaj alapkőzetének genetikájára utalnak. A kistáj ezen résznek
geológiáját az Ős-Duna által hátrahagyott, majd szél által áthalmozott, jól osztályozott homok
dominálja (4. melléklet, I. Tábla, 3. ábra). Az egykori fluviális jelleg jelentkezik a szivacstüske
előbukkanásában, míg az eolikus folyamatok a kopásokban, töredezettségben jelentkező anyagi
elváltozásokon keresztül nyomozható vissza.

A leírtak alapján markáns emberi behatásra utaló nyom nem érhető tetten a szelvény
fitoliteloszlásában, ugyanakkor a felső 20 cm-es réteg változatos morfotípus spektruma
(összehasonlításban a PA20-as szelvénnyel) értelmezhető a legelőterület felülvetéseként
diverzifikálódó növényállománnyal. A megjelenő pázsitfű tipológiák Golyeva-féle osztályozási
rendszerben való értelmezése alapján egy száraz, (semi)xerofil hatás rajzolódik ki a feltalajban
(rondel SC, saddle SC, bulliform morfotípusok), amelybe nedves élőhelyi elemek is (elongate
simuate psilate SC) bekeverednek.

A PA19-es, szántón felvett humuszos homoktalaj mintáinak értékelésekor szembetűnő volt,
hogy egyikben sem jelentkezett növényi detritusz. A növényi szervesanyag-törmelék teljes hiánya
jó összefüggésben van azzal, hogy a területet szántó művelési ágban hasznosítják, azaz a
szervesanyag jelentős részét elviszik a területről. A PA19-es talajszelvény vizsgálata során kiderült,
hogy pusztán a felső 10 cm-es réteget megjelenítő minta eredményezett annyi növényi
opálszemcsét, amely alapján korlátozottan ugyan, de ökológiai információhoz juthatunk a szelvény
fejlődésével kapcsolatban. A morfotípus-összetétel változatos képet mutat (6.1.3. ábra)  (4.
melléklet, I. Tábla, 4. ábra). A mintában előforduló 12 morfotípus közül a rondel (26%) és az
elongate smooth psilate LC (36%) dominálnak. A rondel a Golyeva-féle osztályozási rendszerben a
száraz, (semi)xerofil növényzettel jellemezhető élőhelyek indikátora, míg a hosszú sejtek általános
epidermális képletek, amelyek közelebbi minőségi információt nem adnak. Az ökológiai
értékeléshez ugyanakkor hozzátartozik, hogy több olyan morfotípus is képviselteti magát, amely
jellemzően az üdébb, nedvesebb élőhelyek hírmondói. Egyik érdekesség az ún. ovate psilate
megjelenése, amely egy nagyon apró méretű, és jellemzően a mohafélékkel összefüggésbe hozható
morfotípus. Megjelenése mikrokörnyezeti skálán mozogva ugyan, de nedves élőhelyet indukál.

Az egyetlen, a jelenlegi területhasználatra utaló nyom – a fűdetritusz eltűnésén kívül – az ún.
elongate echinate LC megjelenése. Ez a fitolit forma összefüggésbe hozható gabonafélékkel, hiszen
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ezek a morfotípusok elsődlegesen a háziasított és a múltjukat tekintve szárazabb ökológiai
körülmények között fejlődött növényeket reprezentálják. A tabular psilate, közelebbről nem
meghatározható morfotípus minden valószínűség szerint nem pázsitfű-eredetű, hanem a kétszikűek
(Dicotyledonopsida) osztályának valamelyik tagjától származik. Ez egyaránt lehet a
növénytermesztést kísérő gyom, vagy akár a közelben, ligetszerűen növő fásszárúak egyike faja.
Hasonlóan a PA18-as szelvényhez, itt is 30-40 cm-es mélységben megjelenik az anyagában
korrodálódott és törött szivacstüske (4. melléklet, I. Tábla, 5. ábra), amely a talajképző alapkőzet
egykoron fluviális környezetben lerakódott, majd áthalmozott keletkezési körülmények hírmondója.
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6.1.3. ábra: A PA19 0-10 cm minta morfotípus-összetételee

Összehasonlítva a három humuszos homoktalaj-szelvényt, elmondható, hogy a típusra (is)
jellemző, természetesnek tekinthető meszestalajú homokpusztán (Festucetum vaginatae) felvett
PA20-as szelvény mintáinak vizsgálata eredményezte egyfelől a legalacsonyabb fitolit-tartalmat,
másfelől a legszegényebb fitolitspektrumot (5.1.2.3. táblázat). A felső 0-10 cm-es réteget
megjelenítő minta átnézeti képét is csupán talajásványok képe uralja (4.  melléklet,  I.  Tábla,  6.
ábra). A 4 mintában leszámolt 39 növényi szemcse mindössze 7 morfotípus között oszlik meg (pl.:
4. melléklet, II. Tábla, 1. ábra). Hasonlóan a PA03 köves, sziklás váztalaj-szelvénynél leírtakhoz, a
csekély fitolittartalom és alacsony morfotípus-változatosság okai több talajképző tényező együttes
hatására is visszavezethető.

A felvételi pont egy homokbucka oldalában található. A teljes felszíni záródást nem biztosító
növényzet teret ad az eróziónak és deflációnak, amely csökkenti az elhulló növényi anyag helyben
történő dekompozícióját, és ezáltal a fitolitok talajba jutását. A minták mechanikai elemzése
kimutatta, hogy ez a szelvény rendelkezik a legkifejezettebb homok fizikai féleséggel, így a
nagyobb méretű pórusok a függőleges irányban történő vízáramlással együtt lehetőséget
biztosítanak a növényi opálszemcsék kimosódásának is. A törött és korrodálódott szivacstüske itt is
az alapkőzet genetikájának hírmondója.
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6.2. A kőzethatású talajok fitolitvizsgálati eredményeire alapozott elemzés

A PA12 ranker talaj egyik legérdekesebb megfigyelése nem a szervetlen, hanem a szerves
növényi mikromaradványokhoz kötődik. Az alapos és több órán át tartó, erős oxidáló szerekkel
történő mintakezelés ellenére nagy mennyiségű Pinus sp.  pollen.  (4. melléklet, II. Tábla, 4. ábra)
maradt meg a mintában. A mintákban jelentkező pollenek hűen jelzik a környezetben tenyésző erdei
fenyő (Pinus sylvestris) egyedeket. A szelvény morfotípusainak mintánbelüli eloszlását a 6.2.1.
ábrán mutatjuk be.

A mennyiségi eloszlásból kiderül, a szelvény A-szintjének alsó rétegéből vett mintában
magasabb a fitolitkoncentráció, amely feltehetően a szelvényen belüli, folyamatosan zajló
lemosódás eredménye. A környezet záródott vegetációja –szinte teljes mértékben – kizárja mind az
eolikus, mind az eróziós hatások eredményeképpen megvalósuló exogén fitolit behordódást. A
Golyeva-féle osztályozási rendszer által az erdei vegetációval összefüggésbe hozott lanceolate
psilate T morfotípus mindkét mintában megjelenik. A Pinus félékkel (nyitvatermők –
Gymnospermatophyta) hozható összefüggésbe a tabular scrobiculate morfotípus is, amely együtt
kezelve a Pinus sp. pollenekkel és az erdei habitatot megjelenítő szőrsejtekkel jól kirajzolja a recens
vegetáció képét. A függőleges irányban történő fitolit elmozdulás pedig jó összefüggésben áll a
szelvény viszonylag laza, homokos vályog textúrájával. A szelvényt – az egyértelmű fásszárú
tipológiák dominanciája mellett – változatos morfotípus spektrum jellemzi, amelyben több
epidermális rövid és hosszú sejt típus is megtalálható (4. melléklet, II. Tábla, 2-6. ábra)  a
poligonális sejtekből álló szöveti maradványok mellett (4. melléklet, II. Tábla, 2. ábra).

6.2.1. ábra: A PA12 ranker talajszelvény morfotípus-összetétele és a két minta fitoliteloszlása
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A PA08-as, gránitmálladékon fejlődött ranker talaj mintái gazdag fitolit-spektrumot produkáltak
(pl.: 4. melléklet, III. Tábla, 1-6. ábra). A humuszos A-szint fitoliteloszlási görbéje 14 morfotípust
vonultat fel (6.2.2. ábra). A biomassza produkciót jelző, azaz a felszínjelleget mutató epidermális
hosszú sejt típusok (pl.: elongate smooth psilate LC, 4. melléklet, III. Tábla, 6. ábra) a felszíni
mintában kumulálódnak, míg az alsóbb rétegek mintái elsősorban korábbi vegetációs fázisokat
jelenítenek meg (5.2.1.1. táblázat, 6.2.2. ábra).

A  14  megfigyelt  morfotípus  közül  12  egyértelműen  pázsitfű eredetű,  míg  a  tabular  psilate  és
irregular scrobiculate plate morfotípusok kétszikűekkel, illetve nyitvatermő (Gymnospermatophyta)
fajokkal hozhatók összefüggésbe.

A szelvény mintáiban mutatkozó fitolitkoncentráció vélhetően externális hatásokkal is
magyarázható. Ezt látszik alátámasztani, hogy az irregular scrobiculate plate morfotípus a Golyeva-
féle rendszerben a tűlevelűek indikátora, amely fajok a szelvény közelében, magasabb
geomorfológiai pozícióban helyezkednek el a területen.

A lanceolate psilate T szőrsejt a Golyeva-féle ökológiai osztályozási rendszerben az erdei
élőhelyek megjelenítője. Ez a morfotípus, a szelvény fitoliteloszlási profiljának alsó mintájában
jelentkezik nagyobb arányban, ami utalhat a terület vegetációs viszonyainak változására, amely az
erdő kiterjedésében jelentkezhetett. Az odahordódással együtt kezelve a jelenséget könnyen
elképzelhető, hogy a talaj fejlődésének egy korábbi korszakában, a mainál kiterjedtebb erdő
vegetáció uralta a Velencei-hegység ezen területét.

6.2.2. ábra: A PA08 ranker talajszelvény morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje

Az általános morfotípusok mellett a mintákat egyértelműen az epidermális rövid sejtek
csoportjához sorolható rondel SC morfotípus uralja (4. melléklet, III. Tábla, 3.b. ábra), amely a
korábban hivatkozott vonatkoztatási rendszerben a száraz(abb) élőhelyek növénytársulásainak
indikátora. Ugyanakkor a Golyeva-féle osztályozás alföldi körülményektől eltérő élőhelyen történő
alkalmazásának esetleges korlátait mutatja, hogy a szelvényben több olyan morfotípus is
megjelenik, amelyek az időszakosan felnedvesedő, üde élőhelyek sajátjai.



115

6.3. A barna erdőtalajok fitolitvizsgálati eredményeinek elemzése

A PA07 Ramann-féle barna erdőtalajt szántó művelési ág alatt vettük fel. A szelvény
összesítésben 16 morfotípust és 484 növényi opálszemcsét produkált, amely adatok alapján a
középértéknél magasabban helyezkedik el, morfotípus spektruma és –tartalma az átlagosnál
jobbnak tekinthető (vö.: 7.1.2. ábra).

A Ramann-féle barna erdőtalaj minden mintája elegendő növényi opálszemcsét szolgáltatott,
hogy a szelvény fitolitprofilját meg lehessen rajzolni (6.3.1. ábra). A legmagasabb értéket a 10-15
cm-es réteget megjelenítő minta esetében mértem, amely egy fitolit akkumulációs pontnak és
felhalmozódási zónának tekinthető.

Mivel a szelvény plató helyzetű és markánsabb textúradifferenciálódási határvonal nem
jelentkezik, ezért az ugráló – tehát nem fokozatosan csökkenő – mintánkénti fitolitszám
véleményem szerint a szántási munkálatok keverő hatásával hozható összefüggésbe. Ugyanakkor a
minták morfotípus-eloszlásában nem mutatkozik jelentős eltérés, amely egyfelől egy háborítatlan
fejlődési múltat feltételez, másfelől alátámasztja azt a feltételezést, hogy az azonos eloszlású, de
fitolit mennyiségében ugráló, megkevert profil a szántás eredményeképpen jöhetett létre.

A szántóföldi növénytermesztéssel megjelenő növényfajokkal összefüggésbe hozható
morfotípusok ebben a szelvényben is tetten érhetőek. Ezek a rondel (>25 μm) SC, valamint az
elongate dendritic LC (5.3.1.1. táblázat) (6.3.1. ábra).

Amennyiben a szelvény morfotípus spektrumára a Golyeva-féle ökológiai osztályozási rendszer
fényében tekintünk, annyiban fontos kiemelni, hogy az erdei vegetációt jelző tabular psilate és
lanceolate psilate T, valamint a lanceolate (short type) T is megjelennek a mintákban. Mindemellett
azonban az általános, és diagnosztikai értékkel nem bíró elongate smooth LC dominálja a
morfotípus spektrumot.

A vizsgálatban szereplő 20 talajtípus eredményeire alapozva a lanceolate psilate T puszta
megjelenése nem feltétlenül jelent diagnosztikusságot – mintahogyan a Golyeva-féle osztályozási
rendszer ezt az oroszországi talajok esetében kimutatta – hiszen az a talajszelvények túlnyomó
többségében megjelenik (v.ö.: 6. melléklet). Ugyanakkor a lanceolate (short type) T megjelenése
egyértelműen az erdő alatt fejlődött talajokra koncentrálódik (v.ö.: 6. melléklet),  így  ebben  a
tekintetben indikátor szerepe lehet a későbbi környezetrekonstrukciós munkákban.

Az egyes morfotípusok eloszlásával kapcsolatban fontosnak tartom kiemelni, hogy a rövid
sejtek mélyebben történő feldúsulása a kistájra jellemző csapadékmennyiség, illetve a szelvény
lazább textúrájából is adódhat a szántás átkeverő hatásán kívül.
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6.3.1. ábra: A PA07 Ramann-féle barna erdőtalaj morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje

A telepített erdő alatt felvett Ramann-féle barna erdőtalaj mintáiban kimutatott 8 morfotípus és
141 fitolit a PA09-es szelvényt az erdőtalajok leginkább fitolitsivár tagjává avanzsálja. Sajnálatos
módon az egyes minták fitolitszegénysége nem tette lehetővé a profil megrajzolását (5.3.2.1.
táblázat), ugyanakkor érdekes értékeket mértem az egyes mintákban. Míg a felső 20 cm-es réteg –
amely magában foglalja a szelvény AO-szintjét és részben az alatta települő B1-szintet –
gyakorlatilag steril, alig szolgáltatott növényi opálszemcsét (5.3.2.1. táblázat), addig a 20-30 cm-es
réteget képviselő mintában hirtelen megugrik a fitolitok száma és egy jelentősebb feldúsulásnak
lehetünk tanúi. A szelvény átlag mintáiban mért fizikai féleség alapján ez a jelenség nem
magyarázható egyértelműen, mert jelentős eltérés, illetve textúradifferenciálódás nem tapasztalható
(4.3.2.1. táblázat). Amennyiben elvetjük a növényi opálszemcsék vertikális elmozdulásának okán
létrejött feldúsulás lehetőségét, könnyen elképzelhető, hogy a terület növényzeti képében történt
változást is megjeleníti a felső 20 cm fitolithiányos anyaga. A két folyamat – külső környezeti
változás és a talaj fizikai félesége által megengedett enyhe vertikális lemosódás – együttes hatásával
magyarázható a megfigyelt jelenség.

A PA09 20-30 cm kódszámú minta morfotípus-összetételét az alábbi 6.3.2. ábra mutatja be.  A
mintát az elongate smooth psilate LC dominálja közel 50%-ban (48%) (4. melléklet IV. Tábla 1.
ábra). Ezenkívül az erdei életközösségekre – nagy valószínűséggel – indikatív lanceolate T (short
type) morfotípus igen magas, 21%-os részarányban van jelen. Az erdő alatt fejlődött talajok
mintáira szintén jellemző és itt is előkerülő ún. dicot fragment (5%) szintén indikátor szerepet tölt
be az erdőtalajok tekintetében.
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6.3.2. ábra: A PA09 Ramann-féle barna erdőtalaj 20-30 cm-es rétegében mért morfotípus-eloszlás

A PA11-es, agyagbemosódásos barna erdőtalaj fitolitjainak morfotípus spektruma a típusra (is)
jellemző savanyú gyertyános tölgyes (Luzulo-Querco carpinetum) társulást jellemzi. A vizsgálatban
szereplő szelvények közül a PA11-es szolgáltatta a legtöbb morfotípust, összesen 21 (vö.: 7.1.2.
ábra).

Az egyes minták fitolittartalma kellően magas értékeket mutatott, ugyanakkor kifejezett
akkumulációs zónát, vagy fitolithiányos, steril réteget nem tudtam elkülöníteni (6.3.3. ábra).  A
szelvény fitolitelemzése az AO- és E-szintre terjedt ki. A növényi opálszemcsék vertikális eloszlása
a szelvény vizsgált rétegében egyenletesnek tekinthető (5.3.4.1. táblázat) (6.3.3. ábra).

A szelvény morfotípus spektrumában több olyan növényi opálszemcse is helyet foglal, amelyet
más talajok esetében nem tudtam kimutatni, így diagnosztikusnak tekinthetőek. Csak a PA11-es
szelvényben előforduló morfotípusok a globular echinate, globular psilate (4. melléklet VI. Tábla 3.
ábra), amoeboid és az UPO11. Ezenkívül több olyan fitolit is előkerült, amelyeket az erdőtalajokra
jellemzőnek tekinthetünk. Így például a növényi szőrképletek közül a lanceolate T (short type) (4.
melléklet VI. Tábla 4. ábra)  és  a  conical  scrobiculate  T  (4. melléklet VI. Tábla 1. ábra). Ide
sorolandó továbbá a nyitvatermők (Gymnospermatophyta) tűleveleiben képződő cubic scrobiculate
is (ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni a Pinus sylvestris pollen előfordulását is).

A Golyeva-féle osztályozási rendszerben az erdei életközösségeket jelölő lanceolate T
szőrképlet ugyan a legtöbb talajban előfordult, ugyanakkor a PA11-es esetében kifejezetten magas
részarányban van jelen. Ez a magas részarány a fitolitspektrumon belül egy mennyiségi indikációt
jelölhet ki a morfotípus esetében, amely így megegyezni látszik az Oroszországban alkalmazott
rendszerrel. A mennyiségi indikátorok további fontos eleme, hogy a mezőségi talajok és a sztyeppei
életközösségek egyik jelző értékkel bíró morfotípusa, a rondel (SC) extrémen alacsony
részarányban képviselteti magát (vö.: csernozjomok eredményei – 6.4. alfejezet) az erdőtalajok
fitolit spektrumában.

A szelvény több mintájából is kerültek elő ún. poligonális sejtelrendeződést mutató elkovásodott
epidermisz darabkák, amelyek anatómiai szempontból a kétszikűek (Dicotyledonopsida)
levélepidermiszével hozhatóak összefüggésbe (4. melléklet VI. Tábla 2. ábra).

A szelvény elemzése kapcsán érdemesnek tartom kiemelni, hogy a PA11-es agyagbemosódásos
barna erdőtalaj környezete stabilnak tekinthető, deflációtól és eróziótól mentes terület, így a
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fitolitok elhordódását külső szabályzók – nagy valószínűség szerint – nem befolyásolhatták. A
szelvény ún. belső tulajdonságai, azaz a textúrája és kémhatása sem mutat olyan extrém értékeket,
amelyek jelentősen módosíthatták volna a fitolitok akkumulációját és/vagy kimosódását, éppen
ezért a PA11-es szelvény morfotípus-összetétele hűen tükrözi egy erdei életközösség növényi
opálszemcse lenyomatát.

Véleményem szerint tehát a PA11-es, agyagbemosódásos barna erdőtalaj szelvényének sajátos
és jellemzőnek tekinthető morfotípus spektrumát a későbbi paleovegetációs kutatások egyik
referenciaszelvényeként lehet felhasználni.
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6.3.3. ábra: A PA11 agyagbemosódásos barna erdőtalaj morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje
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A PA01 agyagbemosódásos barna erdőtalaj-szelvény kovavázas indikátorainak grafikus
ábrázolásával jól kirajzolódnak a terület egykori felszínborítás, illetve tájhasználati változásai. A
szelvényben talált kovavázas indikátorok eloszlásgörbéi alapján (6.3.4. ábra)  6  élőhelytípus,  -
változat különítethető el, amelyek egymást időben váltva jelentek meg a területen (6.3.5. ábra).
Természetesen az egyes váltások nem választhatóak el egy egyértelmű vízszintes vonallal, és nem
válnak el egymástól sem térben, sem időben elvágólag, mégis az egyes fejlődési fázisok
indikátorcsoport-összetétele és a korábban megismert fejlődési fázisok közötti megfeleltetés
elvégezhető (6.3.1. táblázat).

6.3.1. táblázat: A pénzesgyőri hagyásfás legelő területhasználati múltja és a kontroll szelvény mintáiból feltárt
élőhelyjelző indikátorok vertikális változása

Idősík Információ hordozó Környezeti állapot Indikátorok és mintavételi mélység
1763-’68 I. Katonai Felmérés
1852-’54 II. Katonai Felmérés

1879 III. Katonai Felmérés
I. fázis

30-40 cm: erdei indikátorok (speciális
környezetjelzők)

1880-1920
Veszprém Megyei Levéltár

(SALÁTA et al., 2007
nyomán)

II. fázis
20-30 cm: csökkenő erdei indikátor arány,
növekvő epidermális hosszúsejt és nyílt, réti
élőhelyet jelző indikátor arány

1950-1968 légifelvételek III.-V. fázis 4-20 cm: növekvő, tetőző, majd csökkenő
cereália indikátor arány

jelenkor terepi megfigyelés V. fázis 0-4 cm: csökkenő gabona indikátor arány,
megnövekedő réti környezet jelzők

6.3.4. ábra: A PA01-es agyagbemosódásos barna erdőtalaj morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje

Amennyiben alulról kezdjük elemezni a szelvényt, szembetűnik, hogy a zárt erdőt indikáló
fitolit morfotípusok mellett (I. fázis: erdő dominancia, 40-30 cm-es réteg, 6.3.5. ábra), az egykori
geográfiai pozícióval összefüggésbe hozható többletvízhatásra utaló szivacstüskék is jelentékeny
mértékben képviseltetik magukat a mintában. A 30-20 cm-es rétegben az erdei indikátorok
részarányának erőteljes csökkenése mellett, a gyepvegetációt megjelenítő epidermális hosszúsejt
fitolitok, illetve a szárazabb, zárt erdőborítást nem kedvelő pázsitfűfajok indikátorai jelennek meg.
Az említett indikátorcsoport-váltás feltehetően a már ismert tájhasználati változással állhat
összefüggésben (II. fázis: erdő-legelő váltás/átmenet), hiszen a fakitermelést követően már az első
években megjelenhetnek olyan, a területen addig ismeretlen pázsitfűfajok, amelyek a nyíltabb,
viszonylagosan szárazabbá váló élőhelyet benépesítik.

A területhasználat történeti feldolgozásából tudjuk (Saláta et al. 2007), hogy az erdőirtást,
fakitermelést követően nem került azon nyomban szántó művelési ágba a terület, hanem kettős
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funkciót látott el. Ezt a fázist jelenítheti meg a 6.3.5. ábra 20-15  cm-es  rétege  (III.  fázis: legelő-
szántó köztesállapot).

A szelvény 15-7 cm-es rétegéből feltárt indikátorok egyrészt jól kirajzolják a szántó
dominanciáját (IV. fázis: szántó dominancia) a területen, amely egyértelműen megmutatkozik a
termesztett gabonafélékre jellemző indikátorcsoport megjelenésével és részarány-növekedésével.
Ezzel a növekedéssel jó összhangot mutat az epidermális hosszú sejtek részarány-csökkenése,
amely feltehetően a területen maradó biomassza-csökkenés egyik markáns, nem elhanyagolható jele
(vö.: 6.2. alfejezet). A termesztett gabonák jelenlétét indirekt úton a szárazabb élőhelyet kedvelő
növények indikátorcsoportjának növekedése is jelzi a rétegben, hiszen ezek a gyakorinak tekinthető,
termesztett növényfajok (pl.: Triticum spp. stb.) is képeznek olyan, nem kizárólagosan
diagnosztikus fitolitokat, amelyek az említett indikátorcsoport mennyiségét növelhetik. A
szántó/gyep konverzió megvalósulását (V. fázis: szántó-legelő átmenet), potenciális időbeli
lefolyását a szelvény felső 4-7 cm-es rétege képviseli. Ez természetesen annak a folyamatnak az
előjele, amely aztán a szelvény legfelső mintáiból kiolvasható őshonos gyep vegetáció előretörését,
és a szántó felhagyását jelzi számunkra (VI. fázis: legelő dominancia).

A 4. melléklet IV. Tábla 2-6. ábrája, illetve a V. Tábla adja közre a PA01-es agyagbemosódásos
barna erdőtalaj egyes morfotípusainak fény- és scanning elektronmikroszkópos felvételeit.
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6.3.5. ábra: A PA01 agyagbemosódásos barna erdőtalaj fitoliteloszlási görbéjére alapozott területhasználati rekonstrukció
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A PA11-es szelvény kapcsán leírtakat jól kiegészíti a PA13-as munkakóddal ellátott, erősen
savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj vizsgálatával nyert eredmények.

A szelvény mintáiban mért fitolittartalom elmarad ugyan a PA11-es mintáiban mértekhez képest
(5.3.5.1. táblázat), ugyanakkor a lefelé fokozatosan csökkenő eloszlás tekintetében hasonlóságot
mutat a két szelvény. Ebben az esetben – ellentétben a korábban elemzett PA01-es szelvényhez -
nem tudtam fitolitakkumulációs és/vagy steril zónákat, rétegeket, illetve eltérő növényzeti fázisok
nyomait kimutatni (6.3.6. ábra).

A szelvény mintáiban jelentkezett egy, csak a PA13 mintáira jellemző rövid sejt (bilobate SC
(PA13)), továbbá egy hosszú (elongate reflexed psilate LC) és egy idioblaszt sejt (facetted psilate
bulliform cell) is, valamint egy közelebbről meg nem határozható, de előfordulását tekintve a
PA13-re korlátozódó morfotípus (irregular PA13). Vizsgálataim alapján a felsorolt morfotípusok
diagnosztikai értékkel bírnak, mint ilyenek a későbbi vizsgálatokban az erdei vegetáció
indikátoraiként jelenhetnek meg. A csak itt előforduló morfotípusok mellett, természetesen a PA13-
as szelvény is felvonultatja a jelentős részarányt képviselő a lanceolate T és lanceolate T (short
type) morfotípus családot, amelyek - ahogy a többi szelvény esetében is ez bebizonyosodott – az
erdőtalajok, és így az erdei életközösségek sajátja (vö.: 5 melléklet).

6.3.6. ábra: A PA13 erősen savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje
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6.4. A csernozjom talajok fitolitvizsgálati eredményeinek elemzése

A megvizsgált mezőségi talajszelvények közül a battonyai mészlepedékes csernozjom (PA25)
kiugróan magas értékeket szolgáltatott, míg a másik kettő szelvény (PA16 és PA24) közepesnek
mondható morfotípusszámot és fitolitmennyiséget produkált (vö.: 7.1.2. ábra). A három szelvény
közül egyedül a PA25-ös esetében nyílt lehetőség arra, hogy a mintákból feltárt növényi
opálszemcsék eloszlása alapján megrajzoljuk a szelvény fitolitprofilját.

A PA16-os munkakóddal jelölt kilúgzott csernozjom mintái nem szolgáltattak elegendő fitolitot,
hogy megrajzolhassam a szelvény fitoliteloszlási profilját (5.4.1.1. táblázat). A morfotípusok
számát tekintve közepes (p=14), a szelvény bevizsgált rétegére vonatkoztatott teljes
fitolitmennyiség tekintetében alacsony értéket (vö.: 7.1.2. ábra) szolgáltató talaj, szántó művelési
ágban volt a felvétel időpillanatában. Ennek eredményeképpen több, a termesztett növényeinkkel
összefüggésbe hozható morfotípus került elő. Idetartoznak a rondel (>25 μm) SC, valamint az
elongate dendritic LC morfotípusok (4. melléklet VIII. Tábla 1. és 2. ábra). A jellegzetes szántó
indikátorok mellett szem elé került az ún. conical scrobiculate T növényi opálszemcse is, amely
megjelenését a barna erdőtalajok esetében mutatta ki a vizsgálat (vö.: 6.3. alfejezet). Mivel a PA16-
os kilúgzott csernozjom az erdőtalajok és a mezőségi talajok elterjedésének határán helyezkedik el
– ahogyan ezt több jellegzetessége is mutatja (vö.: 4.4.1. alfejezet)  –  éppen  ezért  nem  kizárható,
hogy a conical scrobiculate T morfotípus megjelenése természetes folyamat része és nem a minta
szennyeződésének az eredménye.
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5%
trapeziform ovate sinuate LC
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6.4.1. ábra: A PA16 kilúgzott csernozjom talaj 0-2 cm-es rétegében mért morfotípus-eloszlás

Az erdőtalajok rokonsága mellett természetesen erősebb a többi csernozjomal és a szikesekkel
azonos morfotípus-hasonlóság. Ebben a tekintetben a lacrimate T, trapeziform ovate sinuate,
valamint a rondel SC morfotípusok a kiemelendők, amelyek közül azonban az utóbbinak a
részaránya igen alacsony az egyetlen, statisztikailag értékelhető mintán belül is (6.4.1. ábra). A 0-2
cm-es réteget egyértelműen a – diagnosztikai értékkel nem bíró – elongate smooth psilate LC
morfotípus dominálja (57%), míg a csernozjomoknál diagnosztikusnak tekintett rondel SC
részaránya mindössze 12% körül alakul. Ez valamivel meghaladja az erdőtalajoknál mért értékeket,
ugyanakkor jelentősen elmarad a csernozjomokra jellemző értéktől.

A PA24-es terasz csernozjom talaj mintáiban mért eredmények nagyfokú hasonlóságot
mutatnak a PA16-os kilúgzott csernozjom talaj értékeivel. A nagygombosi szelvény mintáiban 16
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morfotípust határoztam meg, összesített fitolitmennyisége valamivel meghaladja a 200-at, amely
közepesnél valamivel alacsonyabb érték (vö.: 7.1.2. ábra).

A szelvény B-szintjét megjelenítő 40-50 cm-es és 50-60 cm-es réteg mintái gyakorlatilag
sterilnek tekinthetőek, a bennük mért fitolittartalom nagyon alacsony (5.4.2.1. táblázat).  A
legmagasabb értéket a szelvény A-szintjének legalsó rétegéből származó (PA24 30-40 cm)
mintában sikerült kimutatni. Sem a szelvény Asz-, sem az A-szintjében nem mutatkoznak kiugróan
magas, illetve alacsony értékek, a növényi opálszemcsék eloszlása egyöntetűnek tekinthető, annak
ellenére, hogy a szelvény szántó művelési ágban kezelt. A mennyiségi eloszlás mellett ugyanakkor
megjelennek azok a morfotípusok, amelyeket a szántó művelési ág alatt felvett talajokban is rendre
előkerülnek: rondel (>25 μm) SC, valamint az elongate dendritic LC (5.4.2.1. táblázat).

A szelvény 7 és 40 cm-es rétegében megjelenő szivacstüskék (Porifera sp.) a szelvény kistájban
elfoglalt helyzetével mutat összefüggést és a korábbi időszakok lehetséges öntésanyagának emlékét
őrzik.

A csernozjom szelvények közül kizárólag a PA25-ös mészlepedékes szelvény mintáiban tudtam
olyan mennyiségben növényi opálszemcsét kimutatni, amely alapján a szelvény fitoliteloszlási
profilját felvázolhattam. A szelvény előkelő helyet foglal el a 7.1.2. ábrán. A vizsgált szelvények
közül ennek az esetében sikerült kimutatni a legmagasabb fitolitmennyiséget (n=906), valamint a
második legtöbb morfotípus is itt fordult elő (p=20).

A PA25-ös mészlepedékes csernozjom talaj fitolitprofilja alapján a növényi opálszemcsék
felhalmozódásának zónája a szelvény 2-5 cm-es rétegben érhető tetten (6.4.2. ábra). A mintákban a
fitolitmennyiség a mélyebb rétegek felé haladva fokozatosan csökken. Ezzel párhuzamban szintén
csökkenést észlelhetünk a morfotípusok számának tekintetében. A szelvény szabályos
fitoliteloszlása alapján korábban bekövetkezett vegetációváltozásra nem lehet következtetni.

A vizsgálati eredmények alapján az indikatív jelenségek az alábbiak:

· A rondel SC morfotípus részaránya a felsőbb rétegekben magasabb, mint az egyébként
domináns elongate smooth LC morfotípusé (csernozjom indikáció).

· Az elongate laminate LC kizárólag ebben a szelvényben mutatkozott.
· Az infundibulate (rondel) SC, trapeziform elongate trilobate LC és a lanceolate digitate

morfotípusok egyaránt megjelentek a PA06-os réti, valamint a PA21-es szetyeppesedő
réti szolonyec szelvényekben, ami alapján feltételezhető, hogy ezek a növényi
opálszemcsék a sztyeppei élőhelyek közös indikátorai.

Véleményem szerint a PA25-ös szelvény sajátos és jellemző morfotípus spektruma, valamint
fitolitprofilja a későbbi paleovegetációs kutatásokban alkalmazható referenciaszelvények közé
emeli a mészlepedékes csernozjom talajt.

A 4. melléklet VIII. Tábla 3-6. ábrája, illetve a IX. Tábla adja közre a talajszelvény mintáiból
feltárt egyes morfotípusok fénymikroszkópos képét.



126

6.4.2. ábra: A PA25 mészlepedékes csernozjom talaj morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje
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6.5. A szikes talajok fitolitvizsgálati eredményeinek elemzése

A vizsgálatsorozatban a szikes talajok főtípusát két szelvény testesíti meg. A hortobágyi PA21-
es munkakóddal jelölt sztyeppesdő réti szolonyec, illetve a PA06-os réti szolonyec talajok. Mindkét
szelvény a típusra nézve természetes vegetáció alatt került felvételre, így a PA21-es szelvény
morfotípus spektruma egy füves szikespuszta (Achilleeto – Festucetum pseudovinae), míg a PA06-
os pedig egy ürmös szikes puszta (Artemisio-Festucetum pseudovinae) fitolitprodukciós képét
reflektálja.

Mindkét szelvényre igaz, hogy egy adott mélység után eltűnnek a növényi opálszemcsék,
mintha elvágták volna az utánpótlásukat.

A PA21-es sztyeppesedő réti szolonyec esetében ez a határ jó összefüggést mutat a szelvény
genetikai talajszintjeinek határaival. A szelvény A-, illetve E-szintjének mintáiban igen magas
fitolitkoncentrációt mértem, míg az E-szint alatti B1-  és  B2-szintekben a fitolitok mennyisége a
nullához közelít. Véleményem szerint ez az elrendeződés a szelvény genetikai szintjeinek fizikai és
kémiai paramétereivel jól magyarázható ebben az esetben.

Egy talajszelvény fitolitprofiljának fejlődése elsődlegesen a felszínen tenyésző vegetáció által
létrehozott növényi opál mennyiségétől, illetve a felszabadulás – azaz a növényi szervesanyag
elbomlásának módjától és dinamikájától – függ. A fitolitprofil fejlődése a talajosodás
előrehaladtával a szelvény belső tulajdonságainak is függvénye, hiszen a textúra a lemosódást
gátolhatja, illetve segítheti elő, míg a sótartalom és ezzel összefüggésben a kémhatás a növényi opál
visszaoldódását eredményezheti. A PA21-es szelvényben mindkét gátló tényező jelen van. A
fitolitok 12 cm-es mélységben tűnnek el, amely az elluviális és a B1-szint határa. Amellett, hogy
egy jól kézzelfogható textúraváltás is társul ehhez a genetikai határhoz, ahol az agyagtartalom 8%-
ról 29%-ra nő (4.5.1.1. táblázat), a kémhatás is a növényi opál visszaoldódásának felső határa fölé
emelkedik. A B1-szintben a pH(H2O) 9,4 értéket vesz fel. Ezen két jelenség együttes hatása
magyarázhatja az elluviális szint alatt a fitolitok teljes hiányát. Különösen izgalmas ez a kérdés,
hiszen a felső 12 cm-es rétegben, amely a szelvény genetikai A- és E-szintjét foglalja magában
kifejezetten magas fitolitmennyiségi értékeket mértem.

Szerencsére a PA21-es talaj felső 3 mintájában talált nagy mennyiségű növényi opálszemcse
alapján lehetőségünk nyílik a sztyeppesedő réti szolonyec által képviselt élőhely fitolitképzési
tulajdonságait elemezni (6.5.1. ábra). A szelvény egyes morfotípusainak fénymikroszkópos
felvételeit a 4. melléklet X. táblája adja közre.

A Golyeva-féle osztályozási rendszerben fontos a rondel SC, mint a száraz, és dominánsan a
pázsitfüvek (Gramineae) által uralt élőhelyek indikátora. Ebben a tekintetben a
referenciaszelvénynek számító PA25-ös mészlepedékes csernozjomhoz képest ugyan alacsonyabb
részaránnyal, de még mindig a második leggyakoribb morfotípus a szelvény mintáiban a
diagnosztikai értékkel nem bíró elongate smooth LC után. A rövid sejtek közül érdekes a
trapeziform SC megjelenése, amely ezenkívül csak a PA12-es rankerban, illetve a szántó alatt
felvett PA15-ös réti öntéstalaj mintáiban jelentkezett, és a korábbi ismeretek szerint a termesztésbe
vont pázsitfüvek sajátos indikátora az elongate dendritic psilate LC mellett, amely itt szintén
megjelenik, igaz nagyon alacsony részarányban (1,1 %). A kizárólag a legfelső mintában jelentkező
morfotípus megjelenése ugyanakkor a környező szántóföldekről történő odahordódás eredménye is
lehet.

A minden szelvényben előforduló elongate smooth psilate LC morfotípus dominanciája mellett
több olyan diagnosztikusnak is tekinthető fitolit jelenik meg, amelyek egy adott élőhelytípust
indikálnak. Ilyen tekintetben érdemes kiemelni az elongate polylobate LC és az elongate echinate
LC morfotípusokat, amelyek jelentős részarányban vannak jelen a mintákban. Az első morfotípus
ilyen nagyarányú megjelenése a PA21-es szelvényen kívül csak a PA22-es mélyben sós réti talajnál
érhető tetten, míg az utóbbi több szelvényben is előfordul, ugyanakkor a félszáraz, sztyeppei
élőhelyeket megjelenítő talajok esetében magasabb részarányt képvisel (pl.: PA25 mészlepedékes
csernozjom talaj és PA06 réti szolonyec). Az említett hosszú sejt morfotípusokon kívül még egy, a
trapeziform elongate smooth psilate LC jelentősebb részaránya érdemel figyelmet.
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Az összes vizsgálati szelvény közül kizárólag a PA25-ös mintáiból került elő több növényi
szőrképlet, mint amennyi a PA21-es mintáiban jelentkezett. Az 5 trichóma morfotípus közül a
lanceolate acuminate T, a lanceolate digitate T, a lacrimate psilate T és az unciform T egyaránt
kizárólag a sztyeppei jellegű élőhelyekhez köthető talajokban fordultak elő. Ebben a tekintetben
ezeknek a morfotípusoknak a megjelenése nagy biztonsággal jelöli ki a száraz, sztyeppei
életközösségeket.

A vizsgálatban szereplő talajok egyikében sem mutatkozott az ún. stellate, csillag alakú
morfotípus, amelynek pár példányát a PA21-es felső mintáiban megtaláltam.

6.5.1. ábra: A PA21 sztyeppesedő réti szolonyec morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje

A PA06-os, kardoskúti réti szolonyec talaj esetében a PA21-sel gyakorlatilag teljesen
megegyező fitoliteloszlási tendenciákat véltem felfedezni. A szelvény legfelső 3 mintájában igen
nagy mennyiségben került elő növényi opálszemcse, míg a 7-10 cm-es mélységet reprezentáló
mintától gyakorlatilag steril a szelvény. Amennyiben a lefutó és elvágólag befejeződő fitolitprofilt
összevetjük a szelvény genetikai talajszintjeivel és fizikai, kémiai paramétereivel a korábban leírt
jelenséggel azonos ok-okozati összefüggés rendszer bontakozik ki előttünk. A helyszíni morfológiai
leírás alapján a szelvény elluviális szintje 10 cm-nél vált át a B-szintbe, amelyet egy megnövekedett
agyagtartalommal és a lúgosság irányába eltolódó pH értékkel párosul. Igaz a fitolit elemzés során
már a 7-10 cm-es mélységű minta is sterilnek bizonyult, éppen ezért eléképzelhető, hogy az E/B
szinthatár nem 10 cm-nél, hanem megközelítőleg 7 cm körül húzódik. A tendencia szépen
kirajzolódik. Az agyagtartalom az E-szintben mért 32%-ról 51%-ra növekszik a B-szintben, míg a
kémhatás meghaladja a 9-es értéket és pH 9,4-nél áll be.

A szelvény felső három mintájának morfotípus-összetételében azonban mutatkoznak eltérések.
A PA25-ös mészlepedékes csernozjom talajszelvényen kívül itt fordul elő, hogy a sztyeppei
életközösségeket megjelenítő rondel SC morfotípus részaránya magasabb az általánosságban
mindenhol jelenlévő elongate smooth LC morfotípuséhoz képest. Ezen arány átfordulásnak
diagnosztikai értéket tulajdoníthatunk, amely egyértelműen a csernozjom talajokhoz kötődő
sztyeppei életközösségekhez való hasonlóságot indikálnak. A rövid sejtek tekintetében az
infundibulate (rondel) SC is kizárólag a PA25-ös szelvényben fordult elő. A két fenti megfigyelés
jól összecseng, és alátámasztani látszik azt a jelenséget, hogy a sztyeppei, de nem alkalikus
élőhelyek indikátora egyfelől a magas rondel SC arány, másfelől az infundibulate (rondel) SC
megjelenése lehet. A két szelvény morfotípusainak hasonlóságát jelölik még a hosszú sejtek között
előforduló trapeziform elongate trilobate LC, valamint a csernozjomok mindegyikében elforduló
trapezifom ovate sinuate LC morfotípusok megjelenése a PA06-os szelvény mintáiban. Továbbá a
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szikesek (PA21 és PA06) és a mezőségi talajszelvények (PA16, PA24, PA25) közös és kizárólagos
morfotípusa a szőrképletek között előforduló lanceolate acuminate T is.

A PA06-os szelvény morfotípusait mutatja be a 4. melléklet XI. táblája fény-,  valamint  a XII.
táblája scanning elektronmikroszkópos felvételeken.

6.5.2. ábra: A PA06 réti szolonyec morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje

6.6. A réti talajok fitolitvizsgálati eredményeinek elemzése

A korábban ismertetett szakirodalmi adatok (KAMANINA, 1997a) ismeretében az a prekoncepció
fogalmazódott meg, hogy a réti főtípusba tartozó talajok szolgáltatják majd a legdiverzebb
morfotípus spektrumot és eredményezik a legmagasabb fitolitmennyiséget. Ezt felülírta a
vizsgálatban szereplő két talajtípus, hiszen a PA14-es öntés réti talaj mindössze 8 morfotípusával
(vö.: 7.1.2. ábra) és a mintákban jelentkező rendkívül alacsony fitolitmennyiségével (5.6.2.1.
táblázat) összehasonlításban a legkevésbé összetett szelvények körébe tartozik. Ennél jobb
eredményeket sikerült elérni a PA22-es mélyben sós réti talajnál, amely középértéknél valamivel
magasabb morfotípusszámot (p=12) (vö.: 7.1.2. ábra) és közepesnek mondható fitolitmennyiséget
adott. A PA22-es szelvény mintáiban lefényképezett morfotípusok a 4. melléklet XIII. tábláján
találhatóak.

A PA22-es szelvény fitoliteloszlási diagramja (fitolitprofilja) érdekes képet mutat. A szelvény
erősen textúrált felső 10 cm-es rétegéből nagy mennyiségben került elő növényi opál szemcse
(5.6.1.1. táblázat és 6.6.1. ábra), amelyek a jelenlegi ecsetpázsitos sziki rét (Agrosti–Alopecuretum
pratensis) fitolitprodukciós tulajdonságait tükrözi vissza.

A fitolit morfotípusok eloszlásából kiderül, hogy az epidermális hosszúsejtek közül a
diagnosztikus értékkel nem bíró elongate smooth psilate LC morfotípus dominálja a mintákat (68%
és  57%)  (6.6.1. ábra). Emellett az elongate polylobate psilate LC morfotípus (4. melléklet, XIII.
Tábla, 2.d. ábra) az, amelyik a hosszú sejtek közül nagyobb arányban képviselteti magát a szelvény
felső 10 cm-es rétegében. Ez a morfotípus nagyobb arányban még PA21-es sztyeppesedő réti
szolonyecben jelentkezett (5.5.1. alfejezet). A Golyeva-féle osztályozási rendszerben ez a
morfotípus a pázsitfüvek dominálta nedves, réties élőhelyek indikátoraként jelenik meg. Ugyancsak
a réties élőhelyek indikátora az acicular psilate T (4. melléklet, XIII. Tábla, 4.a. ábra). A szelvény
időszakos vízborítottságát és a pangóvíz jelenlétét nem csak a helyszíni megfigyelésekkel, hanem a
0-5 cm-es réteget reprezentáló mintában megjelenő nagyszámú és ép kovamoszatvázzal is alá lehet
támasztani (4. melléklet, XIII. Tábla, 3.a. és 5. ábra). A rendkívül törékeny, a talajokból szinte
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mindig töredezetten előkerülő kovamoszatok epi- és hipotékái a PA22-es mélyben sós réti talaj
felső mintáiból épen kerültek elő, amely a helyben képződés elvitathatatlan jele.

A Golyeva-féle osztályozási rendszerben a sztyeppei élőhelyek indikátoraként dominánsan
megjelenő rondel morfotípus részaránya a mintákban mindenhol 30% alatt marad. A szárazabb
térszínen fejlődött sztyeppei talajoknál ez az érték valamivel magasabbnak mutatkozott (PA06-os
réti szolonyec és PA25-ös mészlepedékes csernozjom esetében 35-45% körül).

A szelvény fitoliteloszlási görbéjének érdekessége, hogy a 10-30 cm-es réteg mintáiból növényi
opálszemcse nem került elő. Véleményem szerint ez a jelenség kettő lehetséges okra vezethető
vissza. Elképzelhető, hogy a vegetációs fázis végén megjelenő jelentősebb csapadékmennyiség
infiltrációjának eredményeképpen az adott évi fitolitösszlet lemosódik és így egy textúra határt
megjelenítve fennakad a 30-40 cm-es réteg mélységében. Ennek az elképzelésnek némileg
ellentmond, hogy az átlagminták laboratóriumi eredményei egyöntetűen agyagos vályog, vályog
fizikai féleséget mutatnak (4.6.1. alfejezet),  amely  szemcseösszetétel  nem  kedvez  a  fitolitok
mélységben történő bemosódásának. Egy másik feltételezés szerint akár egy egykori felszínt is
megjeleníthet a 30-40 cm-es réteg. Amennyiben elfogadjuk a második okot, annyiban a szelvény
földrajzi helyzetéből adódóan egy korábbi tiszai elöntés lehetősége merül fel, amely a szelvény
helyzetéből, és a Tiszához való közelségéből adódóan könnyen elképzelhető (vö.: 2 melléklet
topográfiai térképén kirajzolódó fluviális domborzati jegyek). Ezt a feltételezést többé-kevésbé
alátámasztja a B szint magas TOC% tartalma is, amely csupán 0,7-del marad el az A-szintben
mértekhez képest (4.6.1.1. táblázat). Az eltemetett jelleg elfogadása esetén a szelvény
fitolitprofiljában 30-40 cm-es mélységben jelentkező akkumulációs zóna az egykori, elöntés előtti
növényborításról ad képet. A felszíni és a mélyebben elhelyezkedő minták morfotípus spektruma
közel azonosnak tekinthető. A morfotípusok száma ugyan 10-ről 7-re csökken, ugyanakkor a
meghatározó, dominánsan jelenlévő morfotípusok aránya nem változik a mintában. Ezek alapján
kijelenthető, hogy a növényi opálszemcsék megjelenése és eloszlása alapján az elöntés előtti
vegetációs és környezeti kép szinte megegyező lehetett a maival.

A PA22-es talaj azon szelvények körét bővíti, amelyek rendelkeznek egy korábban eltemetett
járószinttel, amelyen a fitolitok képződéséhez megfelelő növényzet, feldúsulásukhoz pedig
elegendő ideig volt jelen a növénytakaró. Ezzel a jelenséggel a folyóvölgyeket kísérő régészeti
ásatásokon több esetben is találkoztunk (PETŐ és  HERENDI, 2010). Jelentősége abban áll, hogy a
fluviális hatások eredményeképpen eltemetett felszínek, megfelelő alapot szolgáltatnak a lokális
környezetrekonstrukció elvégzéséhez, abban az esetben, amikor korábbi járószintek
konzerválódását, eltemetődését más emberi hatás nem tette lehetővé.
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6.6.1. ábra: A PA22 mélyben sós réti talajszelvény morfotípus-összetétele és fitoliteloszlási görbéje
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A PA14-es öntés réti talaj és a geográfiailag rokon PA15-ös réti öntéstalaj fitolit adatai között
nagyfokú hasonlóság mutatkozik. Sem egyik, sem másik esetben nem kínálkozott lehetőség arra,
hogy a szelvények fitoliteloszlási profilját megrajzoljam, hiszen az egységnyi mintákból feltárt és
meghatározott növényi opálszemcsék száma nagyon alacsonynak mutatkozott.

A PA14-es szelvény esetében is sikerült a növénytermesztéssel összefüggésbe hozható elongate
dendritic LC morfotípust kimutatni a 0-2 és 5-7 cm-es rétegeket reprezentáló mintákban.
Ugyanakkor a szelvény morfotípus spektruma igen szegényes és kizárólag az általánosnak
tekinthető morfotípusokra koncentrálódik (5.6.2.1. táblázat). Ezt eredményezhette többek között a
sorozatos dunai elöntés, amelynek eredményeképpen a felszíni leöblítés elvitte a korábban
képződött talajanyagot és vele a növényi opálszemcséket, illetve összefüggésben állhat a növényzet
jellegével. A folyamatos elöntések által érintett területen feltételezhetően nem tudott egy, a fitolit
produkció szempontjából potens társulás kialakulni, így az élőhely alacsony fitolitképzési
potenciálja sem tette lehetővé az egyébként is instabil felszínen a növényi opálszemcsék folyamatos
felhalmozódását. Ellentétben a PA22-es szelvénynél leírtakkal, a PA14-es esetében nem egy,
jelentős és a korábbi vegetációt elfedő elöntési eseménnyel számolhatunk – amely megőrizte egy
korábbi vegetációs fázis élőhelyi lenyomatát – hanem sorozatos, a felszínt finoman, de
folyamatosan leöblítő, pusztító hatással. Ez a jelenség jól magyarázza az öntéstalaj főtípusba tartozó
szelvények (PA15 és PA23) esetében regisztrált alacsony növényi opálkoncentrációt is, amelyet a
soron következő 6.7. alfejezet tárgyal.

6.7. Az öntéstalajok fitolitvizsgálati eredményeinek elemzése

Az öntéstalajok főtípusát egy dunai hordalékanyagon felvett réti öntés, illetve a Tisza
öntésanyagán felvett humuszos öntéstalaj-szelvénye képviseli. Mindkét szelvényt igen szegényes
morfotípus-összetételű talajként írhatjuk el. Egységnyi mintáikból nem tudtam olyan mennyiségű
növényi opálszemcsét kimutatni, amely – az egyébként is alacsony – statisztikai minimumot elérné,
éppen ezért a szelvények százalékos fitoliteloszlási profilját ezen adatok alapján nem rajzolhattam
meg. Ennek ellenére vannak az eredménytáblázatban érdekes és informatív morfotípus
megjelenések.

A PA15-ös réti öntéstalaj szántó művelési ág alól származik. Az alacsony fitolitkoncentráció
lehetséges talajképződési okai között említhetjük az instabil felszíni állapotokat. Feltételezhetően a
Duna közelsége és a folyamatos elöntések hatására a korábbi vegetációs időszakok fitolitösszletei
elmozdulhattak. Külső okként felmerülhet annak a lehetősége, hogy a területet benépesítő
növényfajok alacsony fitolitképzési potenciállal rendelkeztek és/vagy nem produkáltak
diagnosztikus morfotípusokat. Ennek ellenére két olyan morfotípus eseti megjelenése érhető tetten,
amelyek a növénytermesztéssel a területre behozott növényekkel lehetnek összefüggésben. Az
egyik a trapeziform SC, a másik az elongate dendritic LC (5.7.1.1. táblázat). Az előbbi megjelenése
a 15-20 cm-es réteget megjelenítő mintában indukálhatja a szántás lehetséges maximális mélységét.
Az összes mintában, nagy számban jelentkező szivacstüske (Porifera sp.) egyértelműen az öntés
jelleg, illetve a talaj-és felszínfejlődés során bekövetkezett időszakos elöntések jele. A szelvény
egészét nézve összesen 10 morfotípust tudtam meghatározni, amely értéknél alacsonyabb
mindösszesen 4 szelvény esetében mutatkozott (vö.: 7.1.2. ábra).

A PA23-as humuszos öntéstalaj jól elkülönülő szintjei és rétegei sem szolgáltattak megfelelő
mennyiségben növényi opálszemcséket ahhoz, hogy fitolitprofilját megrajzolhassam. A legnagyobb
fitolitakkumuláció az AO-szint alatti A1h-szintben jelentkezett. A 45 cm-mély szint felső
harmadában mutatkozott a legtöbb, míg a mélyebb részek felé fokozatosan csökkent az egységnyi
mintában mért fitolitok mennyisége. A morfotípus spektrumból a csak itt jelentkező globular-
bulbous morfotípus emelhető ki. A vizsgálatban szereplő 20 szelvény közül kizárólag itt
jelentkezett ez a növényi opálszemcse típus. A szelvényben 45 cm-nél jelentkező réteg- és igen
markáns textúraváltás egyben a növényi opál szemcsék megjelenésének is a határát jelentik. Mind a
45-60 cm közötti A2, mind pedig a 60-90 cm közötti A3 öntésréteg sterilnek tekinthető, bennük
növényi opálszemcsék nem mutatkoztak. Ebből a megfigyelésből, és a korábban taglalt talajtani
adatokra alapozott elemzésből (vö.: 4.7.2. alfejezet) adódóan kézenfekvőnek tűnik, hogy a PA23-as
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öntéstalaj esetében az A1h-szint fejlődését befolyásolta csupán vegetációs hatás, az alatta elterülő
öntés rétegek biológiai szempontból érintetlennek tekinthetőek. Hasonlóan a PA15-ös szelvényhez,
a vizes életközösségek kovavázas indikátorai itt is szép számban képviseltetik magukat a mintákban
(5.7.2.1. táblázat).
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7. Összehasonlító elemzés
A dolgozat vizsgálati anyagát képező 20 talajszelvény egyenkénti, illetve a minták által

rétegenként történő bemutatása és értelmezése mellett lehetőség nyílik egy összehasonlító
elemzésre is, amelynek célja és értelme, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy miként és
hogyan különülnek el az eltérő vegetáció- és felszínfejlődési múlttal rendelkező szelvények, illetve
az elvi elemzés mellett kimutathatóak-e az emberi bolygatásból, kezelésből származó eltérések.

A cél egy olyan vonatkoztatási rendszer létrehozása, megalapozása, amelyet később fel lehet
használni őskörnyezettani elemzésekben is. Ebben a tekintetben nem csak az adott szelvény
fitolitprofilja (vö.: 6. fejezet), hanem más számszerűsíthető paraméterek is a segítségünkre lehetnek,
illetve kiegészítő információval szolgálhatnak.

7.1. A vizsgált talajok fitolitvizsgálati eredményeire alapozott kvantitatív elemzés

A talajokban található fitolitösszlet az adott talajszelvény és közvetlen környezetének történetét,
esetleges fejlődési fázisait, vagy a fejlődés folytonosságát meséli el. A növényi opálszemcsék
elemzését ezért ahhoz lehet mérni, ahogyan a geológia tudománya például a biogén és vegyi
üledékeket a bennük található fosszília-együttesek alapján meghatározza. Ebből következően tehát
az adott szelvényből feltárt, abban megtalált növényi opálszemcsék – amennyiben a talajdegradáló,
külső fizikai hatásokat most kizárjuk – a talaj, illetve a talajon élt és fejlődő növényzet hírmondói.
Elemzésükkel az egykoron a talajon élt, ökológiai szempontok alapján is értékelhető növényzet
képe rajzolódik ki előttünk, amelyet a recens életközösségekhez hasonlóan is jellemezhetünk.

A növénytani rekonstrukció alapja tehát, hogy a talaj-üledékrendszerbe kerülő és ott
felhalmozódó növényi mikromaradványokat (vö.: 2.4.1.1. ábra) feltárjuk és recens analógiák
alapján következtetünk a mikromaradvány-együttes által képviselt növényökológiai képre (7.1.1.
ábra). Egy szelvény fejlődését befolyásoló vegetációs hatásokat a talajosodott anyag rétegenként
történő megmintázásával és – amennyiben elkülönülnek – az egyes fázisokat megjelenítő összevont
rétegek mikrofosszílis tulajdonságaival azonosíthatjuk. Mindemellett a szelvény teljes vizsgálati
anyagával magát a teljes szelvényt, és az általa megjelenített (stabil) élőhely jellemzőit követhetjük
nyomon, éppen ezért a típus szelvények által képviselt környezet lenyomataként definiálható
fitolitösszletet a következő elemzésekben a teljes talajra vonatkoztatva, összevontan használom.

7.1.1. ábra: A paleobotanikai rekonstrukció alapkoncepcióját leegyszerűsítve bemutató folyamatábra
(Madella, 2008 nyomán módosítva)
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Amennyiben a fentebb említett érvelés
mellett elfogadjuk, Dokucsajev híres mondását,
hogy  a  talaj  a  táj  tükre  (vö.:  BARCZI et al.,
2006a; 2006b; BARCZI et al., 2009 ), akkor az is
kézenfekvő – mint ahogyan az a földtani
hasonlatból is kitűnik – hogy egy talaj
fitolitösszlete a táj vegetációjának lenyomata,
tükre. A növényi opál képződésének, illetve
posztgenetikus tafonómiájának korábban
bemutatott sajátos tulajdonságai miatt
természetesen nem vonható teljes és egyöntetű
párhuzam egy növényi életközösség és a
visszamaradó fitolitkészlet között, mint
ahogyan például egy tengeri mészkő fácies sem
tartalmazza az összes egykoron élt élőlény
lenyomatát és fosszíliáját. Mindazonáltal a
geológiai médium – legyen az egy tengeri
mészkő, vagy esetünkben egy talaj – egy
meghatározott fosszília-együttessel válik
jellemezhetővé, így a vizsgált talajok összevont
morfotípusszámát, illetve a mérések egyesített
fitolitmennyiségét vettem alapul a további
elemzések elvégzéséhez (7.1.2. ábra).

A 7.1.2. ábra szemléletesen mutatja be,
hogy az egyes szelvényekben milyen
viszonyban áll egymással a teljes vizsgálati rétegre vonatkoztatott fitolitmennyiség (n), illetve a
morfotípusok száma (p). A grafikon bal alsó negyedében elhelyezkedő szelvények alacsony
összesített fitolittartalommal és viszonylagos morfotípus-szegénységgel jellemezhetőek. Az itt
elhelyezkedő talajok szinte mindegyike gátolt biológiai aktivitással jellemezhető, és nyugodt, stabil
vegetációfejlődési fázisoktól mentes területeken (kőzethatású talajok, váz- és öntéstalajok)
fejlődtek, így a fitolitok hiánya nem feltétlenül a növényzetet minősíti, hanem externális
talajpusztító hatásokra is visszavezethető. A legmagasabb morfotípusszám értékének (pPA11 = 21) a
felénél meghúzható választóvonaltól balra összesen 6 szelvény helyezkedik el. A vizsgálatok
eredményei alapján az összes fitolitmennyisége sem haladja meg a szelvényenkénti 150 példányt,
ami szegényesnek mondható.

A grafikonon jobbra és felfele haladva a vizsgálatban magas fitolittartalmat és viszonylagos
morfotípus-gazdagságot mutató szelvények helyezkednek el. Ezek elsősorban a stabil szukcessziós
soron fejlődő – klimax társulás alatt felvett – típusok. Itt található több barna erdőtalaj, illetve a
magas biomassza produkciójú füves élőhelyek talajai (szikek és csernozjomok). A vizsgálat során a
legtöbb morfotípust a soproni-hegységi agyagbemosódásos barna erdőtalaj (pPA11 = 21), míg a
legmagasabb fitolitmennyiséget a battonyai mészlepedékes csernozjom szolgáltatta (nPA25 = 906). A
középmezőnyben elhelyezkedő szelvényekben átlagosan 200 és 500 növényi opálszemcsét,
valamint 12 és 18 közötti morfotípusszámot mértem.

A recens életközösségek egyik fontos ökológiai jellemzője a biodiverzitás, azaz egy adott
élőhelyet benépesítő fajok száma és eloszlásának egyöntetűsége (STANDOVÁR és PRIMACK, 2001).
Az egykoron létezett életközösségek ökológiai jellemzését a jelenkor számára is fennmaradt
fosszilis, illetve egyéb módon konzerválódott egyedek alapján végezhetjük el, amely – ahogyan arra
fentebb utaltam – hibával terhelt a szelektíven ható fosszílizációs és tafonómiai hatások miatt (vö.:
2.4.1.1. ábra kapcsán leírtak). Mindazonáltal a talaj fitolitösszletének változatossága, mint a
benépesítő vegetáció és egy élőhely tükre értékes információt hordozhat. Ennek fényében a
biodiverzitás mérésében is széles körben használt két indexet (STANDOVÁR és  PRIMACK, 2001)
alkalmaztam az egyes szelvények ún. morfotípus-diverzitásának értékelésére. A Shannon-Weiner

7.1.2. ábra: A vizsgált 20 talajszelvény jellemzése a
teljes fitolitmennyiség és a morfotípusok számának
függvényében

4 8 12 16 20 24
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

morfotípusok száma

te
lje

s f
ito

lit
m

en
ny

isé
g

PA03

PA18

PA19

PA20

PA08
PA12

PA07

PA09

PA01

PA11

PA13

PA16
PA24

PA25

PA21

PA06

PA22

PA14 PA15
PA23

Jelkulcs: PA03-Köves, sziklás váztalaj; PA18, PA19, PA20-
Humuszos homoktalaj; PA08, PA12-ranker; PA07, PA09-Ramann-
féle BET; PA01, PA11-agyagbemosódásos BET; PA13-Erősen
savanyú, nem podzolos BET; PA16-Kilúgzott csernozjom; PA24-
Terasz csernozjom; PA25-Mészlepedékes csernozjom; PA21-
Sztyeppesedő réti szolonyec; PA06-Réti szolonyec; PA22-Réti talaj,
PA14-Öntés réti talaj; PA15, PA23-Humuszos öntéstalaj.



136

index (H’ érték), illetve a Simpson index (1-D) abban különböznek egymástól, hogy míg az első
inkább a ritkán előforduló fajokra, esetünkben morfotípusokra, addig a Simpson-függvény a
domináns fajok, esetünkben morfotípusok egyedszámára érzékeny.

Jelen vizsgálat alapján tehát egy szelvény morfotípus-diverzitása, mint fogalom, a szelvény
mintáiból feltárt növényi opálszemcsék száma, tömegessége (mennyisége), illetve az egyes
morfotípusok gyakoriságának a függvényében számolható. Ebből adódóan a Shannon-Weiner index
képlete:
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ahol, S = a morfotípusok száma,
 N = a teljes fitolitszám,

in = az i morfotípus gyakorisága.

A szelvények fitolitvizsgálati adatain végzett diverzitás mérések grafikus eredményeit a 7.1.3.
és 7.1.4. ábrák mutatják be. (a 7.1.3. ábrán a szelvények kódszám szerint kerültek feltüntetésre, míg
a 7.1.4. ábrán a főtípusok szerint). A vizsgálati szelvényeket egy olyan kétdimenziós térben
helyeztem el, ahol az x tengelyen a Shannon-Weiner index (H’), míg az y tengelyen a Simpson (1-
D) index adja a változókat. A viszonylag szűk morfotípusszám különbségekre, kis eltérési
intervallumokkal reagáló indexek alapján 7.1.2. ábrához képest is eltérő kép rajzolódik ki.
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7.1.3. ábra: A vizsgált 20 talajszelvény jellemzése a
diverzitási indexek függvényében

7.1.4. ábra: A vizsgálati szelvények főtípus szerinti
megoszlása a diverzitás indexek függvényében
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Hasonlóan a morfotípusszám/teljes fitolitmennyiség grafikonhoz (7.1.2. ábra)  itt  is  a  bal  alsó
saroktól a jobb felső sarokba mutató képzeletbeli egyenes jelöli a növekedést, jelen esetben a
morfotípus-diverzitásáét.

A legalacsonyabb értékeket a földrajzilag egymás szomszédságában fejlődött, és az értékek
alapján fejlődésükben is azonosnak tekinthető PA14-es, réti és PA15-ös, öntéstalaj-szelvények
adják  (7.1.4. ábra). Ugyan a két szelvényt a terepi megfigyelések és laboratóriumi paraméterek
alapján két külön főtípusba soroltam, a fitolitelemzés fényében csak csekély mértékben válnak el
egymástól. A szelvények alacsony morfotípus-diverzitásának oka, hogy kevés, illetve közepes
mennyiségben tartalmaznak ugyan növényi opált, de a morfotípusok számuk igen alacsony (vö.: 5.
melléklet). Érdekességre tarthat ugyanakkor számot, hogy a PA22-es réti talaj (7.1.4. ábra),
amelynek esetében – a korábban hivatkozott szakirodalmak alapján is, illetve a döntően pázsitfüvek
dominálta vegetáció miatt – magas morfotípus-diverzitási értéket vártam, viszonylag kevés számú
morfotípus mellett, átlagos fitolitmennyiséget produkált, így a diverzitási térben mélyre került. Ez a
jelenség különös, amennyiben az extrémen alacsony alapértékeket szolgáltató PA03-as, köves,
sziklás váztalaj szelvény morfotípus-diverzitás eredményeitől nem tekintünk el. A középmezőny
besűrűsödő felhője előtt három szelvény, a PA09-es kódszámú Ramann-féle barna erdőtalaj, a
PA24-es terasz csernozjom, valamint a PA23-as humuszos öntéstalajok foglalnak el egy csoportot
(7.1.4. ábra). Ennek a grafikonnak és ábrázolásnak az alapján úgy tűnik, hogy az előbb említett 3
szelvény által megjelenített élőhely fitolitképzési potenciálja azonos, még akkor is, ha nem
ugyanazokat a fitolit morfotípusokat produkálták a vizsgálat során. Kiugró értéket képvisel a PA08-
as kódszámú, gránitmálladékon fejlődött ranker talaj. A PA08-as szelvény helyzete alapján kiderül,
hogy a felhasznált indexek nem egyoldalúan veszik figyelembe az egyes paramétereket, hanem
harmonizáltan, hiszen a PA08-as szelvény a 7.1.2. ábrán csupán a középmezőnyben helyezkedik el.
Mind fitolitmennyiség, mind morfotípusszám tekintetében közepes értékeket szolgáltatott, mégis
morfotípus-diverzitás szempontjából kimagasló élőhelyet jelenít meg.

A kiugróan magas fitolitmennyiséget és/vagy morfotípusszámot adó szelvények (7.1.2. ábra)
közül, (PA25-ös mészlepedékes csernozjom, a PA06-os réti szolonyec, PA01-es és PA11-es
agyagbemosódásos barna erdőtalaj, a PA07-es Ramann-féle barna erdőtalaj, valamint a PA21
sztyeppesedő réti szolonyec) a füves élőhelyeket megjelenítő talajtípusok mutatnak magasabb
morfotípus-diverzitási értéket (7.1.3. és 7.1.4. ábra), amely megfigyelés jól egybecseng azzal a
szakirodalomból ismert jelenséggel, hogy a füves élőhelyek fitolitképződési potenciálja magasabb a
záródó fás élőhelyekéhez viszonyítva.

Nem csak a grafikon jobb-közép felén tömörülő szelvények látszólag közel azonos értékei,
hanem lényegében az összes pont akkor nyer igazán értelmet, ha megvizsgáljuk, hogy ezek a talajok
milyen élőhelyeket jelenítenek meg, hiszen a morfotípus-diverzitáson keresztül elsősorban a
szelvény által megjelenített élőhely fitolitképzési potenciálját, és nem közvetlenül a talajt
jellemezzük.

A vizsgálatsorozat megtervezésekor az egyik fő szempont az volt, hogy a gyakori talajtípusok
esetében két szelvényt elemezzünk. Az egyiket a típusra jellemző potenciálisan természetesnek
tekinthető növényzet alól kiválasztva, illetve azonos típusszelvényt a jellemző földhasználati mód
alól. Éppen ezért első lépésként az egyes vizsgálati pontokhoz a természetesség-bolygatottság
(antropogén hatás megléte) tényét rendeltem. A 7.1.5. ábra az alábbi képet rajzolja ki a
földhasználat:
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A talajokban mért morfotípus-diverzitás a
stabilnak tekinthető felszín- és vegetációfejlődési
viszonyokkal jellemezhető szelvények esetében
általában magasabb értéket mutatott, mint olyan
esetekben, ahol a biológiai aktivitás gátolt és/vagy
a felszín háborítatlansága nem biztosított (pl.:
eróziós, deflációs viszonyok). Az antropogén,
illetve természetes jelzőkkel ellátott pontok több
részhalmazt hoznak létre (7.1.5. ábra). A pontok
sűrűjétől elváló PA14-es és PA15-ös szelvényt
szántó művelési ág alatt vettük fel, és mindkét
szelvény esetében alacsony diverzitásértékeket
mértem. Fontos kiemelni, hogy a rétegek
összevonásával létrehozott eredmények a
művelésbe vonás előtti időszakok vegetációs
hatásait is reflektálják. Ebből következően ezeknél
a szelvényeknél – a művelésbe vonás előtti –
talajosodási folyamatban sem mutatkozhattak
olyan erős növényzeti hatások, amelyek megfelelő
mennyiségű és diverzitású fitolitot hoztak volna
létre. Ehhez társul még az a talajképződési múlt, hogy a Duna közelsége miatt erős fluviális
hatásnak, hatásoknak lehettek kitéve ezek területek. A középmezőny előtt elhelyezkedő – korábban
kiemelt – három szelvény mindegyike, az adott szelvényre jellemző természetesnek tekinthető
vegetáció alól származik. Ezek közül a PA22-es, ecsetpázsitos szikirét alatt felvett, mélyben sós réti
talaj alacsony eredménye meglepő. Fitolitprofilja is érdekesen alakult a közbe ékelt steril zónáknak
(vö.: 6.6. fejezet) köszönhetően.

A szelvények javát adó pontok esetében megfigyelhető az a tendencia, hogy azonos típusok
esetében a művelt területről származóak morfotípus-diverzitása alacsonyabb a természetes
körülmények között felvett szelvény hasonló értékéhez képest. Így például az öntés és réti talajok
esetében markáns elvállást tapasztalunk (PA15–PA23, PA14–PA22), míg a csernozjomok (PA25–
PA16, PA24) és az agyagbemosódásos barna erdőtalajok (PA01–PA11) esetében a morfotípus-
diverzitásban mutatkozó intervallum szűkebb. Érdemes kiemelni, hogy a humuszos homokok
(PA20–PA18, PA19) esetében ez a trend megfordult. A grafikonról nehezen leolvasható ugyan, de a
kezelt gyep és szántó alatt felvett szelvények enyhén magasabb morfotípus-diverzitás értékeket
mutatnak (5. melléklet), mint a természetes vegetáció alatti. (A későbbiekben kitérek arra, hogy
ezek a különbségek nem hozhatóak egyértelműen összefüggésbe az emberi hatással, hanem
feltehetően a szelvény topográfiai helyzetéből következik)

A diverzitástérben elhelyezett vizsgálati szelvények és az általuk képviselt élőhelyek további
elemzése végett két külön grafikonon ábrázoltam a természetes és a bolygatott (a felvétel
időpontjában antropogén hatástól nem mentes) élőhelyeket (7.1.6. és 7.1.7. ábra).

A 7.1.6. ábra a vizsgálatban szereplő növénytársulások alatti talajok eredményei alapján
készült. A 10 különböző élőhely fitolitképzési potenciálját értékelhetjük az élőhelyre jellemző
tipikus talajok morfotípus-diverzitásán keresztül.

Az elvégzett mérések alapján a felsorolt élőhelyek közül a PA08-as ranker talajhoz kapcsolódó
nyílt szilikát-sziklagyep (Inulo – Festucetum pseudodalmaticae) társulást értékelhetjük a
leggazdagabb fitolitmorfotípus képzőnek. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy
ennek a szelvénynek az esetében sikerült extralokális hatásokat is kimutatni, amely közelben élő fás
szárú fajok fitolitjainak megjelenésében volt tetten érhető (vö.: 6.2. fejezet). Annak fényében, hogy
a 7.1.6. ábrán a  gyepek  és  zárt  erdei  társulások  is  közel  azonos  helyen,  egy  csoportban
helyezkednek el kijelenthető, hogy mind a pázsitfűfajok dominálta, mind a fás szárúak dominálta
élőhelyekhez kötődő talajok produkálhatnak magas morfotípus-diverzitást. Ebből következően, csak
a morfotípus-diverzitás, mint kvantitatív mérőszám alapján nehéz különbséget tenni a fás, illetve
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lágyszárú vegetáció által uralt élőhelyek között, hiszen az eltérések minimálisak. (Az elemzések
elkészítésénél a kvalitatív és kvantitatív jellemzőket egyaránt figyelembe kell venni.) Ugyanakkor
ki kell emelni azt is, hogy a szikesek és bolygatatlan csernozjomok által képviselt élőhelyek (ürmös
szikes puszta – Artemisio-Festucetum pseudovinae, füves szikes puszta – Achilleo-Festucetum
pseudovinae és löszpusztarét – Salvio-Festucetum rupicolae) enyhén magasabb értékekkel
jelentkeznek az erdeiekhez képest.

Hasonló összehasonlítást elvégezhetünk az antropogén hatásokkal terhelt élőhelyek alatt felvett
szelvények eredményei alapján is (7.1.7. ábra). Az eredmények változatlanok, de a 7.1.7. ábra jól
láttatja, hogy gyephasznosítás alatt mutatkozik a legmagasabb morfotípus-diverzitás. Amíg a
szántóké nagy szórást mutat, addig az erdő alatt felvett két szelvény morfotípus-változatossága
viszonylag magas.
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7.1.6. ábra: A vizsgált szelvények által megjelenített
természetes élőhelyek eloszlása a diverzitási indexek
függvényében

7.1.7. ábra: A vizsgált szelvények által megjelenített
kezelt élőhelyek eloszlása a diverzitási indexek
függvényében

A kezelt élőhelyek talajainak morfotípus-diverzitásának kapcsán érdekes kérdések vetődnek fel,
amennyiben azt a vegetációfejlődés, illetve a fitolitképzés szemüvegén keresztül nézzük. Eltérően
az ökológiai diverzitás mérésektől talajaink esetében nem egy időpillanat, hanem egy fejlődési sor
kumulált morfotípus-változatosságát érjük tetten. Ebben a tekintetben egy talaj sokrétű történelme,
akár többszöri műveléság váltás gazdagabb, összetettebb képet fog adni, hiszen minden esemény
nyomát magán hordozza. Ez támasztják alá az 5. és 6. fejezetben bemutatott eredmények is, ahol
például a szántókon megfigyelt és a nagy biztonsággal csak a gabonákra jellemző morfotípusok
kerültek elő. A beavatkozással tehát az eredeti növényzet fitolitjain túl további morfotípusokkal
bővül a talaj fitolitspektruma.

Az elmondottakra alapozva a talajok ilyen irányú elemzésekor három típus elkülönítése
mutatkozik célszerűnek. Az első típus, amelyik esetében a természetes (pl.: kolluviális hatás –
PA08, többrétű területhasználatból adódó vegetációváltások – PA01) és mesterséges hatások
eredményeképpen növekedik a fitolitok és a morfotípusok száma, tehát a természetes fejlődési
folyamathoz képest fitolittöbblet jelentkezik. Véleményem szerint ebben az esetben
mikrokörnyezeti szinten mozogva (részleges) üledékgyűjtő funkcióról beszélhetünk. A fejlődési sor
egészét tekintve a szelvény morfotípus-diverzitása az emberi beavatkozás eredményeképpen
ellentétes irányban változik a recens vegetáció fajdiverzitásához képest, hiszen minden újabb
flóraelem jó eséllyel fitolit morfotípus többletet okoz. Így tehát a változatos múltú és akkumulatív
térszíni pozícióban lévő talajok esetében várható a legtöbb fitolit morfotípus és a legmagasabb
diverzitás.
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A második típus, amikor a talajszelvény helyzetéből adódóan fitolit és szervesanyag deficit
keletkezik, ezzel csökkentve a talaj morfotípus-változatosságát és fitolitmennyiségét (pl.: erodatív
helyzet – PA03, felszíni leöblítés – PA14). A harmadik típusba az intakt esetek tartoznak, amikor
egy szelvény fitolitösszletét csak a szelvényen tenyésző vegetáció alakítja, külső hatás nem játszik
közre. Ebben a tekintetben ez egy belső folyamatok által, a külső folyamatok kizárásával létrejövő
típus.

Ennek a logikának a mentén újraértelmezve a 7.1.4. ábrát érthetővé válik, hogy a PA08-as
ranker miért foglal el olyan kiugróan magas helyzetet (I. típus). Hasonló hatások miatt ide sorolom
a PA01-es agyagbemosódásos barna erdőtalaj, illetve a PA18-as gyep művelési ágból és a PA19-es
szántó alól származó humuszos homok talajszelvényeket. A természetes vegetáció alatt felvett
szikesek, a síkvidéki váz- és barna erdőtalajok, valamint csernozjomok véleményem szerint a III.
típust jelenítik meg. Ezeknél feltételezhető, hogy erőteljesebb külső behatás nélkül fejlődtek és így
a tényleges rájuk jellemző fitolitspektrumot mutatják. A II. típust jelenítik meg a grafikon bal alsó
pontjához legközelebb elhelyezkedő réti, öntés- és váztalajok szelvényei, ahol feltételezhető a
fitolitok talaj-üledékrendszerbe való bekerülésének gátoltsága, illetve azok posztgenetikus
elhordódása.

7.2. A vizsgált talajok fitolitvizsgálati eredményeire alapozott kvalitatív elemzés

A mennyiségi adatok, azaz a feltárt, meghatározott és leszámolt növényi opálszemcsék
számszerűsített értékeire alapozva sikerült jellemezni az egyes talajtípusok által megjelenített
élőhelyeket. A szembetűnő azonosságok és különbségek hátterében megbújó, talajképződésre
visszavezethető okok feltárása és elemzése is láthatóvá vált, ugyanakkor az adott élőhelyre
esetlegesen jellemző, azaz diagnosztikus morfotípusok és morfotípuscsoportok megkereséséhez
minőségi elemzést kell végeznünk.

Az egyes talajok összehasonlító minőségi elemzéséhez a meglévő adatbázisomat a következők
szerint rendeztem át (6. melléklet). Olyan eredménymátrixot készítettem, ahol a mátrixot:

· a megfigyelések standardizált értékei töltik ki (std) (6. melléklet, 3. táblázat),
· a megfigyelések adott szelvényre vetített százalékos értékei töltik ki (p) (6. melléklet, 1.

táblázat), illetve
· a megfigyelések tényét dichotóm változók jelenítik meg, ahol a 0 a hiányt, az 1 a

megfigyelés tényét rögzíti (6. melléklet, 2. táblázat).

Az így létrejött adatmátrixokon korrespondencia (CA), és főkomponens elemzést (PCA)
végeztem a PAST program csomag (HAMMER et al., 2001) segítségével. Célom az volt, hogy a
teljes vizsgálati anyag (adathalmaz) statisztikai elemzésével különbségeket és azonosságokat
keressek az egyes talajtípusok és az általuk megjelenített élőhelyek között, valamint megvizsgáljam,
hogy vannak-e diagnosztikus morfotípusok, illetve morfotípus csoportok, amelyek megjelenése egy
adott élőhelyet indukálhat. A legszembetűnőbb eredményeket és azok értelmezését az alábbiakban
adom közre.

A fent említett második cél érdekében a morfotípusokat korrespondencia elemzéssel igyekeztem
csoportokra bontani. A kapott eredményeket, csoportosulásokat kétdimenziós térben ábrázoltam
(7.2.1. ábra), amelyek alapján az alábbi megfigyelések tűnnek valószínűnek:

A korrespondencia elemzés kétdimenziós levetülése az ún. 2-es és 3-as dimenziókra szolgáltatta
a morfotípusok, mint változók olyan eloszlását, amelyek alapján diagnosztikus értékkel rendelkező
és nem rendelkező indikátorcsoportok válnak szét. A grafikus eredmények alapján a morfotípusok 5
nagyobb zónába sorolhatóak.

· Az A zónába (sárga) az elongate laminate LC, infundibulate (rondel) SC, trapeziform
elongate trilobate LC és a lanceolate digitate morfotípusokat soroltam. Ezen
morfotípusok mindegyike előfordult a PA25-ös mészlepedékes csernozjom szelvényben.
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A zóna középső kettő morfotípusa egyaránt megjelent a PA25-ös mészlepedékes
csernozjom és PA06-os réti szolonyec szelvényekben, míg a zóna legalsó tagja a PA25-
ös mellett a PA21-es szetyeppesedő réti szolonyec szelvényben mutatkozott. A fent
említettek alapján az A zóna morfotípusaira a sztyeppei élőhelyek, illetve a rövidfüvű
életközösségek dominálta területek indikátoraiként tekinthetünk.

· A B zóna, zöld színnel, két tökéletesen elkülönülő egységre válik szét, illetve távolodik
el a többi morfotípustól. Az eredmények önmagukért beszélnek, hiszen a PA11-es
agyagbemosódásos barna erdőtalaj és PA13 erősen savanyú nem podzolos barna
erdőtalaj esetében is a szelvényre jellemző, és csak ott jellemző morfotípusokat sikerült
meghatározni, amelyek így egyértelműen az erdei életközösségek indikátoraiként
jelennek meg.

· A C zóna (okkersárga) morfotípusai olyan átmeneti indikátoroknak tekinthetők, amelyek
megjelennek, megjelenhetnek mind az erdei élőhelyeket reprezentáló talajokban, mind
pedig a sztyeppei, füves élőhelyeket reprezentáló talajokban és ilyen értelemben
átmenetet képeznek az A, illetve B zóna indikátoregyüttesei, valamint a D zóna általános
indikátorai között.

· A teljes vonatkoztatási tér virtuális középpontjának az itt elhelyezkedő elongate smooth
LC-t tekinthetjük, amely minden egyes megvizsgált talajtípusban előfordult. A elongate
smooth LC körül csoportosuló és sűrűsödő morfotípusok adják a D zónát (szürke),
amelyet a gyakori és a legtöbbször előfordult morfotípusok tesznek ki. Fontos azonban
kiemelni, hogy a 7.2.1. ábra nem a morfotípusok előfordulási valószínűsége, hanem
megjelenésük ténye szerint rendezi csoportokba a lehetséges indikátorokat. Éppen ezért
vannak olyan, akár a D zónában is elhelyezkedő morfotípusok, amelyek domináns
megjelenése egy adott szelvényben igenis indikátor értékű lehet. Ilyen például a rondel
SC, amely egy kivétellel minden megvizsgált talajtípusban előfordult, ugyanakkor a
szelvények fitolitprofiljának elemzéséből tudjuk, hogy mennyiségi eloszlás alapján a
sztyeppei és nyílt füves élőhelyek indikátora is egyben (vö.: 6.4. és 6.5. fejezet).

· Az ábrán legalul megjelenő morfotípusok mindegyike legalább egy szántó alatti
szelvényben előfordult. A talajok egyenkénti profilelemzésénél is a szántókhoz sorolt
indikátor típusok sűrűsödése alapján az E zóna (halvány sárga) a szántó művelési ágban
(is) hasznosított területek talajainak az indikátora lehet. A termesztett gabonákkal
összefüggésbe hozható rondel (> 25μm) SC, illetve elongate dendritic SC
morfotípusokat tekinthetjük a szántók legmarkánsabb indikátorainak.

· A vonatkoztatási rendszer legalsó pontját képviseli a kizárólag a PA23-as, fűzliget alatti
humuszos öntéstalajon előfordult globular bulbous morfotípus.
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7.2.1. ábra: A korrespondancia elemzés alapján meghatározott diagnosztikus és nem diagnosztikus indikátorcsoportok

Ahogyan azt korábban kiemeltem, a 7.2.1. ábra az adott szelvényben megjelenő, illetve meg
nem jelenő morfotípusok alapján rajzolta ki a vizsgálat alapján diagnosztikusnak tekintett
indikátorcsoportokat. Lehetőségünk van megfordítani az elemzés menetét és megpróbálni az egyes
szelvényekben megjelenő és meg nem jelenő morfotípusok mennyiségi eloszlása alapján azt
megvizsgálni, hogy mely szelvények hasonlítanak a legjobban, illetve elbírálni, hogy ezek a
hasonló élőhelyeket rajzolják-e ki. Ehhez a szelvények adatait standardizáltan vettem figyelembe,
az eredményt és annak elemzését a 7.2.2. ábra mutatja be.

A szelvények csoportokban rendeződése szépen kirajzolja az általuk megjelenített
élőhelytípusokat. A barna erdőtalajok (pirossal) csoportja, valamint az erdő alatt felvett rankerek
jelzik a fás szárúak dominanciájával jellemezhető élőhelyeket, azaz ezen szelvények morfotípus
spektruma és azok eloszlása nevezhető azonosnak, egy csoportba tartozónak. Az általam
átmenetinek nevezett élőhelyeket megjelenítő zónába a PA06-os szelvény kivételével azok a
szelvények kerültek, amelyek fejlődésében időközönként szerepet kaphatott fás szárú vegetáció
hatása is. A grafikon alapján úgy tűnik, hogy ezekben a szelvényekben a morfotípus-hasonlóság
megengedi azt, hogy egy zónába soroljuk őket. Érdekes megfigyelni, hogy a csernozjom és szikes
talajok pontjai (barna és lila) mennyire széthúznak az ábra jobb oldalán leválasztott, lágyszárú
dominancia jelzőt viselő terében. Míg az előző ábrán (7.2.1. ábra) szépen elváltak a sztyeppei
élőhelyek indikátorai, addig itt azt feltételezhetjük, hogy ezeknek a területeknek a morfotípus-
hasonlósága nagyobb szórást mutat, kijelöli ugyan a közös vegetációs hatást, de feltételezhetően a
magasabb morfotípus-diverzitás miatt (vö.: 7.1. fejezet) jobban szétcsúsznak a pontok.
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7.2.2. ábra: A szelvények csoportosítása a morfotípusok megjelenése alapján végzett korrespondencia analízis (CA)
fényében

A szelvények morfotípus eloszlásának korrespondencia elemzése mellett a főkomponens
analízis is hasznos, az előbbi felvetéseket alátámasztó és megerősítő eredményeket hozott. Az
elemzés grafikus eredményét és annak lehetséges értelmezését az alábbi 7.2.3. ábra segítségével
mutatom be. A sokdimenziós térből generált egyszerűsítés az ún. 1 és 3 főkomponens
függvényében mutatja legjobban a szelvények élőhely és főtípus szerinti csoportosulását.

Az ábra bal szélén lilával és barnával a szikesek és a csernozjom szelvények láthatóak.
Hasonlóan az előző ábrához itt is elmondható, hogy az aktuális földhasználat ellenére az azonos
genetikában rejlő fitolitakkumuláció miatt ezek a szelvények egy csoportot alkotnak. (Ez többek
között az előző, 7.1. alfejezetben leírtakkal is jó összefüggést mutat.) Érdemes megfigyelni, hogy a
csernozjomok közül a PA16-os kilúgzott mezőségi talaj, amely a barna erdőtalajok és a mezőségi
talajok előfordulási határának közelében helyezkedik el, húz leginkább a soron következő élőhelyi
zóna felé. (Ebben a tekintetben, a PA06 szelvény eredménye meglepő, hiszen az teljes mértékben
különválik az egyébként azonos növényzeti hatás alatt fejlődött társaitól.) Ugyanez igaz az átmeneti
élőhelyek talajszelvényeire is, hiszen az inkább a síkvidéki füves vegetációval rokon fejlődésű
talajok (rétiek és öntések) a grafikon bal felére húznak, míg az erősebb fás szárú hatás alatt
fejlődhetett kőzethatású talajok a grafikon „erdei felére” sorolódnak.

Ezen az ábrán az átmeneti élőhelyeket részben az öntés, illetve a váz- és kőzethatású talajok
szelvényei jelenítik meg, míg a barna erdőtalajok szelvényeinek igen hasonló morfotípus-
spektrumát bizonyítja újfent azok csoportosulása az ábra baloldali szegmensén.
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Véleményem szerint a multivariancia analízissel generált grafikus eredmények megfelelően
egészítik ki a szelvények fitolitprofiljának elvi elemzésénél leírtakat. A morfotípusok
korrespondencia elemzése több élőhely csoportra jellemző, azokra nézve (részben) diagnosztikus
morfotípusok, azaz indikátortípusok elkülönítését támasztotta alá. A szelvények morfotípus-
spektrumának elemzése amellett, hogy azonos típusú élőhelyek szerint csoportosította a
szelvényeket, rávilágított a talajok fejlődésében bekövetkező és a fitolitokba kódolt azonosságára is.

7.2.3. ábra: A szelvények által megjelenített élőhelytípusok csoportosítása a morfotípusok eloszlása alapján végzett
főkomponens elemzés (PCA) tükrében
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8.1. Összefoglalás
Értekezésemben Magyarország meghatározó jelentőségű és gyakori talajtípusainak

szisztematikus fitolitvizsgálati tapasztalatait és eredményeit mutatom be. Feldolgoztam a
rendelkezésre álló fitolitkutatással foglalkozó angol, német, orosz és spanyol nyelvű szakirodalom
jelentékeny hányadát annak érdekében, hogy betekintést nyújtsak – a hazánkban eddig csak
elszórtan alkalmazott – tudományterület fejlődéstörténetébe, valamint az egyes iskolák osztályozási
törekvéseibe (2. fejezet). A fitolitvizsgálati eredményeket és az azokból következő megállapításokat
14 különböző kistáj 20 talajszelvényén keresztül elemeztem.

A 20 vizsgálati szelvény 7 főtípust (váz- és kőzethatású talajok, barna erdőtalajok, csernozjom
talajok, szikesek, réti, valamint öntéstalajok), azon belül összesen 17 különböző típust foglal
magában. A talaj-fitolit kataszter alapjainak lefektetéséhez egy, a talajtanban alkalmazott standard
leíró rendszertől, a rétegmintákkal jellemzett fitolitprofil típusok jellemzéséig terjedő módszertani
lépéssorozatot dolgoztam ki, és alkalmaztam a 20 vizsgálati szelvényre (3. fejezet).

A kutatási munka főcéljaként megfogalmazott talaj-fitolit adatbázis megalapozásához az alábbi
főbb munkafázisokat valósítottam meg:

1) Természet- és növényföldrajzi adatok, helyszíni megfigyelések, valamint 67 db átlagminta
talajfizikai és talajkémiai alapadatainak segítségével jellemeztem a szelvényeket és
környezetüket (4. fejezet) (2. és 3. melléklet).

2) 117 fitolitelemzés céljából gyűjtött rétegmintában meghatározott 6153 db növényi
opálszemcse (fitolit) segítségével megadtam az egyes szelvényekre jellemző fitoliteloszlási
alapadatsorokat, amely adatbázis a további, paleoökológiai kutatásokban felhasználni kívánt
talaj-fitolit határozókulcs alapját jelentheti (5. fejezet). A 45 fitolit morfotípust a nemzetközi
szabványoknak megfelelően (ICPN) neveztem el és adtam meg részletes leírásukat.

3) A kutatás folyamán kialakított kritériumrendszernek megfelelő talajok esetében
megrajzoltam a vizsgálati réteg fitoliteloszlási profilját (6. fejezet). A rétegminták morfotípus-
összetétele alapján megszerkesztett eloszlási görbék lehetővé tették az egyes szelvények
talajfejlődésével kapcsolatos történeti információk kiértékelését.

4) A szelvények összevont, azaz a rétegminták eredményeinek összeolvasztásával létrehozott
szelvényenkénti adatbázis (6. melléklet) alapján összehasonlító statisztikai elemzést végeztem
(7. fejezet). A Shannon-Weiner és Simpson diverzitási indexek metodikája alapján a talajok
morfotípus-diverzitásán keresztül értékeltem az egyes szelvények által megjelenített
növénytakaró és társulástípus fitolitképzési potenciálját. A morfotípus-diverzitás elemzés
alapján kísérletet tettem az antropogén hatások eredményeképpen a fitolitspektrumban és
eloszlásban fellépő változások detektálására. Az összehasonlító elemzés eredményeképpen, a
vizsgálatban szereplő 20 talajszelvény fitolitkutatási alapadataira támaszkodó vonatkoztatási
rendszert alakítottam ki, amely az egyes, diagnosztikai jelleggel bíró morfotípusok kvantitatív
és/vagy kvalitatív jellemzőin keresztül a talajtípus és a hozzá kapcsolódó élőhely detektálását
teszi lehetővé.
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8.2. Summary
The present study gives an overview on the results and experience gained during the phytolith

research of Hungary’s most significant and abundant soil types. A significant part of the accesible
English, German, Russian and Spanish phytolith research literature has been reviewed in order to
give an insight to the development of this discipline – sporadically utilised in Hungary – and to the
approaches of classifications of the different schools (see Chapter 2.). Phytolith research data and
conclusion drawn upon these have been analysed through the examination of 20 different soil types
of 14 geographical microregions.

The 20 examined profiles imply 7 main types (rocky and mountain soils, brown forest soils,
chernozems, solonetz soils, meadow and fluvisols) and 17 types. To establish the basis of a soil-
phytolith cadastre, I have developed and applied a methodology on all 20 soil profiles that stretches
from the utilisation of a descriptive pedological system to the stratigraphic phytolith analysis of the
profiles (see Chapter 3.).

To fulfill the main aim of the study, namely to establish a soil-phytolith database, the following
research phases have been accomplished:

1) Soil profiles and their surrounding environment were described through physical and plant
geographical data, on-site observations as well as 67 soil samples were measured for the most
important soil physical and chemical data (see Chapter 4. and Appendix 2. and 3.).

2) Baseline data for typical phytolith distribution patterns of the examined profiles were
established through the identification of 6153 plant opal particles (phytolith) in 117
stratigraphical samples. I consider this database as a tool for future palaeoecological research
(see Chapter 5.). All 45 morphotypes were named and precisely described according to the
international standard of the International Code for Phytolith Nomenclature.

3) Vertical phytolith distribution profiles were drawn in cases of soil profiles fulfilling the
established criteria (see Chapter 6.). Based on the distribution patterns determined by the
morphotype spectra of the stratigraphic samples, assessment of historical information related to
soil development was feasible.

4) Comparative statistical analyses based on the cumulative data of the stratigraphic samples
(see Appendix 6.) were conducted on each profile (see Chapter 7.). The phytolith production
potential of the vegetation cover indicated by the soil profiles has been assessed through the
morphotype diversity of the soils. Morphotype diversity was calculated according to the
methodological aspects of the Shannon-Weiner and Simpson diversity indices. Based on the
analyses of the morphotype diversity I have attempted to demostrate the effect of anthropogenic
impact manifested in the morphotype spectra of the soils. On the basis of the research data of 20
soil profiles and as a result of the comparative analysis I have established a reference system,
which enables to detect the habitat and soil type through the quantitative and qualitative
characteristics of the diagnostic morphotypes.
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9. Új tudományos eredmények
1. Kutatási munkám fontos eredményének tartom azt a hazai talajtani viszonyokat tükröző,

deskriptív adatbázist, amely 20 különböző szelvény 117 rétegmintájának eredményeit
tartalmazza.

2. Az elemző munka fontos és hiánypótló eredményének tartom a talaj-fitolit adatbázis alapjaként
szolgáló 45 különböző növényi opálszemcse nemzetközi szabványok szerinti (ICPN) leírását és
az egyes talajtípusokban megfigyelhető eloszlásának rögzítését.

3. Mennyiségi és minőségi megfigyelésekkel egészítettem ki a korábban alkalmazott Golyeva-féle
ökológiai osztályozási rendszer egyes diagnosztikus elemeit, amelyet hazai viszonyokra
adaptálva fokozott elemzési precizitással lehet felhasználni a Kárpát-medence negyedidőszaki
környezetrekonstrukciós elemzéseiben.

4. A több mint 6000 fitolit megfigyelés alapján, multivariancia elemzés segítségével a hazai
talajtani és növényökológiai viszonyokat tükröző indikátorcsoport-felosztást készítettem, amely
a korábban hitelesített Golyeva-féle osztályozási rendszer mellett felhasználható a hazai
őskörnyezettani kutatásokban a talajok által megjelenített ősi környezet értékelésére.

5. A teljes vizsgálati anyag felhasználásával kialakított adatmátrix statisztikai elemzésének
eredményeképpen bizonyítottnak érzem, hogy a növényzet, mint talajképző tényező,
rekonstruálható egy adott főtípus növényi opálszemcse-összetételének elemzésével.

6. Összetett tájfejlődéssel rendelkező vizsgálati területeken a szelvények fitoliteloszlási értékei
alapján kimutattam olyan természetes, illetve mesterséges emberi hatásokat, amelyek egyaránt
döntő befolyással voltak a talaj és a táj fejlődésére.

7. A vizsgálatba vont szelvények elemzésére támaszkodva, az egyes főtípusok által megjelenített
élőhelyekre vonatkozóan, az alábbi indikatív fitolit jelenségeket határoztam meg:

7.a. A vizsgálatokban szerepeltetett csernozjom talajokhoz köthető élőhelyek mennyiségi
indikátora a rondel SC morfotípus 50%-ot meghaladó részaránya, míg minőségi indikátora
az infundibulate (rondel) SC, a trapeziform elongate trilobate LC és a lanceolate digitate T
morfotípusok megjelenése.
7.b. A vizsgálatokban szerpeltetett barna erdőtalajokhoz köthető élőhelyek minőségi
fitolitanalitikai indikátora a globular echinate, a globular psilate, a facetted psilate bulliform,
az elongated reflexed psilate LC és az ún. bilobate SC (PA13) morfotípusok megjelenése,
míg mennyiség indikátor a lanceolate psilate T magas, a rondel SC részarányát meghaladó
jelenléte.
7.c. Jellegzetes összefüggést találtam a szikes talajok fizikai és kémiai tulajdonságai
valamint a növényi opálszemcsék eloszlása között. A vizsgálatokban szerepeltetett szikes
szelvények esetében a kilúgzási E-szint és B1-szint határán tapasztalható textúraváltás fizikai
korlátot szab a növényi opálszemcsék vertikális lemosódásának, míg kémhatás pH 9 fölé
emelkedése a növényi opálszemcséket felépítő hidratált szilícium-dioxid visszaoldódásával
szab határt a fitolitprofilnak.

8. Javaslatot tettem a talajok fitolit morfotípus-diverzitása fogalom bevezetésére, amely numerikus
indikátor a talajok fejlődéstörténetében bekövetkező növénytani hatások értékelésére
használható.
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2. melléklet

Helyszíni talajvizsgálati jegyzőkönyvek

Munka kód Típus TIM kód
PA03 Köves, sziklás váztalaj 010
PA18
PA19
PA20

Humuszos homoktalaj, karbonátos 051

PA08 ranker (gránit)
PA12 ranker (gneisz) 091*

PA07 Ramann-féle barna erdőtalaj, típusos 131
PA09 Ramann-féle barna erdőtalaj, rozsdabarna 132
PA01
PA11 Agyagbemosódásos barna erdőtalaj, nem podzolos 112

PA13 Erősen savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj 090
PA16 Kilúgzott csernozjom 180
PA24 Terasz csernozjom, nem karbonátos 212
PA25 Meszes, vagy mészlepedékes csernozjom, alföldi 192
PA21 Sztyeppesedő réti szolonyec, közepes 251
PA06 Réti szolonyec, közepes 242
PA22 Réti talaj, mélyben sós 303
PA14 Öntés réti talaj, karbonátos 311
PA15 Humuszos öntéstalaj, réti öntés 395
PA23 Humuszos öntéstalaj, nem karbonátos, többrétegű 394
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HELYSZÍNI TALAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Talajszelvény azonosító
PA03

Vegetáció
Nyílt dolomit-sziklagyep

[Seseli leucospermo - Festucetum pallentis]

Lejtő % 12% Lejtő alakja egyenes

Kitettség K, LKH Erózió, defláció 3

Lejtőkategória 04. EOV y:603115; x:225296

A talajszelvény mélysége (cm) 22 Humuszos réteg (cm) 6 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 43., dolomit

Karb. r. mélysége (cm) - Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus 10

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttsé

g
A 0-6 0-6 semleges 10YR 4/4 10YR 3/3 3-4 GYSZ-M O

AC 6-20

C 20-22

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva vázrészek Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet
A SZ NY 2% - H H

AC 80% 2 - O H

C 100%
(tömör kőzet)

Egyéb
észrevételek

- döntően lágyszárú vegetáció: csenkeszfajok (Festuca spp.)
- dolomit dominálta (v.ö.: indikátornövények) tömörkőzet-anyagon, meredek lejtőviszonyok
mellett kialakult köves, sziklás váztalaj
- Csákvár határában, Vértes-hegység peremi területe

Felvételező: J.K., G.V., B.A.,

P.Á.

Dátum: 2007.04.30.

Megjegyzések:

- É-D-K-Ny környezeti felvételek

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-4 cm, 4-6 cm
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Talajszelvény azonosító PA18 Vegetáció gyep művelési ág (Gramineae spp.)

Lejtő % 0% Lejtő alakja -

Kitettség S Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:675121; x:194097

A talajszelvény mélysége (cm) 80 cm Humuszos réteg (cm) 25 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 10., öntés homok (karbonátos)

Karb. r. mélysége (cm) 80 cm Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus
51

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-25 0-25 semleges 10YR 5/4 10YR 3/3 2 GYSZ-M O

AC 25-60 25-60 enyhén
lúgos

10YR 7/6 10YR 5/4 2 O

C 60-80 60-80 enyhén
lúgos

2,5Y 8/3 2,5Y 6/6 2 O O

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

A SZ O/NY HNY KÖZ SZI-F

AC F GY/K HB O SZI-D

C SZ IE

nincs 4

- O -

Egyéb
észrevételek

- Tatárszentgyörgy település mellett

Felvételező: P.Á., B.A.

Dátum: 2009.04.07.

Megjegyzések:

- II. Vh után felhagyott szántó, azóta gyep művelési ág
- legelőként hasznosítva az 1940-es évek közepétől napjainkig

- mintavétel fitolitelemzéshez 10 cm-enként történt: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30
cm, 30-40 cm, 40-50 cm, 50-60 cm
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Talajszelvény azonosító PA19 Vegetáció szántó (búza [Triticum sp.] )

Lejtő % 1% Lejtő alakja S

Kitettség S, HO Erózió, defláció 2

Lejtőkategória 02. EOV y:675248; x:193912
A talajszelvény mélysége
(cm)

70 cm Humuszos réteg (cm) 30 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 10., öntés homok (karbonátos)

Karb. r. mélysége (cm) 70 cm Fenolftalein lúgosság -

Talajtípus
51

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-30 0-30 semleges 10YR 5/4 10YR 3/3 2 GYSZ (M) L

AC 30-55 30-55 enyhén
lúgos

10YR 7/6 10YR 5/4 2 O

C 55-70 55-70 enyhén
lúgos

2,5Y 8/3 2,5Y 6/6 2
O

O

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

A SZ NY HNY K SZI-F

AC SZ NY/GY HB O SZI-D

C SZ IE

nincs laza,
homokos

szövet
- O -

Egyéb
észrevételek

-

Felvételező: P.Á., B.A.

Dátum: 2009.04.07.

Megjegyzések:

- mintavétel fitolitelemzéshez 10 cm-enként történt: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30
cm, 30-40 cm, 40-50 cm, 50-60 cm
- Tatárszentgyörgy település mellett
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Talajszelvény azonosító PA20 Vegetáció Meszes talajú homokpuszta
[Festucetum vagnatae]

Lejtő % 3% Lejtő alakja homorú

Kitettség K, HO Erózió, defláció 2

Lejtőkategória 02. EOV y:676423; x:195153
A talajszelvény mélysége
(cm)

55 cm Humuszos réteg (cm) 25 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 10., öntés homok (karbonátos)

Karb. r. mélysége (cm) 25 cm-től Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus
51

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-25 0-25 semleges 10YR 6/3 10YR 3/2 2 GYSZ (M) O

C 25-55 25-55 enyhén
lúgos

2,5Y 6/4 10YR 6/6 2 O O

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

A F NY - KR, GJ N SZI-F

C F IE -
homokos
textúra - K -

Egyéb
észrevételek megfigyelt növényfajok: Fumana procumbens, Muscari racemosum, Juniperus communis,

Crataegus spp., Populus spp.

Felvételező: P.Á., B.A.

Dátum: 2009.04.07.

Megjegyzések:

- fitolit mintavétel 10 cm-enként történt: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, (30-40
cm)

- Tatárszentgyörgy és Örkény települések között (katonai gyakorló tér)
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Talajszelvény azonosító
PA08

Vegetáció
Nyílt szilikát-sziklagyep

[Inulo - Festucetum pseudodalmaticae]

Lejtő % 10% Lejtő alakja enyhén homorú

Kitettség É, LFH Erózió, defláció 3, 7

Lejtőkategória 03. EOV y:610905; x:210417
A talajszelvény mélysége
(cm)

25 Humuszos réteg (cm) 18

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 07., gránit és gránit murva

Karb. r. mélysége (cm) - Fenolftalein lúgosság 0

Talajtípus 91*

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-18 0-18 enyhén
savas

10YR 5/4 10YR 3/2 4 A-SZ O,L

C 18-25

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva vázrészek Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet
A SZ 0 0-5% 3 - S

C 60-80% 3 + 2

M-F
(gránit murva

mennyiségének
növekedése)

Egyéb
észrevételek

- Festuca spp.; Achillea sp.

- Velencei-hegység, Pákozd felett (Pandúr-kő)

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2007.06.06.

Megjegyzések:

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-4 cm, 4-6 cm

* ranker talaj: Útmutató (1988) besorolása alapján Közép- és Délkelet-Európa BET, erősen savanyú, nem podzolos (090) barnaerdőtalajainak
egyik altípusa (091). Stefanovits et al. (1999) besorolása alapján Kőzethatású talajok főtípusának egyik típusa.
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Talajszelvény azonosító PA12 Vegetáció

savanyú gyertyános tölgyes
[Luzulo-Querco carpinetum]

gesztenyés tölgyes
[Castaneto Quercetum]

Lejtő % 2% Lejtő alakja egyenes

Kitettség
Ny-DNy,

LFH Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:463778; x:261017

A talajszelvény mélysége
(cm)

60 Humuszos réteg (cm) 7

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 08., leukofillit és gneisz

Karb. r. mélysége (cm) - Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus 091*

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

AO 0-7 0-7 erősen
savanyú

10YR3/2 10YR2/2 4 M L

AC 7-22 9 GYSZ

C 22-60 9 tömör kőzet

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet

AO SZ 0 0-5% 2 +
kémhatás

- KÖZ F

AC SZ 0 50-70% 2 - K -

C 100%
(tömör kőzet)

-

Egyéb
észrevételek

- erdei fenyő dominálta erdei környezet
- erősen savas talaj

Fásszárú fajok: Pinus sylvestris, Quercus spp., Castanea sativa

Fekete színű, homogén, vázrészeket alig tartalmazó sekély AO-szint, alatta AC átmenet, nagy
mennyiségben tartalmaz mállott kőzetanyagot (leukofillit és gneisz egyaránt megjelenik)

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2007.09.21.

Megjegyzések:

- Soproni-hegység, TV torony alatt

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-7 cm

* ranker talaj: Útmutató (1988) besorolása alapján Közép- és Délkelet-Európa BET, erősen savanyú, nem podzolos (090) barnaerdőtalajainak
egyik altípusa (091). Stefanovits et al. (1999) besorolása alapján Kőzethatású talajok főtípusának egyik típusa.
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Talajszelvény azonosító
PA07

Vegetáció felhagyott szántó (angolperje [Lolium
perenne] domináns)

Lejtő % 1-2% Lejtő alakja összetett

Kitettség P Erózió, defláció 2

Lejtőkategória 02. EOV y:672628; x:234762

A talajszelvény mélysége
(cm)

82 Humuszos réteg (cm) 25

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 27., homokkal átkevert löszös üledék

Karb. r. mélysége (cm) 60-tól Fenolftalein lúgosság C-szintben GY

Talajtípus
132

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

Asz 0-25 0-25 enyhén
savas

7,5YR4/2 10YR3/3 3 POL, M ERT

B 25-60 25-60 semleges 7,5YR5/6 10YR4/6 3 PIK T

C 60-82 60-82 enyhén
lúgos

10YR7/3 10YR7/4 4 O L

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva vázrészek Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet
Asz SZ NY - ERT elvétve GOB K SZI-F

B SZ GY - 1 LEP O SZI-É

C SZ IE - 1 GOB O SZI-É

Egyéb
észrevételek

- Maglód és Pécel között az M0-ás építkezéshez közeli szántóterület
- régészeti kutató árkok
- felhagyott szántó
- plató helyzet, erózió vagy defláció nyomai nem láthatóak

- angolperje (Lolium perenne)

Felvételező: P.Á., B.T.

Dátum: 2007.06.02.

Megjegyzések:

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-4 cm, 4-6 cm, 6-8 cm, 8-10 cm, 10-15

cm, 15-20 cm
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Talajszelvény azonosító PA09 Vegetáció telepített erdő – kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea)

Lejtő % 3% Lejtő alakja enyhén homorú

Kitettség LFH, É Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:468432; x:265043
A talajszelvény mélysége
(cm)

150 cm Humuszos réteg (cm) 12

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet C-szint: 24., lösz
D-szint: 37., mészmárga (por) ágyazati

Karb. r. mélysége (cm) 69-től Fenolftalein lúgosság C-szintben GY

Talajtípus
131

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

AO 0-12 0-12 semleges 10YR 4/3 10YR 4/3 5 A-POL O

B1 12-42 12-42 10YR 4/6 10YR 5/6 6 DU-H ET

B2 42-69 42-69
enyhén
savas 10YR 4/6 10YR 5/6 6 DU-H ET

C 69-126 69-126 enyhén
lúgos

7,5YR6/3 4 O L

D 126-150 lúgos 2,5YR8/1 4 O O

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet

AO F NY - - S SZI-F

B1 F 0 - KEV-AH K fásszárú SZI-D

B2 SZ 0 - KEV-VH K fásszárú SZI-É

C SZ K-E - LEP, F K fásszárú SZI-É

D SZ IE cementálódott
kőzettörmelék

1

GOB O -

Egyéb
észrevételek

- Fertőmelléki-dombság

telepített elegyes erdő; kora: ca. 60-80 év (fiatal); fajok: kocsánytalan tölgy (Quercus petrea),
bükk (Fagus sylvatica); Rosaceae spp.

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2007.09.21.

Megjegyzések:

- szépen fejlett Ramann-féle barna erdőtalaj, mészpor-szerű ágyazati kőzetre
települt löszön
- humuszos A-szint sekély, alatta kilúgzott B-szintek, amely enyhén
agyaghártyásak (enyhe átmenetet mutat ABET felé, de elluviális szint
megjelenése nem figyelhető meg)
- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-7 cm, 7-12 cm, 12-20 cm, 20-
30 cm
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Talajszelvény azonosító PA01 Vegetáció Pénzesgyőri hagyásfás legelő

Lejtő % 7% Lejtő alakja egyenes

Kitettség DNy,
LFH Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 03. EOV y: 554809 x: 208839

A talajszelvény mélysége
(cm)

126 cm Humuszos réteg (cm) 7 cm

Talajvízszint mélysége
-

Alapkőzet 40., 41., Nummuliteszes mészkő
(Szőci Formáció)

Karb. r. mélysége (cm) 104 Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus 112

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A0 0-7 0-7 közepesen
savas

10YR 6/2 10YR 4/2 4 GYSZ-POL O

E 7-40 7-40 gyengén
savas

10YR 5/2 10YR 4/4 4 L ET

EB 40-47 40-47 gyengén
savas

10YR 5/6 10YR 4/6 5 GYSZ-POR ET

B 47-104 47-104 közepesen
savas

7,5YR6/6 10YR 4/6 5 POL, H T

D 104-126 lúgos

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva vázrészek Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet
A0 SZ 0 - N SZI-É

E SZ 0

EB SZ 0

K

SZI-D

B F 0

Gyenge pangóvíz
hatására finom
rozsda- és
mangánfoltok (glej)

AH, R, GP
+

GJ-HB

O SZI-É, SZ-É

D SZ k

Nyomokban
kőzettörmelék

(vö.:
Nummulitesz
à Szőci F. +
triász mészkő)

1

Egyéb
észrevételek

- 70-100 cm között agyaghártyák
- minimális fásszárú gyökérzet
- gilisztajárat: közepesen átdolgozott (40-90 cm) és humuszhártyákkal bélelt
- a mészkövön lösz is, de az már áttalajosodott, ezért nem írtunk le C-szintet (" ’D’)
- cementálódott, de már fellazult numuliteszes mészkövön kialakult agyagbemosódásos BET
- Pénzesgyőr határában (Bakony-hg.)

Felvételező: J.K., B.A., G.V.,

P.Á.

Dátum: 2007.04.29.

Megjegyzések:

- É-D-K-Ny környezeti felvételek

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-4 cm, 4-7 cm, 7-15 cm, 15-20 cm,

20-30 cm, 30-40 cm
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Talajszelvény azonosító PA11 Vegetáció savanyú gyertyános tölgyes
[Luzulo-Querco carpinetum]

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség DK, S Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:464485; x:260934
A talajszelvény mélysége
(cm)

170 Humuszos réteg (cm) 5

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 26., homok (lösz bekeveredéssel)

Karb. r. mélysége (cm) 135-től Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus 112

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

AO 0-5 0-5 enyhén
savas

10YR5/3 10YR4/3 5 M L

E 5-30 5-30 savas 10YR5/1 10YR5/2 4 LEV, LEM L

B1 30-90 30-90 savas 7,5YR6/8 7,5YR5/6 5 PR ET

B2 90-135 90-135 savas 7,5YR7/6 10YR6/8 5 GYSZ-LEM T

C 135-170 135-170 semleges 10YR5/8 10YR5/8 2 O L

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

AO SZ 0 nincs 1 - SZI-F

E SZ 0 1 enyhe K K

B1 F 0

SZI-F,

SZ-É

B2 F NY

helyenkénti

kőzettörmelék

bekeveredés
agyag

megjelenése,
ET

AH, R

K SZI-F

C F NY mészerek 9 ERS-ER, GOB, O -

Egyéb
észrevételek

Fásszárú fajok: Quercus spp., Carpinus betulu,s Fagus sylvatica, Acer campestre, Acer
pseudoplatanus
Lágyszárú fajok: Lamium spp., Urtica dioica, Pulmonaria officinalis

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2007.09.21.

Megjegyzések:

- A C-szint és a B2-szint anyagának enyhe átkeveredése figyelhető meg
- 2-4 cm átmérőjű mészerek a C-szintben

-Soproni-hegység, a Hotel Fagus melletti erdőtestben
- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-25 cm,
25-30 cm
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Talajszelvény azonosító PA13 Vegetáció Irtás (lágyszárú vegetáció egy két-három
éve letermelt erdőrészletben)

Lejtő % 4% Lejtő alakja összetett lejtő

Kitettség É, HO Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:464128; x:260852
A talajszelvény mélysége
(cm)

101 Humuszos réteg (cm) 8

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 08., leukofillit kőzettörmelék

Karb. r. mélysége (cm) - Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus 90

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

AO 0-8 0-8 10YR4/2 10YR2/1 4 GYSZ-M L

B 8-50 8-50 7,5YR5/6 10YR4/6 5 O L

C 50-60 50-60

erősen

savanyú
10YR7/3 10YR7/4 4 O L

D 60-101

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet

AO SZ 0 0-5% kémhatás N SZI-É

B SZ 0 5-25% K SZI-F

C SZ 0 >75%
2 +

kémhatás K SZI-F

D 100%
tömör kőzet

1

-

-

Egyéb
észrevételek

- felújított kocsánytalan tölgyes (Quercus petrea) és szelíd gesztenyés (Castanea sativa)
erdőrészletben egy feltehetően kiégett terület

- erősen savanyú kémhatású talajszelvény

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2007.09.21.

Megjegyzések:

- Soproni-hegység
- TV toronytól É-ra

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-8 cm, 8-20 cm, 20-30 cm
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Talajszelvény azonosító PA16 Vegetáció egybefüggő szántó, gabonatarló

Lejtő % 2% Lejtő alakja S

Kitettség S, HO Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:692001; x:260867
A talajszelvény mélysége
(cm)

100 cm Humuszos réteg (cm) 40 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 24., lösz

Karb. r. mélysége (cm) - Fenolftalein lúgosság O, C-ben K/E

Talajtípus
180

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai

féleség Szerkezet Tömődöttség

Asz 0-30 0-30 10YR 3/2 10YR 2/1 5 SZ/M ERT/EKT

A 30-40 30-40
semleges 10YR 3/2 10YR 3/2 5 POL/LEV IET

B 40-65 40-65 enyhén
lúgos

10YR 4/4 10YR 3/3 5 POL/SZEM T

C 65-100 65-100 lúgos 10YR 6/4 10YR 3/4 4 O ET

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

Asz
F 0 - ERT/EKT - KÖZ SZI-F

A F 0 - IET A-R K SZI-F

B F 0 - 1 A-R O SZI-É

C F E - 1 LEP O -

Egyéb
észrevételek

- erősen tömődött Asz és A szintek, éles poliéderes szerkezet, gyökerek, csak a poliéder határok
mentén futnak, deformáltak, nem képesek a mátrixot áttörni
- eketalp réteg megjelenése

Felvételező: B.T., P.Á.

Dátum: 2008.08.24.

Megjegyzések:

- Józsefmajor tangazdaság területén

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-7 cm, 7-10 cm, 10-15 cm, 15-
20 cm, 20-25 cm, 25-30 cm, 30-40 cm
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Talajszelvény azonosító PA24 Vegetáció búza szántó [Triticum sp.]

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség S Erózió, defláció 2

Lejtőkategória 02. EOV y:696667; x:261520
A talajszelvény mélysége
(cm)

120 cm Humuszos réteg (cm) 40 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 24., lösz

Karb. r. mélysége (cm) 75 cm-től Fenolftalein lúgosság B- és BC-szintekben GY, C-ben K

Talajtípus
212

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

Asz 0-20 0-20 10YR 4/2 10YR 2/1 4 ESZ-POL IET/EKT

A 20-40 20-40 semleges 10YR 4/2 10YR 2/1 4 ESZ-POL IET

B 40-75 40-75 10YR 5/4 10YR 4/4 5 KSZ-R T

BC 75-100 75-100
enyhén
lúgos 2,5Y 7/4 10YR 3/4 4 GYSZ-R T

C 100-120 100-120 lúgos 2,5Y 7/4 10YR 5/6 4 O L

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

Asz SZ 0 - IET/EKT - KÖZ SZI-D, T-É

A SZ 0 - IET - KÖZ SZI-F

B SZ NY - 1 F K SZI-F

BC F K - 1 LEP O SZI-H

C F E GOB 1 GOB O -

Egyéb
észrevételek

- erősen tömődött Asz és A szintek, éles poliéderes szerkezet, gyökerek csak a poliéder határok
mentén futnak, deformáltak, nem képesek a mátrixot áttörni
- eketalp réteg megjelenése

Felvételező: P.Á., B.T.

Dátum: 2009.04.22.

Megjegyzések:

- C-szint mészgöbecsei → fotó

- 21-es főút Nagygombos-Hatvan leágazás

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-7 cm, 7-10 cm, 10-20 cm, 20-
30 cm, 30-40 cm, 40-50 cm, 50-60 cm
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Talajszelvény azonosító
PA25

Vegetáció
löszpusztarét

[Salvio - Festucetum rupicolae]

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség S Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:797843; x:115329

A talajszelvény mélysége
(cm)

140 cm Humuszos réteg (cm) 60 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 24., lösz (28., részben iszappal
átkevert)

Karb. r. mélysége (cm) 60-tó Fenolftalein lúgosság B-, BC- és C-szintekben GY

Talajtípus
192

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-40 0-40 enyhén
savanyú

10YR 3/2 10YR 2/1 4 M L

AB 40-60 40-60 semleges 10YR 2/2 10YR 2/1 5 M/SZ L

B 60-90 60-90 semleges 10YR 4/1 10YR 2/2 5 M/POL L

BC 90-120 90-120 enyhén
lúgos

10YR 5/6 10YR 4/3 5 GY-SZ POL L

C 120-140 120-140 lúgos 10YR 6/2 10YR 5/8 4 O L

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

A F 0 - - N SZI-D

AB F NY - - S SZI-D

B F GY/K - LEP K SZI-F

BC F K/E - F/LEP
A-R

O SZI-É

C F IE -

1

LEP/GOB O -

Egyéb
észrevételek

Salvio - Festucetum rupicolae löszpusztarét
(Tompapusztai löszgyep – KMNP engedélyével és felügyelete alatt)

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2009.04.30.

Megjegyzések:
- Battonya település mellett, Békés megye, Szárazér (Maros mellékága) mellett

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm,
30-40 cm, 40-50 cm
- mintavétel Pürckhauer-féle talajmintavevővel és kétkaros spirálfúróval
történt, tekintettel a terület védettségére



174

HELYSZÍNI TALAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Talajszelvény azonosító PA21 Vegetáció Füves szikespuszta
[Achilleo – Festucetum pseudovinae]

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség S Erózió, defláció 2

Lejtőkategória 02. EOV y:814612; x:250419
A talajszelvény mélysége
(cm)

60 cm Humuszos réteg (cm) 2 cm

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 24., lösz

Karb. r. mélysége (cm) 50-től Fenolftalein lúgosság felszíntől már GY, 12 cm-től K

Talajtípus
251

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-2 0-5 enyhén
lúgos

10YR 7/3 7,5YR 4/2 5 GYSZ-(M) L

E 2-12 5-12 lúgos 10YR 5/1 10YR 3/2 4 O L

B1 12-25 12-25 lúgos 10YR 4/2 10YR 4/1 4/5 T

B2 25-50 25-50 lúgos 10YR 6/2 10YR 5/2 5 POL, GYSZ-OS
T

C 50-60 - lúgos 3/4 O O/L

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

A SZ 0 - - KÖZ SZI-É

E SZ 0 - - O SZI-É

B1 F 0 - O SZI-É

B2 F NY -

R, B, SS

O SZI-É

C F E/IE GOB

10

GOB, LEP, F O -

Egyéb
észrevételek

-

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2009.04.10.

Megjegyzések:

- a szelvényleírás egy részben megbontott szikpadka és a közvetlen
környezetében mélyített fúrás, illetve szúróbotos mintázás (Pürckhauer-féle
talajmintavevő) alapján történt

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-12 cm, 12-25 cm, 25-35 cm
- Hortobágy település vonzáskörzetében (Szálka-halom)
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Talajszelvény azonosító
PA06

Vegetáció Ürmös szikes puszta
[Artemisio-Festucetum pseudovinae]

Lejtő % 0% Lejtő alakja -

Kitettség S Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:773336; x:118761

A talajszelvény mélysége
(cm)

76 Humuszos réteg (cm) 50

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet 30., lösz/infúziós lösz

Karb. r. mélysége (cm)
50-től

Fenolftalein lúgosság B-szintben GY, BC-szintben E,
C-szintben K

Talajtípus
242

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai

féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-5 0-5 gyengén
savas

10YR 4/1 10YR 3/3 4 KSZ-M ERT

E 5-10 5-10 semleges 10YR 5/1 7,5YR 2,5/1 4 POR, A-POL T
B 10-50 10-50 lúgos 10YR 4/3 10YR 3/2 6 SZ, GYSZ-H T

BC 50-70 50-70 lúgos 10YR 3/2 7,5YR 3/2 6 O T
C 70-76 70-76 lúgos 10YR 8/2 10YR 8/3 5 O ET

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva vázrészek Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

A SZ 0 - ERT VH, MH, V N SZI-É

E SZ 0 - - D

B N NY - R K

BC NY K - GJ, KR
löszbekeveredés O

C NY E -

10

A-GOB O

SZI-D

Egyéb
észrevételek

- legeltetett gyep
- sziki üröm (Artemisia santonicum), sziki mézpázsit (Puccinellia limosa), magyar (sziki)
sóvirág (Limonium gmellini), Festuca pseudovina, Carex spp., kamilla (Matricaria chamomilla)

- Alföld, Kardoskút mellett, a KMNP területén kívül

Felvételező: B.A., P.Á.

Dátum: 2007.05.16.

Megjegyzések:

- É-D-K-Ny környezeti felvételek

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-4 cm, 4-6 cm, 6-8 cm, 8-10 cm,

10-20 cm, 20-30 cm
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Talajszelvény azonosító PA22 Vegetáció Ecsetpázsitos szikirét
[Agrostio - Alopecuretum pratensis]

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség S Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:795504; x:248803
A talajszelvény mélysége
(cm)

85 cm Humuszos réteg (cm) 55 cm

Talajvízszint mélysége 50 cm Alapkőzet 18., lösz-iszap

Karb. r. mélysége (cm) - Fenolftalein lúgosság GY

Talajtípus
303

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

A 0-25 0-25 semleges 10YR 6/1 10YR 4/1 6 POL T

B 25-55 25-55 enyhén
lúgos

10YR 5/2 10YR 4/1 6 GYSZ-POL T

BC 55-75 55-75 lúgos 10YR 6/2 10YR 3/1 5 GYSZ-H T

C 75-85 75-85 lúgos 10YR 6/4 10YR 5/4 4 O T

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

A N 0 R N SZI-D

B N NY/0 KÖZ SZI-D

BC S NY/0 GV, SS
O SZI-D

C S K/E

nincs 8 + (10) +
agyagtartalom

R, GT O -

Egyéb
észrevételek

-

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2009.04.10.

Megjegyzések:

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm,
40-50 cm

- Tisza és a Nyugati-főcsatorna közén
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HELYSZÍNI TALAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Talajszelvény azonosító PA14 Vegetáció szántóföld, búzatarló [Triticum sp.]

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség S Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:648644; x:155477

A talajszelvény mélysége
(cm)

170 Humuszos réteg (cm) 55

Talajvízszint mélysége - Alapkőzet C-szint: 24., löszös üledék
D-szint: 13., fluviális homok öntésrétegei

Karb. r. mélysége (cm) felszíntől Fenolftalein lúgosság A-szinttől K/E

Talajtípus 311

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

Asz 0-40 0-40 lúgos 10YR3/2 10YR2/1 6/5 SZ ET

AC 40-55 40-55 lúgos 10YR3/2 10YR2/1 5 SZ ET

C 55-110 55-110 lúgos 10YR7/3 10YR7/4 4 O L

D 110-170 lúgos 10YR7/6 10YR7/8 2 O L

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások, konkréciók Gyökér Átmenet

Asz F K/E R, VH KÖZ SZI-F

AC F IE ET - K SZI-F

C F IE 1 LEP, ER O SZI-F

D F IE

nincs

1 LEP O -

Egyéb
észrevételek

- szántóföldi művelésbe vont öntés réti talaj
- sötét fekete, humuszos A-szint alatt egy átmeneti szinttel kapcsolódik a lösz/infúziós lösz
talajképző kőzethez
- a C-szint alatt fluviális eredetű (vö.: Duna közelsége), karbonátos homokösszlet helyezkedik el

Felvételező: B.T., P.Á.

Dátum: 2008.07.18.

Megjegyzések:

- Harta település mellett
- HÁ01

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-7 cm, 7-10 cm, 10-15 cm, 15-
20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm
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Talajszelvény azonosító PA15 Vegetáció szántóföld/búzatarló

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség S Erózió, defláció -

Lejtőkategória 02. EOV y:649833; x:154859
A talajszelvény mélysége
(cm)

170 Humuszos réteg (cm) 160

Talajvízszint mélysége 160 Alapkőzet öntésrétegek

Karb. r. mélysége (cm) felszíntől Fenolftalein lúgosság felszíntől GY

Talajtípus
395

-

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

Asz 0-25 0-25 10YR3/2 10YR2/1 5 SZ ET

A1 25-55 25-55
enyhén
lúgos 10YR3/2 10YR2/1 6 SZ T

A2 55-110 55-110 lúgos 10YR5/4 10YR3/3 6/7 POL T

A3 110-170 enyhén
lúgos

10YR7/6 10YR3/4 6 D,H T

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

Asz F IE - KÖZ SZI-D

A1 F E K SZI-D

A2 NY GY O SZI-D

A3 S NY/GY

nincs

enyhe, majd
erősödő

tömődöttség
és nagy

agyagtartalom

R, GV
KR

CSH

O -

Egyéb
észrevételek

- szántóföldi művelésbe vont réti jellegeket viselő karbonátos, többrétegű humuszos öntéstalaj
- kialakulásában a réti talajképződési jelleg mutatkozik meg (vö.: glej megjelenése)

- Dunától való távolság nagyobb, mint PA14 szelvény esetében

Felvételező: B.T., P.Á.

Dátum: 2008.07.18.

Megjegyzések:

- Harta település mellett

- HÁ04

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-7 cm, 7-10 cm, 10-15 cm, 15-
20 cm
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Talajszelvény azonosító PA23 Vegetáció Fűzliget
[Salicetum albae-fragilis]

Lejtő % 0% Lejtő alakja S

Kitettség S Erózió, defláció 1

Lejtőkategória 02. EOV y:777001; x:257580
A talajszelvény mélysége
(cm)

100 cm Humuszos réteg (cm) 45 cm AO + A1h

Talajvízszint mélysége 45 (-60) cm Alapkőzet több rétegben öntés homok és iszap

Karb. r. mélysége (cm) - Fenolftalein lúgosság O

Talajtípus
394

-

Szint jele Mélység cm Mintavétel
(cm) -tól -ig pH sz. Szín nedv. Fizikai féleség Szerkezet Tömődöttség

AO 0-5 0-5 semleges 10YR 3/4 10YR 2/2 6 M

A1h 5-45 5-45
semleges

10YR 5/2 10YR 3/3 6

A2 45-60 45-60 semleges 10YR 5/2 10YR 3/4 2

A3 60-90 60-90 semleges 10YR 5/4 10YR 2/2 6 + 2

C 90-100 semleges 4

O
L

Szint jele Nedvesség Pezsgés Durva
vázrészek

Talajhibák Kiválások,
konkréciók

Gyökér Átmenet

AO N 0 - S SZI-É

A1h N 0
erősen

agyagos R, SS K
SZI-D
M-D

A2 S 0 1 - SZI-É
M-É

A3 N 0 erősen
agyagos

R, SS, ET SZI-D
M-D

C S 0

-

1 -

O

-

Egyéb
észrevételek - jól záródó lombkoronaszint, 20-30 m magas

- Salix alba, Salix fragilis
- fejletlen cserjeszint

Felvételező: P.Á.

Dátum: 2009.04.10.

Megjegyzések:

- mintavétel fitolitelemzéshez: 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-45 cm, 45-60
cm, 60-70 cm

- Tisza melletti ligeterdő talaja (Tiszafüred közelében)



PA03

PA03 köves, sziklás váztalajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA03 köves, sziklás váztalajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)



PA18, 19 és 20  humuszos homoktalaj-szelvények elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA18, 19 és 20 humuszos homoktalaj-szelvények környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA18

PA19

PA20



PA08 ranker talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA08 ranker talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA08



PA11 ABET, PA12 ranker és PA13 savanyú, nem podzolos barna erd talaj szelvények elhelyezkedése
(1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA11 ABET, PA12 ranker és PA13 savanyú, nem podzolos barna erd talaj szelvények környezete
(szerkesztett Google Earth szelvény)

PA12

PA11

PA13



PA07 Ramann-féle barna erd talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA07 Ramann-féle barna erd talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA07



PA09 Ramann-féle barna erd talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA09 Ramann-féle barna erd talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA09



PA01 agyagbemosódásos barna erd talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA01 agyagbemosódásos barna erd talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA01



PA16  kilúgzott csernozjom talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA16 kilúgzott csernozjom talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA16



PA24 terasz csernozjom talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA24 terasz csernozjom és PA16 kilúgzott csernozjom talajszelvények környezete

(szerkesztett Google Earth szelvény)

PA24



PA25

PA25 mészlepedékes csernozjom talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA25 mészlepedékes csernozjom talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)



PA21 sztyeppesed réti szolonyec talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA21 sztyeppesed réti szolonyec talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA21



PA06

PA06 szolonyeces réti talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA06 szolonyeces réti talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)



PA22 mélyben sós réti talajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA22 mélyben sós réti talajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA22



PA14 öntés réti talajszelvény és PA15 humuszos öntéstalajszelvény (réti öntés) elhelyezkedése
(1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA15

PA14

PA14 öntés réti talajszelvény és PA15 humuszos öntéstalajszelvény (réti öntés) környezete
(szerkesztett Google Earth szelvény)



PA23 többréteg  humuszos öntéstalajszelvény elhelyezkedése (1:10 000 topográfiai térképszelvény)

PA23 többréteg  humuszos öntéstalajszelvény környezete (szerkesztett Google Earth szelvény)

PA23
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4. melléklet

Válogatott fény- és pásztázó elektronmikroszkópos felvételek

I. Tábla PA03, PA18, PA19, PA20
II. Tábla PA20, PA12
III. Tábla PA08
IV. Tábla PA09, PA01
V. Tábla PA01
VI. Tábla PA11
VII. Tábla PA13
VIII. Tábla PA16, PA25
IX. Tábla PA25
X. Tábla PA21
XI. Tábla PA06
XII. Tábla PA06
XIII. Tábla PA22



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213

5. melléklet

A vizsgált szelvényekben mért fitolitszám, morfotípusszám és az ezekre alapozott diverzitás értékek:

talajtípus megnevezése TIM
kód

szelvény
kódja

morfotípusok
száma

teljes
fitolitszám

Shannon-
Weiner index Simpson index

Köves, sziklás váztalaj 010 PA03 4 10 1,2210 0,6600
Humuszos homoktalaj, karbonátos PA18 11 146 1,7690 0,7419
Humuszos homoktalaj, karbonátos PA19 14 126 1,7380 0,7126
Humuszos homoktalaj, karbonátos

051
PA20 7 39 1,5570 0,7311

Ranker (gránit) PA08 14 207 2,1200 0,8361
Ranker (gneisz) 091 PA12 14 151 1,8920 0,7534
Ramann-féle barna erdőtalaj, típusos 131 PA07 16 484 1,7400 0,6920
Ramann-féle barna erdőtalaj, rozsdabarna 132 PA09 8 141 1,4450 0,6889
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj, nem podzolos PA01 11 734 1,6130 0,6879
Agyagbemosódásos barna erdőtalaj, nem podzolos 112 PA11 21 506 1,8540 0,7203
Erősen savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj 090 PA13 16 347 1,8570 0,7079
Kilúgzott csernozjom 180 PA16 14 211 1,7690 0,7127
Terasz csernozjom, nem karbonátos 212 PA24 16 233 1,5470 0,6521
Meszes, vagy mészlepedékes csernozjom, alföldi 192 PA25 20 906 1,8280 0,7561
Sztyeppesedő réti szolonyec, közepes 251 PA21 17 500 1,9030 0,7737
Szolonyeces réti talaj 242 PA06 16 771 1,8830 0,7779
Réti talaj, mélyben sós 303 PA22 12 340 1,3860 0,5958
Öntés réti talaj, karbonátos 311 PA14 8 95 0,9738 0,4259
Humuszos öntéstalaj, réti öntés 395 PA15 10 101 1,0190 0,4098
Humuszos öntéstalaj, nem karbonátos, többrétegű 394 PA23 15 105 1,6740 0,6255

Összesen: 6153
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6. melléklet

1. táblázat: A megfigyelt morfotípusok százalékos eloszlása a vizsgálati szelvényeken belül (a százalékos értékek az adott szelvényben mért teljes fitolitszámra vonatkoztatva
szerepelnek)

PA03 PA18 PA19 PA20 PA08 PA12 PA07 PA09 PA01 PA11 PA13 PA16 PA24 PA25 PA21 PA06 PA22 PA14 PA15 PA23
rondel SC 0,00 18,49 16,67 7,69 22,71 15,23 13,02 7,04 17,17 2,77 8,93 15,17 18,45 36,53 17,80 39,07 17,06 2,11 0,99 2,86
rondel (> 25μm) SC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
infundibulate (rondel) SC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
cubic psilate SC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81
saddle SC 0,00 0,68 0,00 0,00 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 1,29 0,66 0,00 2,79 0,29 0,00 0,00 0,00
bilobate SC 0,00 2,05 0,79 0,00 0,97 3,97 0,21 0,00 0,00 1,98 0,00 0,95 0,00 0,00 1,20 1,75 0,00 0,00 0,00 2,86
bilobate psilate 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bilobate SC (PA13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
trapeziform SC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00
cuneiform psilate bulliform cell 0,00 4,79 3,97 15,38 1,93 1,32 0,21 0,70 0,00 0,40 0,00 0,00 1,72 1,77 1,80 0,13 0,59 4,21 3,96 0,95
parallepipedal psilate bulliform cell 0,00 6,85 7,14 20,51 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,59 0,58 1,42 0,00 0,22 1,40 0,00 0,29 1,05 0,00 0,00
facetted psilate bulliform cell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elongate smooth psilate LC 50,00 45,21 49,21 43,59 28,50 45,03 52,48 48,59 51,50 48,81 51,59 49,76 54,94 30,57 40,40 21,35 60,59 74,74 76,24 60,00
elongate sinuate psilate LC 0,00 6,16 0,79 2,56 0,00 1,99 5,58 2,82 2,45 9,68 3,17 2,84 0,00 2,32 0,20 4,61 1,76 0,00 0,99 3,81
elongate polylobate psilate LC 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 0,86 0,00 14,20 0,00 5,88 1,05 0,00 2,86
elongate echinate LC 0,00 1,37 5,56 7,69 1,45 0,66 4,75 0,00 0,00 0,20 2,59 3,32 0,43 10,26 5,60 10,64 1,18 0,00 0,00 0,95
elongate dendritic LC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 2,89 0,00 9,26 0,00 0,00 8,53 7,73 0,00 0,80 0,00 0,00 6,32 0,99 0,95
elongate laminate LC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elongate reflexed, psilate LC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
trapeziform elongate smooth psilate LC 0,00 4,11 1,59 0,00 10,14 1,99 3,93 0,00 6,68 2,37 1,73 0,47 1,29 3,86 6,00 7,66 2,35 0,00 0,00 2,86
trapeziform elongate sinuate psilate LC 0,00 2,74 0,79 0,00 6,76 2,65 2,27 0,00 2,18 0,59 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00
trapeziform elongate trilobate LC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
trapeziform elongate polylobate psilate LC 0,00 0,00 0,00 0,00 9,18 6,62 0,00 0,00 2,04 0,20 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00
trapeziform ovate sinuate LC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 0,86 2,76 0,00 2,14 0,00 0,00 3,96 0,00
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1. táblázat folyatatása
PA03 PA18 PA19 PA20 PA08 PA12 PA07 PA09 PA01 PA11 PA13 PA16 PA24 PA25 PA21 PA06 PA22 PA14 PA15 PA23

lanceolate psilate T 20,00 7,53 7,94 0,00 4,35 7,95 7,85 20,42 4,90 15,42 8,65 5,69 0,43 0,00 0,00 1,17 3,82 9,47 5,94 5,71
lanceolate  T (short type) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 16,20 1,63 7,11 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90
lanceolate acuminate T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 1,66 5,20 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
lanceolate digitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
acicular psilate T 10,00 0,00 0,79 2,56 0,48 0,00 1,24 0,70 1,23 0,79 0,29 0,00 0,43 0,22 0,00 0,13 2,35 0,00 3,96 1,90
conical scrobiculate T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lacrimate psilate T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 1,29 0,88 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
scutiform psilate T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 6,01 0,11 3,00 0,00 3,82 1,05 0,99 2,86
unciform psilate T 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
globular - bulbous 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71
globular echinate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
globular psilate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ovate psilate 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tabular psilate 0,00 0,00 1,59 0,00 3,86 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tabular scrobiculate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 0,41 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
irregular scrobiculate plate 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cubic scrobiculate (coniferous) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stellate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
amoeboid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UPO11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
irregular (PA13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. táblázat: Az egyes morfotípusok megjelenésének dichotóm változókkal történő kifejezése a vizsgálati szelvényekben: 0 – nincs jelen, 1 – jelen van
PA03 PA18 PA19 PA20 PA08 PA12 PA07 PA09 PA01 PA11 PA13 PA16 PA24 PA25 PA21 PA06 PA22 PA14 PA15 PA23

rondel SC 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rondel (> 25μm) SC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
infundibulate (rondel) SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
cubic psilate SC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
saddle SC 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
bilobate SC 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
bilobate psilate 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bilobate SC (PA13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trapeziform SC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
cuneiform psilate bulliform cell 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
parallepipedal psilate bulliform cell 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
facetted psilate bulliform cell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elongate smooth psilate LC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
elongate sinuate psilate LC 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
elongate polylobate psilate LC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
elongate echinate LC 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
elongate dendritic LC 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
elongate laminate LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
elongate reflexed, psilate LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trapeziform elongate smooth psilate LC 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
trapeziform elongate sinuate psilate LC 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
trapeziform elongate trilobate LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
trapeziform elongate polylobate psilate LC 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
trapeziform ovate sinuate LC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
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2. táblázat folytatása
PA03 PA18 PA19 PA20 PA08 PA12 PA07 PA09 PA01 PA11 PA13 PA16 PA24 PA25 PA21 PA06 PA22 PA14 PA15 PA23

lanceolate psilate T 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
lanceolate  T (short type) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
lanceolate acuminate T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
lanceolate digitate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
acicular psilate T 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
conical scrobiculate T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
lacrimate psilate T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
scutiform psilate T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
unciform psilate T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
globular - bulbous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
globular echinate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
globular psilate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ovate psilate 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tabular psilate 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tabular scrobiculate 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
irregular scrobiculate plate 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cubic scrobiculate (coniferous) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stellate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
amoeboid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPO11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
irregular (PA13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3. táblázat: A szelvényekben előforduló morfotípusok mennyiségének standardizált adatmátrixa
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PA03 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
PA18 1 0,5 0,5 0,5 0,8413 0,9987 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1
PA19 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1
PA20 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1
PA08 1 0,5 0,5 0,5 1 0,9772 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
PA12 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,9772 0,9772 0,5 0,5 1
PA07 1 1 0,5 1 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,8413 0,9987 0,5 1
PA09 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 1
PA01 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
PA11 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,9772 0,9987 0,5 1
PA13 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,9772 1 1
PA16 1 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,9772 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9987 0,5 1
PA24 1 0,8413 0,5 0,5 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1
PA25 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,9772 0,5 1
PA21 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,9987 1 1 0,5 1
PA06 1 0,5 0,9938 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,8415 0,5 0,5 1
PA22 1 0,5 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9772 0,8413 0,5 1
PA14 0,9772 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,8413 0,5 1
PA15 0,9783 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,8438 0,5 1
PA23 0,9987 0,5 0,5 1 0,5 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 1
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3. táblázat folytatása
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PA03 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9772 0,5
PA18 1 0,5 0,9772 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5
PA19 0,8413 0,8413 1 0,5 0,5 0,5 0,9772 0,8413 0,5 0,5 0,5 1 0,5
PA20 0,8413 0,5 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA08 0,5 0,5 0,9987 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5
PA12 0,9987 0,5 0,8413 0,8413 0,5 0,5 0,9987 1 0,5 1 0,5 1 0,5
PA07 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,9987
PA09 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
PA01 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1
PA11 1 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 1 0,9987 0,5 0,8413 0,5 1 1
PA13 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1
PA16 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5
PA24 0,5 0,9772 0,8413 1 0,5 0,5 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,9772 0,8413 0,5
PA25 1 0,5 1 0,5 0,9772 0,5 1 0,5 1 0,9987 1 0,5 0,5
PA21 0,8413 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA06 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,9987 1 1 1 0,5
PA22 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5
PA14 0,5 0,8413 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5
PA15 0,5 0,8438 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5
PA23 1 0,9987 0,8413 0,8413 0,5 0,5 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,9772
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3. táblázat folyatatása
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PA03 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,9772 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA18 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA19 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9987 0,9772 0,5
PA20 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA08 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5
PA12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
PA07 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9772
PA09 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
PA01 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA11 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5
PA13 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA16 0,5 0,5 0,5 0,8413 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA24 1 0,5 0,8413 0,5 0,9987 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA25 1 0,9772 0,9772 0,5 1 0,8413 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA21 1 0,9987 0,5 0,5 0,9987 1 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA06 0,8415 0,5 0,8415 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA22 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA14 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8413 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8438 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA23 0,5 0,5 0,9772 0,5 0,5 0,9987 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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3. táblázat folytatása
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PA03 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA18 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA19 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA08 0,9987 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA12 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA07 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA09 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA01 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
PA11 1 0,9772 0,5 0,8413 1 0,5
PA13 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
PA16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA24 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA21 0,5 0,5 0,9772 0,5 0,5 0,5
PA06 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA22 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA14 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PA23 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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