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1. Bevezetés, célkitűzések 

Az éghajlat hosszútávú ingadozásainak tanulmányozását megnehezíti, hogy műszeres 

meteorológiai észlelésekből származó adatok viszonylag rövid időre állnak rendelkezésünkre. 

Ha képet akarunk nyerni arról, hogy a műszeres méréseket megelőző időszakban milyen 

átlagértékek és ingadozások jellemezték az éghajlati rendszert, akkor olyan adatokat, 

forrásokat kell keresnünk, amelyek szoros és stabil fizikai, logikai kapcsolatban vannak 

valamely éghajlati elem váltakozásával. Ezeket, a műszeres méréseket helyettesítő, közelítő 

adatokat éghajlati proxi-nak nevezzük. A proxi-k alkalmazásával a méréseket megelőző 

időszakra is lehetséges bizonyos éghajlati karakterisztikák elfogadható pontosságú jellemzése, 

rekonstrukciója. 

Hazánkban az írott források feldolgozása (KISS 1999, 2009, RÁCZ 1999, 2001, 

BARTHOLY et al. 2004, VADAS 2008) mellett a növény fenológiai adatokból (PÉCZELY 1982, 

STREŠTIK &  VERŐ 2000) is született már rekonstrukció. A természettudományos módszerek 

közül a fúrólyuk hőmérsékletek (BODRI &  DÖVÉNYI 2004, BODRI et al. 2009) és a barlangi 

karbonátos üledékek stabilizotópos és nyomelem vizsgálata (SIKLÓSY et al. 2009a, b) alapján 

a közelmúltban jelentek meg az első tanulmányok. 

Doktori kutatásaimban azt a célt tűztem magam elé, hogy hazánkban, vagy akár a 

világon is, kevéssé ismert természettudományos források vizsgálata alapján rekonstrukciót 

készítsek múltbéli éghajlati és egyéb környezeti változásokról. A kutatás gyújtópontjába a 

rétegzett anyagok kerültek, mert esetükben a rétegzett jelleg már önmagában kínálja a 

rétegszámlálás alapján nyert kormeghatározás lehetőségét is. A dolgozatban a számtalan 

rétegzett természeti adatforrás közül a faévgyűrűk és a barlangi jegek vizsgálata során elért 

néhány fontosabb eredményt foglalom össze. A faévgyűrűk már világszerte, régóta 

alkalmazott források, de szisztematikus dendroklimatológiai vizsgálatok idehaza korábban 

nem történtek. A barlangi jégben őrzött környezeti információ felderítése, értelmezése viszont 

világviszonylatban is úttörő munkának számít. 

 

2. Vizsgált anyagok  

2.1. Faévgyűrűkből származó adatok 

A Kelemen-havasokból cirbolyafenyők évgyűrűszélességi adatait vizsgáltam. Az élő 

fákból növedékfúróval 4 mm átmérőjű növedékcsapot vettem, követve a szabványos és 

egyezményes módszertani elveket (COOK &  KAIRIUKSTIS 1990, POPA 2004). A holt fákból 8-

10 cm vastagságú korongot fűrészeltünk. A mintaterületen belül csekély mértékű volt a 

környezeti tényezők változékonysága, ez biztosítja, hogy a növekedésre vonatkozó információ 
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ökológiailag homogén halmazból származik. 

A minták felszínét szalagcsiszolóval és fokozatosan finomodó csiszolópapírt 

alkalmazva munkáltam meg, majd políroztam, ezáltal az évgyűrűhatárok fénymikroszkóp 

alatt tanulmányozhatóvá váltak. Az évgyűrűszélességeket Lintab mérőasztalhoz 

csatlakoztatott TSAP 0.53 mérőprogram (RINNTECH 2005) segítségével mértem. Az 

évgyűrűszélesség idősorok grafikus összehasonlításához, és a keresztdatáláshoz ugyancsak a 

TSAP programot használtam. Az eredmények ellenőrzésére, az esetleges korolási hibák és a 

hiányzó évgyűrűk kiszűrésére a COFECHA programot (HOLMES 1983) alkalmaztam. 

Dendrokémiai vizsgálatokra három egészséges cirbolya példányt választottam ki a 

Rekettyés-csúcs alatti területen, s példányonként egy furatot vettem egy speciális 1 cm-es 

átmérőjű növedékfúróval. A mintagyűjtés és mintakezelés során kiemelt figyelmet fordítva a 

dendrokémiai vizsgálatok speciális igényeinek. 

Az archív luc sűrűség adatok az ITRDB (International Tree Ring Data Bank) 

adatbázisából származtak (NOAA 2009). A déli-kárpáti, Pareng-hegységben található Novaci 

környékéről (45,30N, 23,67E, 1650 m tszf.) gyűjtött anyag leírása szerint a felső erdőhatárról 

származik. 

2.2. Barlangi jégből származó adatok 

Fúrás az Eszkimó-jégbarlangban és a Porcika-hóakna padozati jegén. 

A barlangi jégfúrások Ejkelkamp talajfúróhoz csatlakoztatható, saját tervezésű 

fúrófejek alkalmazásával történtek. Az Eszkimó-jégbarlang 14 méter vastag padozati jegébe 

2001 novemberében egy 7,6 méter mély furást (ESK) sikerült mélyíteni. A részminták 2 – 

8 cm hosszúságú darabokra lettek szeletelve. Összesen 299 darab részminta keletkezett. A 

Porcika-hóaknában két jégmagot sikerült kiemelni a jégblokkból 2005. december 11-12-én. A 

BA furat 205 cm mélységig hatolt, anyaga 10 cm-es szakaszokra lett vágva (20 minta). A BB 

furat 195 cm mélységet ért el a jégmagot 2 cm-es szakaszokra daraboltuk (98 minta). 

 

2.3. Analitikai módszerek 

3.1. Dendrokémiai vizsgálatok 

Az elemanalitikai elemzés lézerablációs mintabeviteli egységgel (UP-213, New Wave 

Inc.) kapcsolt induktív csatolású plazma tömegspektrométer (ICP-MS, Element2, Thermo 

Electron Corp.) alkalmazásával történt az MTA Izotópkutató Intézetben. A mért intenzitás 

értékeket a gázháttér beütésszámaival korrigáltam. A háttér meghatározása a lézer indítását 

megelőző ~30 sec mérés alapján történt. Minden mért értéket az ugyanazon a ponthoz tartozó 
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13C intenzitással normáltam, azért, hogy az eltérő ablációs hatékonyság és a fa sűrűségbeli 

különbségeiből adódó zavarást kiküszöböljem (BARRELET et al. 2006). 

3.2. Stabilizotópos mérések 

A stabil vízizotópos elemzések az MTA Geokémiai Kutatóintézetben készültek. Az 

eredményeket a nemzetközi VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) etalonhoz 

viszonyítva ezrelékben adjuk meg a szokásos delta (δ) jelöléssel: 

δD vagy δ18O = (Rminta -Rstd)/Rstd * 1000 [‰]VSMOW, 

ahol Rminta és Rstd a minta és a sztenderd 18O/16O, ill. 2H/1H (D/H) aránya. A mérési 

eredmények kiértékelése két-pontos kalibrációval történt (PAUL et al. 2007). 

3.3. Trícium koncentráció meghatározása a BA és BB furatok mintáiban 

Az olvadék vízminták trícium aktivitását Wallac 1220 Quantulus 1220 típusú (Perkin 

Elmer) folyadékszcintillációs spektrométerrel határoztuk meg az MTA ATOMKI 

laboratóriumában. 

 

4. Standardizálás 

4.1. A cirbolya évgyűrűszélesség adatok standardizálása 

Annak érdekében, hogy a kis frekvenciás változékonyság is megőrződhessen a 

kelemeni cirbolyák adatainak standardizálása során, egy biológiai szemléleten nyugvó 

eljárást, az ún. regionális görbe-standardizációt (RCS-Regional Curve Standardization) 

(ESPER et al. 2003) alkalmaztam. A nyers mérési adatokból az egyedi évgyűrűsorok és az RC 

hányadosaként indexeket számítottam. Ezután az adatokat naptári dátum szerint rendeztem, és 

a növekedési trendtől megtisztított indexekből kétsúlyú robosztus átlagolással (COOK 1985) 

határoztam meg az átlagos indexet, a kelemeni cirbolyák átlagos éves növekedési menetét 

leíró adatsort. Az időben változó mintaszám okán bekövetkező amplitúdó torzulás 

kiküszöbölésére ajánlott korrekció megtörtént (OSBORN et al. 1997, FRANK et al. 2007). A 

standardizálás az ARSTAN szoftver megfelelő eszközeinek alkalmazásával valósultak meg 

(COOK &  KRUSIC 2006). 

4.2. A dendrokémiai adatok standardizálása 

A három cirbolyamintából nyert relatív kén intenzitás adatokra kétlépéses 

standardizálási eljárást dolgoztam ki. Első lépésben a geszthez, második lépésben a szijácshoz 

tartozó évgyűrűk adatainak a standardizálására került sor. Végezetül a külön standardizált 

szakaszokra nyert indexeket mindhárom fánál egyesítettem. 

4.3. A sűrűségadatok standardizálása 

A sűrűség adatokat terhelő biológiai trend leginkább lineáris modellel közelíthető 
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(BRÄKER 1981). A nyers sűrűségadat és a lineáris modell által meghatározott adat 

hányadosaként állt elő az index érték minden sorozat minden egyes évében. Az egyedi 

indexekből robosztus átlagolás (COOK 1985) határozta meg az állományra jellemző maximum 

(MXD) és minimum (MND) sűrűségindexeket. Az így nyert MXD és MND kronológiák 

változékonyságát korrigálni kellett a változó mintaszámmal (OSBORN et al. 1997, FRANK et al. 

2007b). A standardizálást és indexszámítást ez esetben is az ARSTAN programmal (COOK &  

KRUSIC 2006) végeztem. 

 

5. Rekonstrukciós módszerek 

5.1. Cirbolyafenyő évgyűrűszélesség index 

A hőmérsékleti adatok és a cirbolyaindexek összehasonlító vizsgálatának eredményei 

nyomán a július-augusztusi középhőmérséklet múltbéli váltakozásának rekonstruálására 

tettem kísérletet. A regresszió nyomán fellépő amplitúdó veszteség elkerülésének érdekében a 

rekonstrukciót az ún. „átskálázás” módszerével (ESPER et al. 2005) kíséreltem meg.  

5.2. Lucfenyő sűrűségindexek 

A hőmérséklet éves röntgenes sűrűség paraméterre gyakorolt hatását a havi 

középhőmérséklet adatok, és az MXD és MND indexek között számított Pearson-féle 

korrelációs együttható segítségével értékeltem. A novaci-i lucok röntgenes sűrűségadatai 

alapján kétféle rekonstrukció elkészítésére tettem kísérletet. Egyrészt az MXD indexek 

alapján a május-szeptember (MJJAS) öthavi középhőmérséklet megfelelő kalibrációjának 

lehetőségét vizsgáltam. Másrészt az MXD és MND adatok kombinációjával (további jelölés 

MX+MN) az egyedi sűrűség paraméterek optimális kéthavi hőmérsékleti tükörképeit 

egyesítő, négyhavi (JJAS) középhőmérséklet kalibrációs lehetőségeit is vizsgálatba vontam. A 

két sűrűségindex kombinálásához bilineáris regressziót alkalmaztam. 

5.3. Barlangi jég stabil oxigénizotópos összetétele 

A helyi csapadék és a felszíni léghőmérséklet 2005. szeptember 17-től 2008. január 

17-ig folytatott monitorozásának eredményeképpen felállítottam a csapadék vízizotópos 

összetétele és a felszíni léghőmérséklet közti regressziós összefüggést (ún. δ-T egyenlet). A 

teljes évre és a téli félévre vonatkozó δ-T egyenleteket használtam a jégből nyert 

stabilizotópos adatok alapján készített hőmérsékleti rekonstrukcióhoz. 

 

6. Tézisek 

1. A kelemeni cirbolya évgyűrűszélesség kronológia a 994 és 2005 közötti, 1011 év hosszú, 

időszakot fogja át, ezzel a mindezidáig létrehozott leghosszabb kárpáti évgyűrű-
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kronológia. Szerzőtársammal kimutattuk, hogy a kelemeni cirbolyafenyők átlagos 

évgyűrűszélesség-változása alapján szerkesztett adatsor a július-augusztusi 

középhőmérséklet megbízható közelítésének tekinthető. Az éghajlati kapcsolatban az 

évgyűrű növekedési évének július-augusztusi középhőmérséklete mellett az előző év 

hasonló időszaka ugyancsak fontos tényező. Az cirbolyaindexek és a július-augusztusi 

középhőmérséklet közti kapcsolat igen szoros az alacsony frekvencia tartományban, azaz 

az évtizedes-évszázados ingadozások rekonstruálására nagyon kedvező lehetőséget kínál. 

2. A hőmérsékleti jel a vizsgált időszak nagy részén stabil, kivétel az intenzív kénkitermelés 

két évtizede (1965-1986). A cirbolyák évgyűrűszélesség indexei jól követik a nyári 

középhőmérséklet változásait, de a fenyők egyértelműen szélesebb évgyűrűket 

növesztettek 1965-től 1986-ig, mint amekkorát a vonatkozó hőmérsékletek indokoltak 

volna. Adatokkal támasztottam alá a korábbi feltételezést, hogy a robbanóanyag 

összetevőjeként alkalmazott nitrogén műtrágya maradéka a szétrobbantott kőzetből 

származó porral együtt, amit az évgyűrűk anyagában a kéntartalom növekedése jelez, 

ugyancsak a környező erdőterületre jutott.  

3. A kelemeni július-augusztusi középhőmérséklet ingadozásainak 846 éves történetét 

rögzítő adatsor úgy állt elő, hogy az 1163-tól 1964-ig ívelő átskálázott cirbolya adatokat 

1965-től 2008-ig a HadCRUT3v adatbázisból a területet fedő cellához tartozó júliusi és 

augusztusi havi adatok átlag értékei egészítették ki. Az ezeréves faévgyűrű alapú, európai, 

nyári középhőmérsékleti hőmérsékleti rekonstrukciók érvényességi tartományával 

összevetve azt is megmutattam, hogy a kelemeni cirbolyafenyő-adatok segítségével olyan 

területre sikerül a nyári időszak hőmérsékleti viszonyainak több évszázadra visszatekintő 

éves felbontású rekonstrukcióját adni, melyre a létező rekonstrukciók eredményei alig 

szolgáltatnak információt. Ezáltal ez az új rekonstrukció nem csak érdekes újdonság a 

hazai éghajlat-történeti kutatásokban, hanem nemzetközi szinten is jelentős eredménynek 

tekinthető. 

4. Az MXD esetében a havi középhőmérsékletek közül augusztus (r=0,46) és szeptember 

(r=0,38) mutatta a legnagyobb korrelációs együtthatót, az MND indexek esetében 

jellemzően negatív korrelációs együtthatókat adott eredményül az összehasonlítás. A 

legerősebb kapcsolat június (r=-0,30) és július (r=-0,44) adataival mutatkozott. 

5. A kalibrációs kísérletek összehasonlításával kimutattam, hogy a kombinált sűrűség-

paraméterek használatával pontosabb rekonstrukció készíthető, mint csupán a maximum 

sűrűség felhasználásával készített rekonstrukció, noha ez az elmúlt 30 évben a 

rutinszerűen alkalmazott eljárás.  
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6. A Porcika-hóaknából származó jégmintákban a radioaktív hidrogén izotóp (trícium) 

koncentrációinak elemzése során gyakorlatilag a múltbéli csapadék váltakozó trícium 

koncentrációjának tökéletes lenyomatát ismerhettük fel. Az Eszkimó-barlang jegének 

stabil oxigénizotópos összetétele alapján pedig a téli félévi hőmérsékleti váltakozás 

rekonstrukcióját készítettem el 50 éves felbontással az elmúlt kétezer évre, és 20 éves 

felbontással az elmúlt évezredre vonatkozóan.  

 

7. Következtetések 

7.1. Módszertani perspektívák 

A sűrűség adatok vizsgálata során a minimum sűrűség esetében felismert éghajlati 

kapcsolat új eredménynek számít. A kombinált sűrűségadatok alkalmazása a sűrűségadatok 

alapján végzett dendroklimatológiai rekonstrukció hagyományos módszertanát érdemben 

fejlesztő módszertani újítás lehetőségét vetíti előre. 

A barlangi jég vizsgálata során nyert eredmények legfontosabb módszertani 

üzenetének azt tartom, hogy szilárd tapasztalati ellenérveket szolgáltatnak, a barlangi jégből 

kinyerhető információk értékét kétségbe vonó, vagy elvi bizonytalanságokat hangoztatva 

kétkedő véleményekkel szemben. Ez azt jelenti, hogy a barlangi jégüledékeknek a múltbéli 

csapadékhoz kapcsolódó fizikai, kémiai környezeti információi a sarkvidéki 

jégfelhalmozódásokhoz hasonló hiteles adatforrásai lehetnek, sőt hitelesebbek, mint az 

alacsony szélességek felszíni jégösszletei (pl. HE et al. 2001, HOU &  QIN 2002, THOMPSON 

1980), amelyeknél a vízpára diffúziója vagy az olvadékvíz beszivárgása sok esetben elsimítja, 

kiátlagolja az értékes környezeti, éghajlati információt. 

 

7.2. A Kárpát-medence elmúlt ezer évének éghajlattörténetéhez kapcsolódó 

legfontosabb új eredmények: 

- A 20. sz. harmadik negyedétől a Kelemen-havasokban a nyári hőmérsékleti 

viszonyokban erős melegedés indult meg. A nyári középhőmérsékletek éves, évtizedes 

összehasonlításban az elmúlt ~850 évben páratlan szintet értek el. Azonban a hőmérséklet 

emelkedés dinamikája, illetve az évtizedes változások amplitúdója, legalábbis a július-

augusztusi középhőmérséklet esetében, nem tekinthető szélsőségesnek az évezredes 

összehasonlítás szerint. 

- Ezzel szemben a téli középhőmérséklet viszonylag egyenletes ütemben emelkedik 

1900-tól. A korábbi évszázadokra rekonstruált adatokat és a 20. sz. végi – 21 sz. eleji mért 
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értékeket a 19. sz. végi értékekhez viszonyítva az állapítható meg, hogy a téli hőmérsékleti 

viszonyok esetében is az elmúlt évezred legmelegebb évtizedeit éljük a Kárpát-medencében. 

- A régióban a leghűvösebb nyarak 1810-20 között uralkodtak, míg a leghidegebb 

telek 1680-1700 között. 

- A kisjégkorszak globálisan ~1300-1850 közé helyezett éghajlattörténeti időszaka a 

Kárpát-medencében határozottan szakaszokra tagolható. A fokozatosan hidegebbé váló telű, 

ingadozó, de döntően hűvös nyarú szakasz kb.1370-től a 17. sz. végéig tartott. A hideg 

időszakot a 18. sz-ban, mind a tél, mind a nyár vonatkozásában egy kevésbé hideg, 

tulajdonképpen a 20. sz-i viszonyoknak megfelelő évszázad szakította meg. Ezt a 19. sz-ban 

ismét egy rövidebb hideg periódus követte. 

- A kisjégkorszak előtt a téli félév esetében bizonyosan kimutatható a középkori meleg 

időszak, melyet 800-1260 közé tudunk helyezni. Az utolsó kiemelkedően enyhe telek 1220-40 

között uralkodhattak, ám valószínűleg ennél is enyhébb évtizedek lehettek a 9. sz. első 

felében. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Kiemelt köszönettel tartozom dr. IONEL POPA-nak (ICAS), hogy a kelemeni cirbolya adatbázis 

általa gyűjtött részének adatait a 2. fejezetben közölt elemzések elkészítéséhez 

rendelkezésemre bocsátotta. Ugyancsak köszönet illeti dr. MOLNÁR MIHÁLYT  (MTA-

ATOMKI) a porcikai jégminták trícium aktivitásának méréséért, dr. PALCSU LÁSZLÓt (MTA- 

ATOMKI) a debreceni csapadékra vonatkozó stabilizotópos adatokért és az ezzel kapcsolatos 

konzultációkért, AUREL PERSOIU-t (USF) az aranyosfői csapadékra vonatkozó stabilizotópos 

adatokért, valamint a hőmérsékleti adatokért és a barlangi jégadatokkal kapcsolatos 

szerteágazó konzultációkért. Köszönöm konzulensemnek, dr. FÓRIZS ISTVÁNnak (MTA-

GKKI), a stabilizotópos adatatok értelmezésében nyújtott sok segítséget. Köszönöm 

Témavezetőimnek a disszertáció elkészítésében nyújtott segítséget. Külön köszönöm dr. 

KÁZMÉR M IKLÓSnak, hogy a konferenciákon és a nemzetközi kurzusokon való részvételemet 

segítette. A kutatásokat a „Dendrokronológia geológiai és paleoklimatológiai 

alkalmazásokkal” (OTKA T43666) és a „Környezettörténet éves felbontással” (OTKA 

K67583) projektek támogatták. A határon átnyúló kapcsolattartást az „Az elmúlt öt évszázad 

környezetváltozásának tér- és időbeli változatossága a Kárpát-Pannon Térségben” RO-37/05 

bilaterális projekt támogatta. 
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