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MAGYARORSZÁG PLEISZTOCÉNVÉGI VEGETÁCIÓTÜRTÉNETE 

AZ UTOLSÓ INTERGLACIÁLIS ÓTA

x
Jár a iné Kornlódi Magda

Bevezetés
A negyedidőszaki eljegesedések alatt hazánk teljes egészében Európa 

periglaciális területére esett. így - az erős klímaváltozások hatására - a 

Kárpát-medence harmadidőszaki trópusi, szubtrópusi növényzete gyökeresen 

megváltozott. A glaciálisok folyamán a fajok északról délre, a hegységek

ből a síkságokra tolódtak, a refugiumokban túlélők összekeveredve, meg

tizedelődve terjedtek el újra az interglaciálisok alatt. Eközben egyes 

fajok korábbi, összefüggő elterjedési .területüktől is végleg elszakadva 

reliktumként, vagy ha taxonómiailag is izolálódtak, reliktum-endemizmus- 

ként maradtak fenn. A hazai teljes edényes flóra (2148 faj) mintegy 2V a 

tekinthető reliktumnak, és csaknem ugyanennyi endemikus fajnak. Ezek a leg

szigorúbban védett növényeink. Mivel a pleisztocén előtti és az intergla- 

ciális eredetű maradványok elkülönítése kétséges, ezért a hazai flórában 

ezeket a maradványokat együttesen melegidőszaki reliktumokként tartjuk 

számon. Ilyennek tekinthető pl. a szirti pereszlény (Caiamintha thymifolia)t 

a cselling (Cheilanthes marantae), a magyar kikerics (Cynanclmin /Vincetoxi- 

cum/ pannonicum), a magyarföldi husáng (Ferula Sadlerlana), a pilisi len 

(Linuin dolomiticum) a tornai.vértő (Onosma tornense), a magyar vadkörte 

(Pyrus magyaricaTT a sárgás habszekfú (Silene flavescens), a bakszarvú 

lepkeszeg (Trigo'nella gladiata).

Kétszer aláhúzottak "fokozottan védett" növények.
Egyszer " "védett" "

ELTE Növényrendszertani Tanszék, 1083 Budapest, Kun Béla tér 2.
x
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A magyar flóra és növénytakaró negyed időszaki történetét részben 

ezeknek a különböző periódusokból fennmaradt ereklyenövényeknek és az 

őket megőrző maradvány tájfoltoknak, részben pedig a paleobotanikai vizs 

gálatokkal előkerült mega- és mikrofossziliáknak a segítségével lehetett 

nyomon követni.
Az idősebb pleisztocénre vonatkozó leleteknek sajn^a igen szűkében 

vagyunk (Járai-Komlódi M. 1971; Lőrincz H. 1972, 1907), és abszolút kro

nológiai adatok hiányában ezek sem mindig értékelhetőek.

A szórványos maradványok alapján ezt mondhatjuk, hogy Magyarország 

területén az európai eljegesedések (glaciális, stadiális) folyamán a sík 

Ságokon gyér növényzetű, hideg-száraz periglaciális löszpuszták voltak, 

és erdős- tundraszerű, alhavasi szubarktikus növényzet élt. A Középhegy

ségben havasi növényzet is nőtt, és a refugiumokban feltehetően a lombos 

fa fajok is fennmaradhattak. Innen terjedtek el a rtyír-elegyes, illetve 

más lombosfa-elegyes fenyőerdők a Középhegységekben, sőt az Alföldre is 

az eljegesedések kisebb-nagyobb, de sohasem interglaciális méretű klíma- 

javulásai, interstadiálisai alatt. Barlangi és nyíltszíni faszénleletek- 

böl azt is tudjuk, hogy a Riss-Würm interglaciálist követő würmi eljege

sedés (Alsówürm) első stadiálisának maximumában a Középhegységben eredi- 

fenyő (Pinus silvestris) és alhavasi tűlevelűek, így vörösfenyő (Larix 

decidus), cirbolya- (Pinus cembra) és törpeferiyő (Pinus mugo) nőttek.

így főként az utolsó (Riss-Würm, Eem) interglaciális időszakától 

próbálkozhatunk meg a vegetáciőfejlödés nyomon követésével.

Riss-Würm

A Magyar-Középhegységben talált barlangi faszenek (Carpinus sp., 

Tilia sp., Cotinus sp., Cornus sp.) tanúsága szerint az utolsó intergla

ciális késői szakaszában hegységeinkben olyan melegkedvelő lomboserdők 

nőttek, amelyek a maihoz hasonló, de kifejezettebben mediterrán jellegű, 

mérsékelt csapadékos klímára utalnak. (Hollendonner F. 1934, 1935, 1938; 

Sárkány S. 1950). Az interglaciális végén ezek a melegkedvelő fajok sor- 

oan eltűntek, és helyüket erdeifenyő (Pinus silveátris) és vörösfenyő 

(Larix decidus) vette át a Középhegységben.

A megafossziliák mellett (Sárkány S. 1939, 1952; Steiber 3. 1952,
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1966, 1967) a pollenanalízis segítségével (Zólyomi B. 1952; Járai-Komlódi 

M. 1966a, 1966b, 1960, 1969, 1902) részletesebb képet alkothatunk a hazai 

táj és növényzet alakulásáról, mintegy 60-00 ezer évre visszamenőleg.
! ■».. , ' • t* • • • • < .

Alső-Würm

Az alsó-würmi lehűlés egyik korai interstadiálisában, a Brürupnak 

feltételezett* felmelegedés vége felé Magyarországon nemcsak a Középhegy

ségben, hanem az Alföld egye3 területein is ritkás, ligetes erdők alakul

hattak ki, amelyek összetétele azonban a Ouna-Tisza közén (1. ábra) és az 

É-Tiszántúlon (2. ábra) eltérő volt (Járai-Komlódi M. 1966a).

E két alföldi táj éghajlata és növényzete ma is eltérő. A Ouna-Tisza 

közének vizsgált területe ma az Alföld egyik legszárazabb része, amint azt 

a szeiníaridltási tényezővel is kimutatták (Walter H. 1957; Borhidi A .d  

1961). Klímatípus szempontjából ez a terület nyáron száraz, szemiarid idő

szakot mutató, szubmediterrán erdős-sztyeppklímába tartozik. Ezt a klíma

zónát az 1,5-3 hónapig terjedő nyárközépi-űszeleji száraz periódus és a 

koranyári esőmaximum (április-június) jellemzi. Ennek a zónának a mai 

klimax növényformációja a tölgyes-erdős-sztyepp, mégpedig a homokon a 

Festuco-Quercetum rdboris, löszön az Aceri tatarico-Quercetum pubescentis- 

-roboris (Soó R-. 1940, 1964). Jelenleg a terület nagy része kultúrtáj.

A még meglévő, kisebb összefüggő területeket borító erdők, ártéri liget- 

erdők és tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris, Convallario-Quercetum ro- 

boris) formájában maradtak fenn.

Ezzel szemben az Alföld ÉK-i pereme, ahonnan a Tiszántúl palinológiai 

elemzése származik, már az egész évben szemihumid, közép-európai klíma

típusba tartozik. Azon belül is az erdős-sztyeppöv határán van, sőt már 

inkább a zárt tölgyesek övébe tartozik. Jelenleg kultúrtáj, ártéri erdők

kel. A legközelebbi erdős-sztyeppterület keletre már inkább a hűvös-le mti-

x
Magyarországon a Basaharc Alsó (BA) talajképződés idejének felel meg (Pé

csi M. 19/5). A palinológiai eredmények (Járai-Komlódi M. 1966) és a hely

színi geológiai-rétegtani értékelés (Scherf E. 1964) is a Brörupot való

színűsíti, abszolút kronológiai adattal bizonyítva nincs.

\
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nentális erdős-sztyeppövbe tartozik. A társulás a Convallarlo - 

-Quercetuin tibisceuse. Nyilvánvalóan ez - a jelenlegi klímában és növény

zetben is megmutatkozó - különbség tükröződik az egykori viszonyokban is.

'.-A Otürup interstadiálásának feltételezett felmelegedés második felé

ben a pollenanalízis szerint (Járai-Komlódi M. 1966a) a Ouna-Tisza közén 

szubarktikus fenyő-elegyes nyírligetek voltak, amelyeket zömmel az erdei- 

fenyő (Pinus silvestris) és nyír-fajok (Betula pendula, B. pubescens) al

kothattak, és csak szórványosan és inkább az interstadiális végén fordul

hattak elő más egyéb fenyők, így a cirbolya-, a luc-, a jegenye-, az 

omorika- és a vörüsfenyő (Pinus cembra, Picea Abies, Abies alba, Picea 

omoricoides, Larix decidua), továbbá az éger (Alnus sp.).

Az átmeneti enyhülést, felmelegedést jelző lombosfák (főként nyír, 

néhol éger vagy fűz) előretörése után az interstadiális végi kétségtelen 

lehűlés eredménye, hogy újra a fenyők szaporodtak el, s a törpefűz (Salix 

cf. berbacea) is megjelent.

Az Alföld ÉK-i peremén (Tiszántúl) ugyanakkor a fenyvesek, elsősor

ban a luc- (Picea Abies, P. omorica) és az erdeifenyő, a lombosfák közül 

pedig az éger terjedt el.

A cirbolyafenyő (Pinus cembra) is megjelent, és a vörösfenyővel 

(Larix decidua) ritkás erdőket alkotott.

Az erdei fenyő a lápokon molyhos nyírrel (Betula pubescens), a szá

razabb területeken a közönséges nyírrel (Betula pendula) képezte a fenyő- 

-nyírligetcket az Alföld mindkét táján.

A Duna-Tisza közén az erdőfoltok között nedves, sásos szubarktikus 

rétek is kialakultak, így pl. többek között csipkeharaszttal (Selaginella 

sp.) és borzamaggal (Pleurospermum sp.).

A pollenspektrum-vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a Brörup inter- 

stadiális végén az alhavasi jellegű magaskórós, növényzet fajai (Polygonum 

cf. bistorta, Sanguisorba officinalis) itt is feltűntek. Ez a virágokban 

gazdag növénytársulás az Alföld ÉK-i peremén, a ligetes táj mélyebb fek

vésű részein lehetett igazán jellemző. Itt a kétszikű virágok mellett

(Sanguisorba officinalis, Filipendula cf. ulmaria, Polygonum cf. bistorta,»
Geránium sp., Thalictrum sp., Rumex sp., Epilobium sp., Symphytum sp.) 

havasi, illetőleg tundrajelleget mutató korpafüvek (Lycopodium selago) 

és a csarabosok (Ericaceae) tűntek fel.
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A pollenanalízis eredményei szerint (Járai-Komlódi M. 1966a, 1966b) 

igen valószínű, hogy a vízfolyások mentén éger (Alrius sp.) bozótok, zá

tonyokon a (lomoktövis (Hippuphae rharnnoides) hordalékligetei nőttek..

A magasabb, áripentes térszíneken, a száraz termőhelyeken üröm fajok

ban (Artemisia) gazdag, fátlan, füves löszpuszták uralkodtak mindkét tá

jon, heliophyton sztyeppnövényekkel (pl. Sanguisorba minor, Ephedra dis- 

tachya, Helianthemum sp.).
Az alsó-Würm ezen interstadiálisában az árterületeken, különösen a 

Üuna-Tisza közén igen gazdag vizinüvényzet éltietett viziboglárkákkal 

(Batrichiurn sp.), süllőhínár fajokkal (Myriophyllum sp.), békakorsóval 

(Sparganium sp.), békatutajjal (Potamogeton sp.). Kiterjedt nádasok és 

gyékényesek alakulhattak ki, melyet a pollen mellett a kopoltyús vízicsi- 

ga(Bithynia tentaculata, ,B. leachi) leletek dominanciája is megerősít 

(Krolopp E. 1966).

A paleoükológiai rekonstrukció alapján a Brörupnak feltételezett 

iriterstadiális végén viszonylag humid és hűvös klímát (gazdag vizinövény- 

2et, vizicsigák) lehet feltételezni.

Az Alföld alsó-Würm Brörup interstadiális flórája különbözik a Kár

pát-medence Ny-i és ÉNy-i részén talált Brörup flóráktól. Utóbbiban ugyan 

is az Alnusnak és a Piceanak általában nagyobb a jelentősége, és néhány 

termofil lombosfa is jellemző. Az eltérések oka nem is annyira az Alföld 

hidegebb, hanem inkább a szárazabb és talán a kontinentálisabb klímájá

ban kereshető.

A Picea pollen előfordulása az Alföld közepén (1. ábra) szórványos, 

az Alföld peremén (2. ábra) sokkal jelentősebb, s több az Alnus és a fer- 

mufil lombosfa is, bár ezek (Quercus sp., Ulmus sp., Tilia sp., Corylus 

sp., Carpinus sp., Fraxinus sp., Fagus sp.) mindkét szelvényben csak ez

relékekben kifejezhető, szórványosan fordulnak elő. Feltehetően a Brörup 

interstadiális klímája nem volt alkalmas terjedésükhöz. Steiber J. (1967) 

adatai szerint a középhegységi refugiumokban ekkor még megvoltak, de az 

Alföldre való terjedésüket a helybennőtt Betula is gátolhatta, amely 

klímajavulás esetén sokkal hamarabb terjedt, s így az összes alkalmas 

területeket elsőként elfoglalhatta. A melegigényes lombosfák csekély és 

szórványos virágporszeme és a bizonytalan korú megafossziliák egyébként 

sem bizonyító erejűek.
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Középső-Würm

Az alsó-Würmi interstadiálist követő és a Würm végéig tartő újabb 

lehűlések a. középső- és felső-Würmi hideg szakaszok a fás növényzetet 

fokozatosan mindenütt újra visszaszorították. A középső-Würmi lehűlés 

alatt, legalábbis annak első szakaszában a hideg, s még viszonylag nedv 

vés klímában a szubarktikus fenyveseket a törpenyír (Betula nana), tör

pefűz (Salix herbacea), a .törpefenyő (Pinus mugo), a havasi éger (Alnus 

viridis) szubarktikus ritkás törpecserjései váltották fel, cirbolyával 

és vörösfenyővel elegyedve. Az alföldi szubarktikus fás növényzet tanúi 

a virágporszemek mellett, pl. a vörösfenyő, a cirbolyafenyő és a törpe- 

fenyő (Larix decidua, Pinus combra, Pinus mugo, Pinus palaeomontana) me- 

gafossziliák is. (Tuzson 3. 1929, Szepesfalvi J. 1930, Scherf E. 1936).

A pollen leletek arra mutatnak, hogy a fás csoportok között foltok

ban alhavasi jellegű magaskúrús növényzet és mohagazdag füves-sásos 

szubarktikus láprétek alakulhattak ki alhavasi korpafüvekkel (Lycopodium 

selago), holdrutával (Boryohium sp.) és tundraelemekkel, jelezve az 

aránylag még mindig nedves klímát. A pollenaaallzis segítségével első íz

ben sikerült kimutatni (lazánkban olyan valódi tundranövényt,mint a 

Koenigia islandica, amely manapság csak a Sarkkörön túli területeken 

található (Járai-Komlódi M. 1966a). Olyan hidegtűrő mohafajok megafoszr 

sziliái is előkerültek, amelyek ma pl. a Kárpátok havasi régióiban és a 

nedves, lápos északi tundra-vidéken élnek, mint a Scorpidiúm scorpioides, 

Drepanocladus exannulatus, D. vernicosus, D. fluitans, Hypnum llollosianum 

(Szepesfalvi J. 1920, 1930; Boros A. 1952). A tundra növények mellett a 

hideg, nedves klímát a hidegtűrő és nedvességkedvelő fosszilis Molluszka- 

fajok (Succinea oblonga, Cochlicopa lubrica) és néhány jellegzetes nagy 

ökológiai törőképességű löszcsiga (Vallonia costata, Pupilla muscorum) 

előfordulása is jelzi.

A középső-Würin lehűlés idején a fenyő-nyír ligetek is fogyatkoznak.

A fokozódó lehűlés az ariditás, továbbá a kontinentalitás növekedésének 

hatására az Alföld nagy része újra elerdőtlenedik. A Duna-Tisza közén a 

libatopfélékben(Chenopodiaceae), a Tiszántúlon az üröm fajokban (Artemi- 

sia) és füvekben gazdag xeroterrn, hideg-kontinentális löszpuszta növény

zet fokozatosan elterjedt. A magaskórós növényzet és az arktikus láprétek 

eltűntek, a pusztai növényzet fajban elszegényedett. A Würm utolsó jelen-
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tősebb talajképződéssel kisért interstadiálisát a Bp 26-32 ezer C -év 

között kialakult un. Mende-Felsű (MF) kettős osztató talajkomplexum kép

viseli (Schweitzer F. 1909).

Felső-Würm
A felső-Würm szélsőségesen száraz és hideggé vált klímájában a Magyar 

-medence növényzete a Belső-Azsia pusztáin ma is jellemző fátlan, össze

függő gyeptakard ti nem alkotó, hidegsztyepp elemeket tartalmazó, általában 

fajszegény, de füvekben, libatopfélékben gazdag, kontinentális növényzet

hez lehetett hasonló. A felső-Wurm hideg és arid klímája a vizinüvényzet- 

nek sem kedvezett. A lösz és löszszerű üledékekben!található nyírfajok 

(Betula sp.), vörösfenyő (Larix sp.), lápifenyő (Pinus uncinata) és cir

bolyafenyő (Pinus cembra) megafossziliák ezeknek a szubarktikus fajoknak 

és lápi növényeknek szigetszeré, alföldi, ^Iföld-peremi és középhegységi 

előfordulásaira engednek következtetni.

Késő-Glaciális

Az utolsó eljegesedés tetőzése után - eltekintve a kisebb hőmérsék

leti ingadozásoktól - lassú, de végül is tendenciájában folyamatos klíma- 

javulás történt.

Mint Európa nagy részén, hazánkban is még aránylag száraz, hideg ég

hajlat és zömmel tundra, illetve tundraszerű, szubarktikus és dealpin nö

vényzet élt. Ez a vegetáció hasonló volt ahhoz, ami a stadiálisok alatt
l

a periglaciális, területeket általában jellemezte. Mindemellett a késő-Gla- 

ciális stadiálipai (Dryas I., II., III.) alatt már a lassú beerdősödés is 

megkezdődött.

A késő-Gláciális észak-európai finom tagolódását (a három Dryas sta- 

diálist és három - Susaca, Bölling, Alleröd - interstadiálist) Magyaror

szágon csak részben és néhány esetben sikerült kimutatni. Az is lehetsé

ges, hogy ezek az alig több, mint ezer éves, esetenként néhány száz éves 

periódusok hazánk vegetációjában már nem tükröződtek olyan éles növényzet 

változással, hogy biztonsággal kimutathatóak legyenek. Eddig két késő- 

-Glaciális lehűlésről (Dryas II., III.) és két felmelegedésről (Bölling 

és Alleröd) vannak adataink a Balatonból (Zólyomi B. 1952) és az Alföld

ről (Járai-Komlódi M. 1960; Csongor E. - Félegyházi E. 19B7.)

14
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Dryas
A pollenanalízisből arra követkéztethetijnk, hogy a Dryas II. alatt, 

az eddig Tátién löszpuszták fénykedvelő, kontinentális sztyeppelemekkel, 

így.gröm fajokkal (Artemisia sp.), liba topfélékkel (Chenopodiaceae), is- 

táccal (Arrneria sp.), fátyolvirággal (Gypsophila sp.), napvirággal (Ne- 

lianthemum sp.), csikófarkkal (Ephedra sp.) stb. gazdagodtak. Másutt mp- 

hás, zuzmós, szubarktikus rétek és magaskórős növényzettel tarkított, rit- 

kás fenyő-nyír tajgaerdő foltok jelentek meg az addig fátlan tájon. Élő 

kövületeket rejtő, azaz sarkvidéki alhavasi fajokat, mint a havasi hízókát 

(Pinguicula alpina), a lisztes kankalint (Primula farinosa) és a tőzeg- 

áfonyát (Vaccinlum oxycoccos) őrző, védett tőzegmohás láprétjeink (Tapol

cai medence) és nyírlápjaink (Nyírbátor és a Beregi tőzegmohalápok) - 

bár bizonyítva eddig nincs - talán ebből az időből maradhattak fenn.

Az alföldi pollenvizsgálatok (járai-Komlódi M. 1968) tanúsítják, hogy 

a hazunkban ma már nem őshonos arktikus-alpin csipkeharaszt (Selaginella 

selaginoi'des^ is élt még ekkor. A magaskórós növényzetben füzike (Epilobi- 

um sp.), lórom (Rumex sp.), vértő (Sanguisorba sp.), az alpin-boreális 

borzmag (Pleurospermum austriacum) és virnánc (Thalictrum sp.) virított.

A folyók mentén, zátonyokon fűz (Salix), éger (Alnus) fajok és a homok

tövis (llippophaé sp.) alkothatott cserjés bozótokat. Az Európa-szerte a 

késő-Glaciálisra jellemző tundranövény, a magcsákó (Dryas octopetala) 

fossziliáit hazánkban ez ideig nem sikerült megtalálni. A Duna-Tisza kö

zén a pollenanalízis páfrányokat alig, vízinövényeket egyáltalán nem tu

dott kimutatni ebből a korból.

A középhegységi ritkás vörösfenyő, cirbolyafenyő erdők is nyírben, 

erdeifenyőben gazdagodtak.

Alleröd

Az ezt követő aránylag gyors, rövid (kb. 1200 év) Alleröd felmele

gedés alatt, ahogy Európa-szerte, nálunk is terjedt a fenyő-nyír (Pinus 

silvestris, Betula pendula) erdő és megjelentek bennük a lombosfák is: 

Dél-Németországban a rezgőnyár és a mogyoró, hazánkban a hárs, a tölgy, 

a szil (Tilia sp., Quercus sp., Ulmus sp., Járai-komlódi M. 1966; Csongor 

É. - Félegyházi E. 1987). Az akkori erdők a Szovjetunió nyugati részének 

mai déli típusú, lombelegyes fenyő-nyír tajga-erdeihez, az un. európai
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tajgához lehettek hasonlóak. Vízparton fűz-nyár-éger ligetek, a lápteknők- 

ben tözegpáfrányos-égeres láperdök alakulhattak ki. A jelentős beerdősödést 

a pollendiagramok is (a lágyszárúak 45%-ról BVra csökkentek) tükrözik.

Az enyhébb, humidabb klímát a pollen spektrumokban a páfrányok és a 

vizíhövényzet, süllöhínár (Myriophyllum sp.), békaszólő (Potamogeton sp.), 

gyékény (Typha sp.), békabuzogány (Sparganium sp.) és tündérrózsa?élék 

<$lymphaeaceae) elterjedése is jelzi. Ugynakkor a magasabb, szárazabb tér

színeken, kontinentálisabb klímában a fátlan, füvespuszták is megmaradtak.

A palinológiai vizsgálatok alapján a Magyar-medencében az Alleröd 

időszak klímája kontinentálisabbnak tételezhető fel, mint az északnyugati, 

észak-európai Allerödé.

Dryas

A késő-Glaciális következő rövid, mintegy 6-800 évig tartó, utolsó 

(Dryas III. stadiális) lehűlése alatt, az erdők összetételében alig, in

kább csak kiterjedésében történhetett változás. Az erdőterületek csökken

tek az ürömfajokban, a liba topfélékben gazdag, hideg, száraz löszpuszták 

javára. A vízinövények is megfogyatkoztak, a liget- és láperdők vissza

szorultak, a homoktövis alkotott fűzzel, égerrel hordalékligeteket.

A rövid ideig tartó Dryas lehűlési fázisokkal ért véget a Pleisz

tocén 'és ekkor, kb. 10 ezer éve kezdődött el a már csak kisebb klíma in

gadozásokat mutató, de egyértelműen a klíma erőteljes felmelegedésével és 

a beerdősödéssel jellemezhető jelenkor (Holocén), ami egy újabb inter-Gla- 
ciálisnak (Flandria!) is felfogható.

A Holocén vegetációtörténet Magyarországon a főbb tendenciákban olyan 

volt, mint Közép-Európában általában. Lényegesebb különbségek csupán a 

fenyők viselkedésében, a lágyszárú flóra összetételében és a sztyepp, ill. 

a kultúr-sztyepp kialakulásában és formálódásában volt megfigyelhető, amint 

ezt már közöltük (Járai-Komlódi M. 1987).

Bebizonyosodott az is, hogy az antropogén hatást (Járai-Kornlódi M,

1985; Bodor E. 1987; Somogyi S. 1987) megelőző utolsó évezredekben a Ma

gyar Alföld kb. 85Va őshonos erdőkkel (főként tölgyesekkel) volt borítva. 

Napjainkban Magyarország alig 17%-a erdővel borított táj és ebből is csu
pán 9% tekinthető őshonosnak.
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összefoglalás

A magyarországi vegetációtörténet főbb lépéseinek rekonstrukciója 

történt az utolsó interglaciálistól a holocénig, elsősorban a magyar- 

országi megafossziliák és a pollenanalízis alapján, adott esetben a 

maiakulógiai leletekre is támaszkodva.

A dolgozat, az utolsó 20 ezer év azon szakaszát öleli fel, amely

ből nincs gazdag lelet-anyag és abszolút kronológiai adat is kevés, de 

ezek elég értékesek ahhoz, hogy nagyvonalú rekonstrukciót és a mai fló

rával és növényzettel való összevetést megkísérelhessük.

lehetjük ezt talán azoknak a kitűnő elméleteknek a segítségére tá

maszkodva, amelyeket a nagy magyar botanikus elődök (florbás, Rapaics, 

Soó, Zólyomi) a hazai növényzet kialakulásáról és fejlődődének történe

téről már jórészt megfogalmaztak s amelyek ugyan az elmúlt néhány évti

zed paleontológiái vizsgálatai révén számos részlettel gazdagodtak, de 

a lényeges téziseket tekintve (pl.: az erdőspuszta eredete, a hegyről- 

füvesedés, a holocén beerdősödése) ma is helytállóak.

Magyarországon az európai eljegesedések alatt a síkságokon gyér 

növényzetű, periglaciális (hideg-száraz) löszpuszták uralkodtak és er~ 

dőstundraszerű, alhavasi szubarktikus növényzet is volt.

Az utolsó interglaciálisban melegkedvelő lomboserdők, az inter

glaciál is végén a Középhegységben fenyvesek nőttek.

A Wiirm egyik korai interstadiálisában (Brörup?) szubarktikus fe

nyő-elegyes nyírligetek uralkodtak, az ország különböző tájain más-más 

fajok dominanciájával. A mélyebb fekvésű területeken alhavasi magaskórós 

növényzettel, virágos rétekkel, az ármentes magasabb térszíneken ürömben 

gazdag, fátlan, füves löszpusztákkal, heliophyton sztyeppnövényzettel.

A Würm végéig tartó lehűlések folyamán először (Középső-Würm) szub

arktikus fenyvesek és törpecserjések váltak jellemzővé, tundraelemekkel 

(Lycopodium selago, Koenigia islandica), majd a Felső-WUrm szélsőségesen 

száraz és hideggé vált klímájában ismét elerdőtlenedett a táj.

A későglaciális stadiálisaiban ritkás fenyő-nyír erdők, tőzegmohás 

láprétek terjedtek el, korábban (legidősebb Dryas) főként a cirbolya- és 

vörösfenyővel, később erdeifenyővel.

Az Allerödben hazánkban már melegkedvelő lombosfák (Ulmus, Tilia, 

Quercus) is elegyedtek a fenyő-nyír tajgaerdőkbe, s ettől kezdve van 
szerepük a "holocén" beerdősödésbent,
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