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A würmi szakasz kezdetének és záródásának paleo— 

klimatológiai felbontásáról

Lr^KRIYÁN PÁL

/Hozzászólás M, E a r a g ó Mária: A soltvsdkerti Pető fi-tó  

rétegeinek kronológiája palynolégiéi vizsgálatok alapján c, elő- 

adásáiioz/

Az EIÍEE Földtani Tanszéke "A magyar országi pleisztocén Összesitö 

földtani vizsgálata” c, másfélúvtizedre szabott akadémiai témá

jának egyik fe jezete  a würmi szakasz bevezető  és záró jelenségei

nek magyarországi lefolyását kivánja tisztázn i.

Löszrétegsorok magyarországi átnézete nyomán, a Duna-vöigyi ár

té r i szinlők kronológiai elemzését követően, futóhomok és lösz

területiek érintkezési-átfedési zónáiban /Dune-Tisza köz, Dorogi

medence, stb,/ valamint őerégészeti fe ltáró  munkák /Szekszárd, 

Tata, Erdparkváros/ során tapasztaltak, éppúgy mint az "in ter”- 

helyzetek s a holocén rétegtani felbontását b iztositó édesvizi 

mészkő, mésziszap és tőzegvizsgálatok s az eddig Magyarországon 

végzett negyedkori spóra-pollenvizs gála tok eredményeinek összeg

zése ugyanis az elmúlt évtized egyik legakutabb negyedkori réteg

tani kérdését vetette f e l  a würmi szakasz bevezető és záró ese

ménysorának megismerési-felbontási igénye jelentkezésével,

E finomrétegtani felbontási igény k ielégítésére az eolikue réteg

sorok lito ló g ia i változásai már a paksi pleisztocén alapszelvény 

elemző vizsgálata óta alkalmasnak mutatkoztak, egy-egy jeges 
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szakasz kezdetének -  záradékának felismerése, paleoklimatológiai 

felbontása lehetőségeinek biztosításával, A paksi szelvényben 

tapasztaltak nyomán fokozott figyelemmel kisértük az eljegesedé- 

s i nagyszakaszok, köztük a würmi szakasz kezdetét és záródását 

te ljes , vagy hézagos bontásban adó rétegsorokat, valamint az ős- 

régészeti fe ltáró  munkák során kapott rétegtani besorolási f e l 

adatok közül a würmi szakasz kezdetével vagy záródásával Össze

függő rétegsorok vizsgálatát,

A tatai édesvizi mészkőösszlec würmi szakasz kezdetét tisztázó 

deluviális szelvényrésze, az érdparkvárosi kettős, hosszanti 

völgyfő kitöltésanyagának vizsgálata és az előző rétegsorral való 

párhuzamosithatósága, mindkettőnek a holland-északnémet szelvé

nyekkel való, nehézségmentes távkorrelációja meggyőzött bennünket 

arról, hogy nemcsak a würmi jeges szakaszt bevezető éghajlat

ingadozások /amersfoort, brörip; in terstsd iá lis je llegű  megszakí

tások } funkdonálisan a w ü rm ijég takaró t létrehozó hosszú be

vezető szakasz -  "W^ockriofil szakasz" -  részei/ mutathatók ki 

hazai rétegsorainkban, hanem a würmi szakasz záródásának éghaj- 

latingadozásai is /bölling, alleröd "in ters tad iá lis ", driász-^=

= "öregdriász", driász£ és driász^ "s tsd iá lis " szakaszok/, a— 

mint arra a dunai ártéri szinlőkön végzett vizsgálat és értéke

lés felh ivta  a figyelmet,

A pleisztocén-holocén határmegvonás Z ó l y o m i  B, pslynoló- 

g ia i vizsgálatai, a palynológiai rétegtani holocén beosztás be

vezetése óta vitatatlon  területe negyedkorkutatásunknak, s s ha

tár változatlanul egybeesik a jeges klimaforradalom kozépeurópai 
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záródásával, ami a fiatalabb fenyő /IV/e. fázis/ s a preboreális 

f  enyő-nyir szakasz /IV/b fázis/ között vonható megj a földtörté

neti közelmúlt holocén tipusu üledékképződési és formaképzési fo 

lyamatainak besorolása a Pirbas IV/b fázisával kezdődő holocénbe 

azonban a halmozódó ellentmondások nyomán annál kevésbé,

A dunai ártéri szinlök rétegsorán, üledékképződésének tanulmányo

zásán, formaképző folyamatainak besorolásán szerzett ismereteink 

a holocén jó l  defin iá lt kereteiből dokumentumanyagaikkal kiszaba

dítottak egy sereg földtani, formaképzési folyamatot, amit addig 

a folyamatok holocén je lle g e  folytán kényszerűek voltunk a holo

cénbe sorolni,

A további vizsgálatok iránya már a dunai ártéri szinlőkön elért 

eredmények megszabta irányhoz igazodott. Peldolgoz túli, rétegtani 

használatra alkalmas ábrázolási stílusban megszerkesztettük a kár

páti övezeten belül elvégzett palynológisi rétegtani vizsgalatok 

összes eredményeit; közösen munkálkodtunk N a g y  LászIónéval a 

Tószeg-kiskőrösi szelvény palynológiai feldolgozásán i l le tv e  ér

telmezésén, ezúttal pedig M„ P a r a g ó Máriával, aki az általa 

végzett palynológiai vizsgálatok nagy tömegével, többek közt az 

a lfö ld i szikes tavak rétegsorának palynológiai feldolgozásával a 

würmi szakasz záródásának általunk felismert hazai felbontását 

saját szelvényein is felismerte* V izsgálati eredményei egybevágnak 

M u c s i  M, malakológiai-rétegtani tanulmányainak vonatkozó ré

szeive l is .
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