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Bevezetés

Magyarország egyik legszebb, civilizáció által kevésbé
háborított tája a Szentgotthárd–Körmend–Lenti és az or-
szág nyugati határa által körbefogott terület (az Alpokalja,
a Zalai-dombvidék és a Kemeneshát). osztrák–szlovén–-
magyar régészeti tudományos együttmûködés keretében (a
projekt neve: „Pollenanalytical fundamental research of the
history of early settlement in the area between Mur and
Raab”) a régió bronzkori emlékeihez kapcsolódóan, a
terület vegetáció-, és klímafejlõdését nyomoztuk a paly-
nológia módszerével. Mivel az állandóan vízzel borított
területeken felhalmozódó üledékekben általában jól konz-
erválódik a környezõ térség vegetációjának sporomorpha

anyaga, ezért a feldolgozandó szelvényeket kisebb tavak,
lápok és mocsarak területein kerestük. Zavartalan mintákat
biztosító kézi fúrásokat összesen hat helyen végeztünk,
1997 telén és 1998 tava-szán: az Alpokaljához tartozó Vasi-
Hegyháton (Farkasfa), a Felsõ-Kemenesháton (Szõce), a
Zalai-dombvidéken belül a Felsõ-Zala-völgyben (Szalafõ)
és a Hetésben (Szentgyörgyvölgy, Csesztreg és Resznek)
(1. ábra). Dolgozatunkban röviden összefoglaljuk a térség
földtani viszonyait, majd ismertetjük a területeken lemé-
lyített sekélyfúrások rétegsorait és a pollen analízis ered-
ményét. A terület földrajzi, földtani, éghajlati és botanikai
sajátosságait a rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján
tekintjük át (FRANYÓ et al. 1976, MAROSI, SOMOGYI 1990,
HORTOBÁGYI, SIMON 1991).

T á r g y s z a v a k : Alpokalja, negyedidõszaki üledékek, tavak, lápok, mocsarak, holocén üledékek radiokarbon kora, pollen
analízis, AP, NAP, vízi szervezetek, paleokörnyezet rekonstrukció

A kutatási terület a Nyugat-magyarországi-peremvidék három középtájára, az Alpokaljára, a Zalai-dombvidékre és a
Kemeneshátra korlátozódik. A megnevezett középtájakon belül, a Farkasfai-láp az Alpokalja Vasi-Hegyhát szubrégióba esik. A Zalai-
dombvidéken belül a Hetésben (Csesztreg, Resznek, Szentgyörgyvölgy) és a Felsõ-Zala-völgyben (Szalafõ, Fekete-tó) mint
szubrégióban, illetve a Felsõ-Kemenesháton (Szõce) dolgoztunk. A trilaterális (osztrák–szlovén–magyar) földtani és palynológiai
vizsgálatokkal kiegészített archeológiai kutatás 1997-ben, az összefoglaló jelentés megírása 1998-ban történt. Jelen cikk a zárójelen-
tés fontosabb eredményeinek áttekintése.

Mindegyik kis táj (szubrégió) földtani felépítésére jellemzõ, hogy a felszínt változó vastagságú negyedkori üledékek borítják és
csak ritkán található ennél idõsebb, késõ-pliocén (pannóniai) korú képzõdménykibúvás. A terület legelterjedtebb üledékei: fiatal
pleisztocén korú áthalmozott lösz és löszzerû képzõdmények, valamint középsõ-, illetve idõs-pleisztocén fluviális kavics.

Éghajlatilag az ország legcsapadékosabb és legkiegyensúlyozottabb hõmérsékletjárású területe. Az atlanti és szubmediterrán hatás
erõteljes érvényesülése következtében a jelenlegi éghajlat mérsékelten hûvös és mérsékelten nedves. A tagolt domborzatú víz-
gyûjtõterület, a nagy mennyiségû csapadék, a gyakori árvizek és a vízfolyások medreinek relatív nagyobb esése következtében a
területrõl hatalmas mennyiségû üledék képes elszállítódni.

Növényföldrajzi szempontból a terület a Keleti-Alpokhoz tartozik, ahol erdei fenyõvel elegyes tölgyesek (Genistae-Pinetum
Quercetosum) és mészkerülõ erdei fenyvesek (Genistae-Pinetum) a jellemzõek. Gyakoriak a tõzegmohás lápok. A réteken és a patak-
parti magaskórós állományokban dealpin elemek díszlenek.

A többfázisú kutatás eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a Szentgyörgy-völgy, a Kerka völgye, a reszneki vár
környezete és a Fekete-tó rétegsorai a bronzkor ismeretét palynológiai és földtani módszerrel nem gazdagították, mivel értékelhetõ
adatokat nem szolgáltattak. A negyedidõszak nagy része során az említett területeken erózió dominált, illetve az üledék-felhalmozódás
leginkább folyóvízi kavics vagy eolikus lösz, illetve delluviális eredetû, lösszerû üledékek formájában folyt. A folyóvölgyek eróziótól
védett szegleteiben, vagy a vízzáró pannóniai üledékek horpáiban kialakult tavacskákban és lápokban nem túl jelentõs vastagságban,
de értékelhetõ minõségben halmozódott fel negyedkori képzõdmény. Közülük a leggazdagabb pollenanyagot szolgáltatta a Szõcei-
láp és a Farkasfai-úszóláp, melyek értékelése gazdagította a vizsgált régió vegetációjának és klímájának fejlõdéstörténetét. A
rétegsorok viszonylag fiatal idõszakot ölelnek fel (cca. 1500 év B.P.), mint azt a Szõcei-láp rétegsorának tõzegmintáin mért radiokar-
bon adatok is bizonyítottak.
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1. ábra.  A vizsgált területek és fúrások helyszínrajza
Figure 1. Layout of the investigated sites and boreholes
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A kutatási terület általános jellemzése

A vizsgált terület Magyarország legnyugatibb csücske,
közigazgatásilag Vas és Zala megye területén helyezkedik
el. Földrajzilag a Nyugat-magyarországi-peremvidék
három mezorégiójához tartozik, melyek: az Alpokalja
(Vasi-Hegyhát, Farkasfai-láp), a Kemeneshát (Felsõ-
Kemeneshát, Szõcei-láp) és a Zalai-dombvidék (He-
tésben: Csesztreg, Szentgyörgyvölgy, Resznek, illetve

Stájerország felé, DNy-ra Szlovéniába nyúlik át, s foly-
tatódik az Alpokban. Földtani és palynológiai vizsgála-
tokkal kiegészített archeológiai kutatás 1997–1998-ban e
területen folyt.A magyarországi szubrégiók földtani
felépítése sok vonatkozásban hasonlít egymásra. A
Rábától délre, nagyjából Zala völgyéig elhelyezkedõ Vasi-

Hegyhát és a Kemeneshát alapjába véve egy kaviccsal
fedett, feldarabolt és magasra emelt pannóniai dombság. A
ma 200–350 m tszf.-i magasságú felszínt változatossá

2. ábra. A terület geológiai térképe (FRANYÓ F. 1968 és MOLDVAY L. 1975 adatai alapján szerkesztette: PENTELÉNYI A. és
SCHAREK P. 1998)

Figure 2. Geological map of the area



teszik a néhány kilométer hosszú és néhány száz méter
széles, kisebb-nagyobb vastagságú fiatal üledékkel
kitöltött eróziós és korráziós völgyek. A helyi reliefenergia
jelentõs, a térszínkülönbség elérheti a 100–150 m-t is. A
felszín nagy részét erdõ borítja.

A Zalai-dombság nyugati része szintén a fiatal
szerkezeti mozgások által kiemelt és erõsen feldarabolt,
pannóniai és negyedkori üledékekbõl felépített terület.
Legnagyobb szerkezeti völgyei a Zala és a Kerka völgye,
de számos kisebb, tektonikusan preformált, eróziós völgy
és süllyedék is tagolja a felszínét. A völgyek talpán
mezõgazdasági területek vannak, míg a dombokat erdõ
borítja. Mindkét területegységen jellemzõ az erõs lineáris
és areális erózió, aminek közvetlen következménye, hogy
a negyedkor folyamán csak nagyon kevés helyen akku-

mulálódott üledék, mivel elsõsorban az üledékek eróziója
dominált.

Általánosságban, mindegyik területre érvényes, hogy a
felszínt változó vastagságú negyedkori üledékek borítják és
csak ritkán található ennél idõsebb, pliocén (pannóniai)
képzõdménykibúvások. A negyedkoron belül, a folyóvöl-
gyekben alluvium, a lejtõkön deluviális üledékek találhatók.
A terület legelterjedtebb üledékei a késõ-pleisztocén korú
áthalmozott lösz és lösszerû üledékek valamint a középsõ-,
illetve alsó-pleisztocén fluviális kavicsok (2. ábra).

A terület folyóhálózata fejlett. A Rába, a Zala és a
Kerka mellett számos kisebb vízfolyás is megtalálható.
Ezekre a felszíni vízfolyásokra jellemzõ, hogy víz-
gyûjtõterületük tagolt domborzata és az évi csapadék-
eloszlás egyenetlensége miatt vízhozamuk igen szél-

90 CSERNY TIBOR és NAGYNÉ BODOR ELVIRA

1. táblázat — Table 1

Csesztreg lemélyült fúrásainak rétegsorai és pollenlistái
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sõséges. Nagyobb esõzéseknél a területrõl hatalmas
mennyiségû üledék képes elszállítódni.

Éghajlatilag az ország legcsapadékosabb és évsza-
konként a legkiegyensúlyozottabb hõmérsékletû területe.
Az atlanti és szubmediterrán hatás gyakran és erõteljesen
érvényesül, ezért mérsékelten hûvös és mérsékelten
nedves az éghajlat. Az évi csapadékmennyiség 800 mm
körüli, a januári középhõmérséklet –2 °C a júliusi +21 °C
(FRANYÓ et al. 1976, MAROSI, SOMOGYI 1990).

A Nyugat-magyarországi-peremvidék hûvös, csapadé-
kos klímája, az ehhez kapcsolódó erdõs növényzet, az
anyakõzet minõsége és a tagolt térszín együttesen
meghatározza a terület talajviszonyait. Az elõbbieknek
megfelelõen, a felszínen különbözõ erdõségi és átmeneti
talajtípusok (csernozjom-barna erdõtalaj) találhatók.

A terület növényföldrajzi szempontból a Keleti-
Alpokhoz tartozik (HORTOBÁGYI, SIMON 1991), ahol erdei
fenyõvel elegyes tölgyesek (Genistae-Pinetum Querce-
tosum) és mészkerülõ erdei fenyvesek (Genistae-Pinetum)
a jellemzõek. Természetes körülmények között az erdei-
fenyõ (Pinus silvestris) mellett már elõfordul — termé-
szetes körülmények között — a lucfenyõ (Picea abies) és
a vörösfenyõ (Larix decidua). A lucfenyõ szûk völgyek-
ben, északi lejtõkön extrazonális erdõket alkot. Gyakoriak
a tõzegmohás lápok. A réteken és a patakparti magaskórós
állományokban is a dealpin elemek díszlenek. Az erdei
fenyvesekben, lucosokban és az erdõszéleken élõ leg-
nevezetesebb dealpin elem a havasi éger (Alnus viridis).

A fúrásokkal feltárt területek ismertetése

A Szentgyörgy-völgy és a Kerka völgye

Kutatásainkat, BÁNFI ESZTER régész javaslatára, a
Kerka völgyében kezdtük meg, Csesztreg és
Szentgyörgy-völgy települések mellett. Mindkét esetben
olyan lápos, ingoványos területet választottunk ki, ahol
már régészeti emlékek elõkerültek. Feltételezhetõ volt,
hogy a Kerka és a Cupi-patak völgyében, a térszínbõl
csupán alig kiemelkedõ hátak (Csesztreg) aljában, illetve
a Szentgyörgy-patak völgylejtõjének lábánál sikerült pol-
lent tartalmazó rétegsort megfúrni. Mindkét területen 2–2
db gépi fúrás (spirál) mélyült, közülük csak a Szgyv–1
fúrás rétegsora tartalmazott radiokarbon kormegha-
tározásra alkalmas szerves anyagot. A lemélyült fúrások
rétegsorait folyamatosan, 10 centiméteres szakaszonként
átlagolva mintáztuk meg, melyek közül elõzetes paly-
nológiai vizsgálatot csak a fontosabbnak vélt mélység-
közökre végeztünk el.

Tájékoztatásul a két területen lemélyült fúrások réteg-
sorait és táblázatba foglalt pollenlistáit (1., 2. táblázat)
közöljük.

Csg–1 fúrás  rétegsora:

0,00–1,50 m: sárga agyagos kõzetliszt, limonit foltok-
kal. Tömött, nedves, alluviális üledék.

1,50–1,60 m: kavicsos homok. Szürke, okker foltok-
kal. A 2–3 cm átmérõjû, folyóvízi kavics jól koptatott.

1,60–3,00 m: homokos kavics, szürke. Vízzel túltelített
a réteg.

Csg–2 fúrás rétegsora:

0,00–2,20 m: agyagos kõzetliszt, barna és sötétbarna
limonit foltokkal. 1,8–2,0 m között sötétszürke. Tömött és
nedves. A rétegek alluviális eredetûek.

2,20–2,50 m: szürke kavicsos homok. Az 1–3 cm
átmérõjû folyóvízi kavics jól gömbölyített.

2,50–2,60 m: szürke, kõzetlisztes homok.
2,60–4,70 m: szürke, folyóvízi kavicsos homok, vízzel

telítve.

Szgyv–1 fúrás rétegsora:

0,00–2,70 m: sötét sárga kõzetlisztes agyag, okker és
szürke foltokkal. Igen tömött és nedves képzõdmény.

2,70–3,00 m: kõzetlisztes agyag, magas szervesanyag-
tartalommal. Sötétbarna, fekete színû.

3,00–3,30 m: szürke finomszemcsés homok, szórtan
kavics- és famaradvánnyal.

3,30–4,00 m: szürke homokos kavics, vízzel telített.

Szgyv–2 fúrás rétegsora:

0,00–0,30 m: sárga lösszerû delluvium
0,30–2,00 m: sötétsárga kõzetlisztes agyag, okker és

szürke foltokkal. Igen tömött és nedves képzõdmény.
2,00–4,10 m: agyagos kõzetliszt, sötétbarna, szórtan

kavicsokat tartalmaz.
4,10–4,30 m: szürke finom homok, benne néhány ka-

vics.
4,30–5,00 m: szürke kavicsos homok, vízzel telített.
A fenti fúrások mindegyike folyóvízi-mocsári üledéket

tárt fel. A fúrásminták pollenanyaga kor és paleo-
klimatológiai értékelésre elégtelennek bizonyult.
Mindegyikében a lágyszárúak domináltak, a lombos fák
pedig teljesen hiányoztak. Mind az üledék, mind a pol-
lenanyag azt sugallja, hogy a Kerka völgyében a negyed-
kor során, folyóvízi és igen sekély, enyhén savas lápi
környezetben, gyakori erózióval megszakított üledék-fel-
halmozódás történt.

A Pityer-domb közelében, a régészeti ásatások mellett
megfúrt Szgyv–1 fúrás 2,80–3,00 m közötti rétegébõl si-
került szenesedett növénymaradványt gyûjteni, melynek
radiokarbon korát HERTELENDI EDE határozta meg (deb-
5018): 8.771±54 év B.P.

A négy fúrás sporomorpha adatait az 1. és 2. táblázat-
ban közöljük.

A Reszneki vár környéke

VÁNDOR LÁSZLÓ múzeumigazgató és A. LIPPERT régész
(jelen projekt vezetõje) kérésére és javaslatára a Reszneki
földvár vizesárkait mintáztuk meg. Resznek község
határában, a Lékfai- és a Zsibi-patak közötti ártéren egy
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középkori vár romjait hármas vizesárok veszi körbe.
Mindhárom várárok kb. 2 m széles, sáncmaradvány nélküli.
A vártól DNy-i irányban kitûzött szelvény mentén, az árkok-
ban, 1–1 db fúrást mélyítettünk. A fúrások elvégzésének ide-
jén az árkokban 20–50 cm mély víz, a vízben Potamogeton,
Carex, Typha növényzet volt. A legteljesebb és palynológiai
szempontból a legbiztatóbb rétegsora a külsõ árokban lemé-
lyített fúrásnak volt (Resznek–1), ahol 140–160 cm
mélységben radiokarbon kormeghatározásra alkalmas tõze-
gréteget is találtunk. Ezért, az alábbiakban ennek a fúrásnak
a rétegsorát és táblázatba foglalt sporomorpha összetételét
adjuk meg (3. táblázat).

Resznek–1 fúrás rétegsora*:

0,00–1,30 m: Agyagos kõzetliszt, sárgásbarna színû,
vasas, limonitos kiválásokat tartalmaz. Enyhén humuszos,
feltehetõen emberi hatásra (itatás, a környezõ terület le-
geltetése, szántása) kevert szerkezetû tavi–mocsári
átmeneti üledék.

1,30–1,40 m: Agyagos kõzetliszt, kékesszürke színû,
kolloidális humuszt tartalmaz. Emberi hatásra bolygatott,
reduktív, stabil vízborítás mellett felhalmozódott üledék.

1,40–1,60 m: Égett, apró (<2 mm) faszeneket is tartal-
mazó, sötétbarna színû tõzeg. Minimális szervetlen
anyagot tartalmaz. A tõzeg szerkezete alapján mohából
keletkezett. A tõzegminta radiokarbon kora (deb-5048):
324±80 év B.P.

1,60–2,10 m: agyagos kõzetliszt, minimális szerves
anyagot tartalmaz, teljesen karbonátmentes, világos
zöldesszürke. Enyhén zavart, az eredeti várárok tavi
üledéke.

2,10–2,60 m: Homokos kõzetliszt, karbonát- és
szervesanyag-mentes, fehéresszürke színû. A várárok ere-
deti fenékszintje.

2,60–2,70 m: Homokos kavics, fehéresszürke, folyó-
vízi üledék.

A Resznek–1 fúrás 2,10–2,70 m mélységközében a
korbesorolás bizonytalan, míg a 0,00–2,10 m közötti réte-
gekben a szubatlantikus legfiatalabb idõszaka mutatható
ki, ahol az elegyes lombos erdõben a Quercus jut uralom-
ra. Az 1,40–1,60 m közötti szakaszból gyûjtött apró
szenesedett maradványok (melyek a vár pusztulására utal-
nak) radiokarbon kora 1465–1658 év A.D. A 0,4 m
mélységköz mintája gazdag sporomorpha-asszociációt tar-
talmaz. Itt a szárazföldi környezetben a klímajelzõ
Lonicera és Hedera is megjelent. A vízi élettér pollen-asz-
szociációja sekély, eutróf vízborításra utal. Vizsgálataink
alapján úgy tûnik, hogy a bronzkorban ezen a területen
üledékképzõdés nem volt, illetve a késõbbi korokban ez az
üledék lepusztult.

Vizsgálatainkat az Alpokalján (Szentgotthárd–Farkas-
fa), a Zala forrásvidékén (Szalafõ, Fekete-tó) és a Felsõ-
Kemenesháton (Szõcei-láp) folytattuk. A Szõcei-lápra ILSE

DRAXLER bécsi palynológus és A. LIPPERT régész hívta fel
figyelmünket, míg a Farkasfai-úszóláp és Fekete-tó

területeket az Õrségi Tájvédelmi Körzet vezetõje, HAVAS

MÁRTA igazgatónõ javasolta. Mindhárom terület fokozott
természetvédelem alatt áll, ezért a kutatások engedélye-
zéséért a Fertõi Nemzeti Park igazgatójának, KÁRPÁTI

LÁSZLÓnak, a területen történõ szakszerû vezetésért pedig
HAVAS MÁRTA és BODONCZI LÁSZLÓ természetvédõ õröknek
külön köszönettel tartozunk.

Szõcei-láp

Az Õrségi Tájvédelmi Körzet botanikai szempontból
legértékesebb része a fokozottan védett szõcei tõzegmohás
rét. A láp a hazai botanikusok „Mekkája”, mivel viszonylag
kis területen megterem mintegy tíz tõzegmohafaj, a rovarevõ
kereklevelû harmatfû, a gyapjúsás, a szibériai nõszirom, sár-
galiliom, hegyi zergevirág és zergeboglár. A völgyoldalban
fakadó hidegvizû források állandó vízutánpótlást biztosí-
tanak a kialakult lápnak, melyet rezgõsásos-égeres vesz kö-
rül. A korábban pleisztocén utolsó jégkorszakától élõnek tar-
tott láprét (PÓCS 1958) korát a jelen kutatások nem bizonyí-
tották. A Szõcei-patak mellett, a láp legmélyebb részén
mélyítettünk le két kismélységû fúrást, melyek rétegsorai a
következõk:

Szc–1 fúrás rétegsora:

0,00–0,46 m: szervesanyag-tartalmú agyagos kõzet-
liszt, tõzegrostokkal, barnásszürke.

0,46–0,61 m: rostos tõzeg, barna.
0,61–0,85 m: szurok tõzeg, fekete.
0,85–1,10 m: agyagos kõzetliszt, tõzeg csíkokkal,

szürke.
1,10–1,20 m: homokos kavics, az 1–2 cm átmérõjû kvarc-

kavics koptatott.

Szc–2 fúrás rétegsora:

0,00–0,10 m: tõzeges kõzetliszt, rostos, barna.
0,10–0,60 m: kõzetlisztes finomhomok, okkerfoltos,

az utolsó 5–8 cm szürke.
0,60–0,80 m: kõzetliszt, finomhomokos, csillámos,

szürkésbarna.
0,80–0,90 m: homok, kevertszemcsés, barna. A

rétegben 0,82–0,85 m között szenesedett növénymarad-
vány található.

0,90–0,95 m: homokos kavics, az 1–2 cm átmérõjû
kvarckavics közepesen koptatott.

A két rétegsor közül részletes palynológiai értékelésre
és a Tilia-diagramokon történõ ábrázolásra a Szc–1 fúrás
bizonyult alkalmasnak (3.a–c ábrák). A diagramokon csak
a százalékosan értékelhetõ mennyiségben elõforduló
fajokat ábrázoltuk. Az 1–2 példányban megjelenõ, de a
környezeti értékelés szempontjából fontos taxonokról,
pedig az alábbi szövegben teszünk említést.

A fúrás rétegsora a szubatlantikus második szakaszát
(Fagus 2 vegetációs alfázist) igazolta, ezen belül a vegetá-
ció fejlõdése alapján további két, kisebb szakaszt (A és B)
lehetett elkülöníteni:
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* SÜMEGI PÁL leírása.
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A szakasz (1,20–1,10 m): folyóvízi, ártéri idõszak, lápi
körülmények még nem voltak.

Fõként nyíltvízi hínárfélék, süllõhínárok (Myrio-

phyllum verticillatum, M. spicatum) és a hínáros békabu-
zogány (Potamogeton perfoliatus), valamint a vízfolyásra,
vízmozgatottságra utaló Nuphar terjedt el.

B szakasz (1,10–0,00 m): a láp kialakulása és fejlõ-
dése, ezen belül a vegetáció fejlõdésében további három
alszakasz (B1, B2, B3) jelölhetõ ki:

— B1 alszakasz (1,10–0,85 m, a láp kialakulása): A
szárazföldi környezetben a szubatlantikusra jellemzõ
Fagus silvatica csak elszórtan fordult elõ, valószínûleg a
vizenyõs, illetve tápanyagban szegény talaj következ-
tében. A legalsó rétegek AP diagramja, Tilia-Betula

vezetésével az elegyes lombos erdõk uralmát mutatta. A
hárserdõkben az enyhén savanyú (pH 5–6) talajon a Tilia

cordata terjedt, de az enyhébb telek jelzõjeként megtalál-
ható volt a T. platyphyllos is. A nyírerdõket a Betula pen-

dula alkotta, amit valószínûleg a nedvesebb idõszakokban
a vizenyõs területen a láp kialakulásakor a nyírlápot alkotó
Betula pubescens szorított ki. A láp körül égerliget (Alnus

glutinosa) és fûz (Salix fragilis) nõtt. Az erdeifenyõ (Pinus

silvestris) viszont alig 5-6%-os elterjedést mutatott. A
Juglans is megtalálható volt. Ez a növény Magyar-
országon a boreálistól a mai napig következetes elõfor-
dulású (SÜMEGI, BODOR 2000). A zónában Dryopteris

kivételével, a szárazföldi lágyszárúak aránya rendkívül
alacsony. Klímajelzõként a Lonicera jelent meg (IVERSEN

1944).
A láp kialakulásakor a vízi környezetben a sekélyvizet

kedvelõk terjedtek el. A Spirogyra mellett a sekélyvizet
kedvelõ gyûrûs süllõhínár (Myriophyllum verticillatum),
valamint a lápokban gyakori borgyökér (Oenanthe) voltak
a legjellemzõbb vegetáció-alkotók. A láp kialakulásának
kezdetén hirtelen elterjedtek a Juncus-félék, amelyek
valószínûleg a dunántúli lápréteken gyepalkotó Juncus

subnodulosus állományai lehettek. Ekkor jelentek meg
elõször a különbözõ mohafajok is. A vízben kis példány-
számban, de következetesen megjelenõ Mougeotia,

Zygnema, oligo-mezotróf vízminõségre, a Spirogyra

jelenlétével együtt pedig savas (pH 5 körüli) közegre,
sekély (max. 2 méter mély) vízre utalnak (VAN GEEL, VAN

DER HAMMEN 1978a, b). A vízpartot nád (Phragmites 

australis) és helyenként sás (Carex) övezte. A nagy kiter-
jedésû fûz és égerligetekben a páfrányok tömeges elter-
jedésükkel csaknem egyeduralkodóak voltak (Dryopteris

spinulosa).
— B2 alszakasz (0,85–0,46 m): A vegetációban

erõteljes változás következett be, amelyben szerepet ját-
szhatott a hõmérséklet csökkenése és nem utolsósorban
az emberi tevékenység is. Az elegyes lombos erdõk
valószínûleg a földmûvelés hatására ritkultak meg, teret
adva a lágyszárú növényeknek (Artemisia, Gentiana,

Scabiosa, Centaure scabiosa, Graminae). Terjedt az
erdõirtások jellegzetes aljnövénye a Rubus is. Az erdei
fenyõ (Pinus silvestris) aránya 10%-ról, hirtelen közel

60%-ra emelkedett, ami már ültetések hatására, a
Dunántúlon, ebben az idõben vált jellemzõvé (ZÓLYOMI

1953). A lombkoronaszintben csak a vízpartot övezõ
kocsányos tölgy (Quercus robur) és szõrös nyír (Betula

pubescens) maradt jelentõs. Még a fûz és égerligetek is
visszaszorultak. A nedvesebb területeken valószínûleg a
Filipendula ulmaria, valamint a láp–mo-csár réteken élõ
Centaurea fajok terjedtek el.

A vízben bekövetkezett változást a Sphagnumok tö-
meges megjelenése és a páfrányok egyeduralmának meg-
szûnése is jelezte. A Sphagnumok terjedésével párhu-
zamosan megritkult a nyíltvízi hínárállomány. A Zygnema

felszaporodása, a Sphagnumok hirtelen, az Oenanthe

fokozatos terjedése a víz bizonyos fokú elsekélyesedését
mutatta. Ekkor terjedt el nagyobb mértékben a Con-

centricystes alga, amely a talajeróziót és az atlantikum
hiányát jelzi (MORZADEC-KERFOURN 1988).

— B3 alszakasz (0,46–0,10 m): A vegetáció fejlõdé-
sében bekövetkezõ újabb változást a kocsányos tölgye-
sek elszaporodása (Quercus robur) jelentette, ezzel pár-
huzamosan a Betula pubescens állományai vissza-szorul-
tak. A tölgyesekben inkább Betula pendula elegyedett. A
vizenyõs területeken élõ páfrányok is erõsen megritkul-
tak, helyüket a szárazabb talajt kedvelõk vették át:
Centaurea sp., Artemisia sp. A savanyú talajon, való-
színûleg a beszáradt lápterületeken Calluna vulgaris

nõtt. Ebben az idõszakban az éghajlat kontinentálisabbá
válása, a csapadék csökkenése feltételezhetõ. A föld-
mûvelés intenzitása fokozódott, megjelentek a gyom-
növények (Chenopodium album, Plantago major,

Centaurea cyanus).
A vízi környezetben már az eutrofitást jobban elviselõ

növények is elterjedtek (Myriophyllum spicatum). Ezzel
párhuzamosan hirtelen és erõsen ritkultak a Sphagnumok
állományai, míg más mohafajok (Fossombronia, Riccia,

Phaeoceros), lápi és mocsári növények (Oenanthe,

Stellaria) továbbra is megtalálhatók voltak. A láp
környezetében, a nedves talajon Polygonumok és lápi
Gentiana fajok is nõttek.

— B4 alszakasz (0,10–0,00 m): Napjainkig terjedõ
idõszakban az erdei fenyõ állományai jelentõsek.
Távolabb a rétet a Graminae és Compositae állományai
borították. Klímajelzõként a Vitis jelent meg. A láp körül a
kocsányos tölgyesekben a páfrányoknak csak szórt
egyedei maradtak. A vízi környezetben tovább éltek az
eutróf vizet is elviselõ fajok és folytatódott a Sphagnum

állományainak ritkulása.
A Szõcei-mohaláp palynológiai eredményeit össze-

foglalva megállapítható, hogy a láp kialakulása és a lápi
vegetáció fejlõdéstörténete a diagramokon jól nyomon kö-
vethetõ és összhangban van mind a szedimentológiai,
mind a radiokarbon vizsgálati adatokkal. Ezek szerint a
láp a holocén végén, a szubatalanikus fiatalabb szaka-
szában alakult ki és a Fagus 2 vegetációs alfázistól
(ZÓLYOMI 1987) napjainkig a vázolt vegetációkép vál-
tozását mutatja.
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Fekete-tó (Szalafõ) és a Farkasfai-úszóláp

Mindkét láp fokozottan védett térségben helyezkedik
el. A Fekete-tó, mely egy fél hektárnál alig nagyobb
dagadó láp, Szalafõ és Szentgotthárd között az erdõben
található, kerítéssel védve az illetéktelen látogatók és a
vadállatok elõl. Nyílt víz már nincs a tavon, tõzegmoha
nõtte be a felszínét. Egy híján minden tõzegmoha faj meg-
található, és néhány olyan ritka növény is, mint a vidrafû
(Menyanthes trifoliata), a széles levelû gyapjúsás
(Eriophrum latifolium), a kereklevelû harmatfû (Drosera

rotundifolia), a töviskés sás (Carex echinata), a lápi béka-
buzogány (Sparganium minimum) és a szõrõs nyír (Betula

pubescens). A felsorolt növény-ritkaságok az utolsó jég-
korszak utáni felmelegedõ hûvös klímához kötõdtek és
flóra fejlõdéstörténeti érdekességnek számítanak. A
Feketetó–1 fúrás palynológiai adatait a 3. táblázatban, a
két fúrás rétegsorait az alábbiakban közöljük:

Ftó–1 fúrás rétegsora (a tõzegmoha-láp keleti felében,
ahol a tõzegmoha és a víz kb. 1 m vastag):

0,00–0,28 m: agyagos kõzetliszt, barnás szürke, 0,17
m-nél szenesedett növényi maradvánnyal.

0,28–0,80 m: agyagos kõzetliszt, világosbarnás szürke,
okker foltokkal. Az elõzõ rétegnél tömöttebb.

Ftó–2 fúrás rétegsora (a tõzegmoha-láp közepén, ahol
a mohaszõnyeg és a víz cca. 0,60 m vastag):

0,00–0,12 m: tõzegcsíkos agyagos kõzetliszt, szürkés-
barna. Jól kifejezett rostostõzeg-csíkok 0,07–0,08 és
0,09–0,12 m között.

0,12–1,20 m: agyagos kõzetliszt, barnásszürke,
limonitfoltokkal és szenesedett pettyekkel. A mélység felé
fokozatosan tömörödik. 0,75 m-tõl szürke színû.

A területen nem található jelentõs vastagságú tavi,
illetve lápi üledéksor, amit az általunk lemélyített fúrás is
igazol. A fúrási rétegsor alsó szakaszából vett minták
sporomorphában szegények, a felsõ szakasz mintáiban a
vegetációkép a szõceihez hasonló. Az uralkodó Betula

pubescens és a Quercus robur nedves környezetet jelez. A
Plantago major emberi tevékenység hatására terjed.
Radiokarbon kormeghatározásra alkalmas réteget nem
találtunk, és a rétegsor pollenanyaga sem elégséges
közelebbi kormegállapításra. Ezért kutatásainkat a Szent-
gotthárd melletti Farkasfai-úszólápon folytattuk.

A Farkasfai-úszóláp a Huszácsi-patak jobb partján
található, melynek közvetlen környezetében jelenleg
rekettyefûz, erdei fenyõ, akác és gyertyán található. Az
úszó láp szõnyeg és a víz alatt, kb. 1,0 m mélységben, a
fúrás a következõ rétegsort harántolta:

Ffa–1 fúrás rétegsora:

0,00–0,83 m: agyagos kõzetliszt, világosszürke, benne
tõzegcsíkok. Az agyag nagyon képlékeny.

0,83–1,65 m: kõzetliszt, tõzegcsíkokkal, az elõzõ
rétegnél sötétebb szürke színû, a tõzeg barna.

1,65–1,67 m: kavicszsinór, a kavics anyaga csillámos
gneisz.

1,67–1,93 m: kõzetliszt, finomhomokos, sötétszürke,
világosbarna tõzegcsíkokkal.

1,93–2,40 m: kõzetliszt, feloxidálódott piritgumókkal,
sötétszürke, limonit foltokkal. A fenti rétegeknél tömöt-
tebb, keményebb.

A rétegsor palynológiai vizsgálatának eredményeit a
4a–c ábrák szemléltetik. A Tilia-diagramokhoz a
következõ értékelés tartozik:

A szakasz (2,40–1,65 m): Az idõszakos vízborítású láp
környezetében csak ritkás fás vegetáció (Pinus, Betula,

Salix, Corylus) és lágyszárúak (Compositae) pollenszem-
cséi maradtak meg. A területen elõforduló szélsõséges és
idõszakos vízborításra és talajerózióra csak néhány
Concentricystes maradványai utalnak.

B szakasz (1,65–0,00 m): A viszonylag gazdag sporo-
morpha-asszociáció a szubatlantikus legfiatalabb idõsza-
kát, mintegy 1500–1700 évet képvisel. A folyamatosnak
tekinthetõ rétegsor három vegetációs alszakaszt ölel fel:

— B1 alszakasz (1,65–1,30 m): A szárazföldi környe-
zetben a fenyõk, a Quercus és a Betula térhódítása mellett
már a Corylus és a Fagus is következetes megjelenésûvé
vált. Aljnövényként a szárazabb környezetet is elviselõ
Gramineae, Compositae és Centaurea fajok is elterjedtek.
A földmûvelés intenzitásának növekedését a gabonafélék
termesztése és a gyomnövények (Plantago major),
valamint a Juglans megjelenése igazolta. A cserjék és a
fák elterjedése, árnyékoló hatásuk, a megnövekedett
csapadékkal, a geomorfológiai és talajtani adottságokkal
együtt elláposodási folyamatot idézett elõ (1,50 és 1,45
m). A láp mélyülését a megmaradt Concentricystes alga-
szervezetek felszaporodása, a mohák (Phaeoceros laevis,

Bartramia pomiformis), a mocsári növények (Phragmites

australis, Stellaria), majd a nyíltvízi hínárfélék
(Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Potamogeton)
megjelenése bizonyítja.

— B2 alszakasz (1,30–1,25 m): A láp rövid ideig tartó
elsekélyesedése következett be, kihaltak a nyíltvízi
hínárok, megritkultak az algák (Concentricystes, Spiro-

gyra) és a mohák is (Phaeoceros, Riccia). Még a nád is
eltûnt, helyét a Glyceria gyér állománya foglalta el. A
lágyszárúak között is csak néhány páfrány maradt meg.

— B3 alszakasz (1,25–0,00 m): A szárazföldi
környezetben a lágyszárúak térhódítása következett be: a
láptól távolabbi területen a Compositae, Gramineae és
Chenopodiumok, míg a láp közelében a Gentiana mellett
a lápi Centaurea állományai terjedtek el. A közeli égeres
fajszáma is gazdagodott. A láp ismét állandó vízborításúvá
vált, ahol kezdetben az algák és a mohák, majd a mocsári
fajok és nyíltvízi hínárok is (Myriophyllum verticillatum)
következetes elõfordulásúak lettek. A víz trofitásának
növekedését a Typha és az Glyceria elterjedése jelzi.

E pollenszakasz második felében (cca. 0,80 m-tõl) —
valószínûleg csapadékcsökkenés hatására — a láp kissé
sekélyebbé vált. Ezt igazolja a környezetben elõforduló
fenyõk fokozatos visszaszorulása, valamint a Corylus és a
Quercus elterjedése. Megritkult a Gentiana, a Sagina és a
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Chenopodiumok állománya is. A gabonanövények ter-
mesztése, és ezzel párhuzamosan a gyomnövények elter-
jedése ekkor érte el maximumát. A láp elsekélyesedését a
Zygnema, egyes mohák (Saelania glaucenses) és a mo-
csári növények (Sanguisorba, Cyperacae, Lemna) felsza-
porodása követte. Az elsekélyesedõ lápon egyre jobban
elterjedt a Polygonum amphibium, a Glyceria maxima és a
Schoenoplectus sp. A Zygnema, a Thalictrum és a
Sangiusorba következetes elõfordulása a lápi víz mezotróf
állapotát és enyhén savanyú pH-ját jelzi.

A Ffa–1 fúrás palynológiai vizsgálatát összefoglalva
megállapítható, hogy jól értékelhetõ, gazdag sporo-
morpha-együttes csak a fúrás középsõ szakaszától fel-
felé fordul elõ, ami alapján a lápi vegetáció fejlõdés-
története jól nyomon követhetõ. A lápot körbevevõ lom-
bos erdõ összetétele a szõcei és fekete-tói területekéhez
hasonló.

Összefoglalás

Palynológiai és földtani vizsgálati eredményeinket
összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Szentgyörgy-
völgyben, a Kerka völgyében, a Reszneki vár környékén
és a Fekete-tó területén mélyített sekélyfúrások rétegsorai
a bronzkor megismerése szempontjából nem hoztak
értékelhetõ adatokat, a negyedidõszak helyi történései vi-
szont jól értelmezhetõek. Ebben az idõben területünkön a
lepusztulás (erózió) dominált. Üledék-felhalmozódás
leginkább folyóvízi kavics vagy eolikus lösz, illetve dellu-
viális eredetû, lösszerû üledékek formájában történt. Az
állandó vízborítás hiánya következtében ezek az üledékek
nem õrizték meg a bennük felhalmozott pollenanyagot.
Ezért az uralkodó vegetáció képét, és az éghajlati
(hõmérséklet és csapadék) viszonyokat nem lehetett felvá-
zolni. A folyóvölgyek eróziótól védett szegleteiben, vagy
a vízzáró pannóniai üledékek horpáiban kialakult tavacs-
kák és lápok üledékeinek vastagsága nem jelentõs. Az
üledékek a holocénben többször is áthalmozódtak.

Az általunk vizsgált területen mélyített sekélyfúrások
rétegsorai közül csupán a Szõcei-lápon és a Farkasfai-
úszólápon telepítettek tartalmaztak viszonylag gazdag pol-
lenanyagot. Elemzésük gazdagította a régió vegetációjá-
nak és klímájának fejlõdéstörténetét.

Mindkét terület pollenanyagot tartalmazó rétegsora
viszonylag fiatal idõszakot ölel fel, ami a szubatlantikus
második szakaszát, a Fagus 2 vegetációs alfázisát jelenti.
Ezt a Szõcei-láp rétegsorának tõzegmintáin mért radiokar-
bon adatok bizonyítják. A Szõce–1 fúrásban harántolt 40
cm vastag tõzegréteg közelítõleg 500 év alatt halmozódott
fel, azaz a mohaláp növekedése 0,6 mm/év lehetett. A
tõzegre települõ, közel félméteres lápi üledék (agyagos
iszap) felhalmozódási sebessége 1 mm/év-re tehetõ, amely
könnyen összevethetõ a tõzegréteg növekedési sebes-
ségével, ha figyelembe vesszük az utóbbiak eredetileg
nagyobb pórustérfogatát, azaz az eltelt idõ alatt

bekövetkezett nagyobb tömörödési értékét. A lápi
környezetben végbemenõ kb. 1 mm/év sebességû üledék-
felhalmozódást alapul véve, a fúrás 1,10 m vastag rétegso-
ra kb. 1100 évvel ezelõtt kezdett lerakódni. A ma már nyílt
vízzel nem borított lápon mért értékeket a hasonló földraj-
zi és földtani helyzetben lévõ Farkasfai-úszólápra is
kivetíthetjük, mivel annak rétegsorában nem találtunk
radiokarbon kormeghatározásra alkalmas mennyiségben
szerves anyagot. Ugyanakkor, a láp közel 2 m vastag
rétegsorának gazdag pollenanyaga az elõzõleg említett
üledék-felhalmozódási sebesség szerint mintegy 2 ezer év
vegetáció-, és klímatörténet bizonyítékait rejti. A kisebb
tavakban és lápokban lerakódó üledékek felhalmozódási
sebességének 1 mm/év-es nagyságrendje megfelel a hazai
és a külföldi irodalomban fellelhetõ értékekkel. Ezért,
ezeket az értékeket a Szentgyörgyvölgy–1 fúrás értékel-
hetõ sporomorphát nem tartalmazó rétegsorával és az
abban mért radiokarbon eredménnyel is összevetettük. A
fúrás 2,80–3,00 m mélységbõl származó szenesedett
növénymaradványon közel 8800 év B.P. értéket mértek. A
rétegsor 1,5–2,5 m közötti, palynológiailag steril szakasza
intenzív oxidációs környezetre utal, ami kb. 1500 év B.P.
elõtti történés lehetett.

A többi fúrás rétegsora radiokarbon kormeghatározás
szempontjából negatív, palynológiailag pedig nehezen
értékelhetõ, bizonytalan eredményeket adtak. A rétegsorok
makroszkóposan párhuzamosítható felsõ, kb. 2 méteres
szakasza, — a lápi körülmények között végbemenõ
üledékképzõdési sebességet figyelembe véve — két fel-
tevést erõsít:

1. az Alpokalja általunk vizsgált területén, ha történt is
a 1500 év B.P. elõtt üledék-felhalmozódás, annak jelentõs
részét az intenzív erózió elmosta,

2. kb. 1500 éve B.P. kezdõdött azoknak a kisebb lápok-
nak és tavaknak kialakulása, melyekben a mai napig is
üledékfelhalmozódás folyik, és a vegetáció képét tükrözõ
pollenanyag konzerválódik.

A spóra-pollen vizsgálati eredmények alapján a
Szõcei-lápot jelenleg dagadó Sphagnum lápnak, a
Farkasfait rétlápnak nevezhetjük. Fejlõdési menetük az
alábbiakban vázolható:

A szõcei lápé: a mintegy 1100 éve kezdõdött folyóvízi,
ártéri vízborítást lefolyástalan rétláp váltotta fel, majd
fokozatosan mohaláppá alakult, amely azután elseké-
lyesedett és összezsugorodott. A Sphagnum-mohaláp
zsugorodásával párhuzamosan ritkult a Dryopteris spinu-

losa és elterjedt a Concentricystes alga. Napjainkra a
Sphagnum és a páfrány szerepe egyre inkább csökken. A
kiszáradó lápterületeken a vegetáció térhódítása PÓCS

(1958) szerint a következõképpen alakult: „A kiszáradó
lápfelületeken ismét meghonosodnak a rétlápi növénytár-
sulások és terjednek olyan igénytelen lápnövények, ame-
lyek eddig a tõzegmohok növekedésével nem tudtak lépést
tartani. Így, terjed a lucfenyõ és a boróka (Picea,

Juniperus). A kiszáradás alatt álló láperdõ területén az
erdei fenyõé a jövõ, elsõsorban ennek a fejlõdéséhez adot-
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tak a lehetõségek. A Quercus robur terjedése már
telepítéseknek köszönhetõ”.

A Farkasfai-ingóláp vízborítása a szõceinél sekélyebb
volt. Kialakulásának kezdetén többször csak idõszakos
vízborítású lehetett, amit a Concentricystes domináns sze-
repe is alátámaszt. A láp vize a szõceinél kissé trofikusabb
és kevésbé savanyú pH-jú volt. Napjainkban megfigyel-
hetõ a láp vízborításának állandósulása és trofitásának nö-
vekedése, ami a Concentricystes nagyarányú csökkenésé-
ben, a Myriopohyllum verticillatum, a Glyceria, a Typha és
a Cyperacae-félék elszaporodásában nyilvánul meg.

A Nyugat-magyarországi-peremvidék lápjain végzett
földtani és palynológiai vizsgálataink eredményei alátá-
masztják LÁSZLÓ, EMSZT (1915) megállapításait, miszerint
„Magyarország tõzeglápjaiban már csak elvétve
tételezhetjük fel a pleisztocén klímaváltozások nyomait

egyes lápok erdei tõzegében és hazánk teljesen kontinen-
tális helyzeténél fogva ez éppen olyan természetes, mint
hogy lápjaink is túlnyomóan rétlápok, szemben az északi
tengermellékek túlnyomó vegyes- és mohalápjaival. Ez
utóbbi körülmény már maga eléggé bizonyítja, hogy
tõzeglápjainknak fejlõdésmenetében a geológiai, illetve
növényélettani mozzanatoknak (feltöltõdési szukcessziók-
nak) sokkal nagyobb szerep jutott, mint a klímaváltozá-
soknak”.
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GEOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL RESEARCH OF WETLANDS AT THE FOOTHILLS OF
ALPS

TIBOR CSERNY, ELVIRA NAGY-BODOR

Geological Institute of Hungary, H–1143 Budapest, Stefánia út 14.

K e y w o r d s :  foothills of Alps, Quaternary sediments of the wetlands, radiocarbon age of the Holocene sediments, paly-
nology, AP, NAP, water and swamps plant, reconstruction of the palaeoenvironment

The research area of Hungary includes three naturally uniform subregions, the Vasi-Hegyhát (Farkasfa), the western margin of
Zalai-dombság (Csesztreg, Szentgyörgyvölgy, Resznek, Szalafõ villages) and the Felsõ-Kemeneshát (Szõce). These geographic units
belong to the Western-Hungarian satellit makroregion, which further extend to Burgenland and Styria in the north-west and to
Slovenia in the south-west. The archaeological study on the Bronze Age, augmented with geological-palynological research, was con-
ducted in this area, in 1997 and 1998.

Based on their morphology, the Zala Hills, the Vasi-Hegyhát and the Upper Kemeneshát showing common geological features in
many aspects. In general, both areas are covered by Quaternary sediments in various thickness, but a few locations have older,
Pliocene (Pannonian) sediments on surface. The most common Quaternary sediments in the area are the young Pleistocene rede-
posited loess, other loess-like sediments and the Middle and Lower Pleistocene fluvial gravel sediments.

The climate is strongly influenced by sub-Mediterranean and Atlantic effects. Due to the high precipitation, the larger floods and
the relatively high gradient of the river beds, can remove a great amount of sediment.

The flora in the study area can be classified as the East Alpine flora type, which is characterised by Quercetosum forests with
mixed-in Genistae-Pinetum and by acidophylous Genistae-Pinetum forests. Sphagnum peat-bogs are quite frequent in the area. Also,
the dealpine flora commonly appears on the wetlands and river banks.

After completing several steps of our research, we conclude that the geological and palynological investigation of the sediment
sequences, collected in the Szentgyörgy and Kerka valleys, as well as, in the vicinity of Resznek Castle and Fekete-tó mire, could not
contribute significantly to the archaeological studies of Bronze Age. During most of Quaternary erosion dominated over sedimenta-
tion in this area. Sedimentation occurred only in wetlands (small lake, mire, peat-bog, fen and swamp), which were untouched by ero-
sion and formed in corners of river valleys and on the surface of impermeable Pannonian sediments. The thickness of these deposits,
however, is not significant, because discontinuous sedimentation during the Holocene. The sequences of Szõce peat-bog and Farkasfa-
mire provided new information on the evolution of vegetation in that area. The pollen rich sequences of both boreholes had relative-
ly young sediments, which was proved by the radiocarbon age of the peat samples from Szõce peat-bog.

On the basis of the sequences, we can establish the following: even if, sedimentation had been at the foothills of Alps, the inten-
sive erosion removed most of the deposits. The deposits of the smaller wetlands (peat-bogs, mire, fen and small lakes) were formed
about 1500 years B.P., in which sedimentation is going on up today, and which preserve vegetation sporomorph of the surrounding
area.




