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Bevezetés 

 

A nagybárkányi Nádas-tó a Cserhát tõzegmohás lápja. A láp viszonylagos fajszegénysége miatt kevésbé 
ismert és kutatott a többi észak-magyarországi tõzegmohaláphoz képest. 2003-ban sekélymélységû fúrást 
végeztünk a területen környezetrégészeti és paleoökológiai vizsgálatok céljából. A vizsgálat feltárta a láp 
növényzetének kialakulását is. Jelen cikkben az üledéken végzett makrofosszília vizsgálatok eredményeit 
mutatjuk be különös tekintettel a lápi szukcesszió menetére. 
 

A vizsgálati terület leírása 
 

A nagybárkányi Nádas-tó a Keleti vagy Pásztói Cserhátban a Nagybárkány község határában emelkedõ 
516 méter magas Hármas-Határhegy északi oldalában helyezkedik el, 360 méter tengerszint feletti 
magasságban (1. ábra). A közelében két másik meder az ún. Feneketlen-tó és a Felsõ-tó is található, ezek 
azonban kisebbek, mint a Nádas-tó. 

 
1. ábra. A nagybárkányi Nádas-tó és a fúráspont elhelyezkedése 

 

A Nádas-tó a Csepegõskúttól a túristajelzéses úton körülbelül 10 perc alatt érhetõ el. A meder észak-dél 
irányban megnyúlt, a déli részén erõsen elkeskenyedõ nyúlvánnyal rendelkezik. Hossza közel 100 méter, 
szélessége a legszélesebb részen mintegy 40 méter, területe körülbelül 2000 négyzetméter. Az elkeskenyedõ 
rész 5-10 méter szélességû. 

A medret cseres-tölgyes veszi körül. A meder vegetációtérképét a 2. ábra mutatja.  
A lápon jelenleg három növénytársulás figyelhetõ meg. A láp központi részén tõzegmohás fûzlápot 

(Salici cinereae-Sphagnetum recurvi) figyelhetünk meg. A társulás ezen állománya viszonylag fajszegény, a 

KITAIBELIA X. évf. 1. szám pp.: 104-114. Debrecen 2005 (2006) 

id972453 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:cembra@freemail.hu


JAKAB G � SÜMEGI P.: A nagybárkányi Nádas-tó kialakulása a makrofosszília vizsgálatok alapján 

 

105 

Salix cinerea mellett a Sphagnum squarrosum tõzegmoha 
dominanciája jellemzi. Ez a társulás Magyarországon 
kifejezetten ritka, amely az Alföld és a Középhegység jó 
vízellátottságú, lefolyástalan völgyeiben, vagy kisebb 
lokális mélyedéseiben alakul ki. A fûzláp a fúrás évében 
(2003) a sok téli csapadék miatt úszóláp formájában jelent 
meg. A nyugati oldalról nem is lehetett a lápra bejutni.  

A fûzlápot, a nyugati oldalt kivéve, nádas (Scirpo-
Phragmitetum) szegélyezi. A nádas viszonylag fajszegény, 
olyan fajok fordulnak elõ benne, mint a Lythrum salicaria, 
Lycopus europaeus, Utricularia vulgaris. A nádast kívülrõl 
magassásos (Caricetum ripariae) szegélyezi. A társulás 
állományalkotó faja a Carex riparia. A magassásosban 
elõfordulnak még a Lysimachia vulgaris, Iris pseudacorus, 
Agrostis canina, Sparganium erectum, Alisma plantago-
aquatica, Drepanocladus aduncus stb. 

 
2. ábra. A Nádas-tó vegetációtérképe 1959-ben (MÁTHÉ-
KOVÁCS 1959) és 2003-ban a fúráspont helyével (eredeti, 
készítette: Jakab Gusztáv) 

 
Nagyon érdekes, hogy a láp az elsõ vegetációtérkép 

készítése óta (MÁTHÉ � KOVÁCS 1959) jelentõs változáson 
ment át (2. ábra). 1959-ben a lápon csak kis kiterjedésben 
lehetett megfigyelni a tõzegmohás fûzlápot, és a tõzegmoha 
is viszonylag kis területet borított. Jellemzõ volt a területre 
a békabuzogányos (Sparganietum erecti) is. 2003-ban az 
egykori nádas helyén a fûzláp elõretört, a nádas pedig az 

egykori békabuzogányos helyét vette át. A békabuzogányost ma nem lehet megfigyelni a területen. Mindez 
arra utal, hogy a láp oligotrofizálódik, a tõzegmohás társulások pedig elõretörnek. 
 

Anyag és módszer 
 

A fúrást a paleoökológiai vizsgálatok során nemzetközileg elfogadott és használatos �Orosz-fejes� 
kézifúróval végeztük (AABY � DIGERFELDT 1986). A folyamatos és bolygatatlan magmintát laboratóriumban a 
különbözõ vizsgálati céloknak megfelelõen hosszában elvágtuk, és a makrofosszília vizsgálatokra, valamint a 
pollenanalitikai és geokémiai elemzésekre szánt részeket 4 °C-on tároltuk. A fúrásminta pollenanalitikai 
vizsgálatát JUHÁSZ Imola végezte el, amirõl külön cikkben számolt be (JUHÁSZ et al. 2004, JUHÁSZ 2005). 

Az üledékfácies leírása során a Troels-Smith-féle (TROELS-SMITH 1955) nemzetközi lazaüledéktani 
kifejezéseket és szimbólumrendszert használtuk (1. táblázat). 

Az üledékminták kormeghatározása konvencionális radiokarbonméréssel történt, amit az ATOMKI 
Könnyûizotóp Laboratóriumában (Debrecen) végeztek el HERTELENDI et al. (1989) módszere szerint. 
Valamennyi minta szûretlen, tömeges (6-10 g) tõzeg volt. 

Ezen cikk a fúrásszelvényen végzett makrofosszília vizsgálat eredményeit tartalmazza. Mivel ezen 
vizsgálatok Magyarországon kevéssé elterjedtek, módszerei pedig alig ismertek, ezért a következõkben arról 
rövid áttekintést adunk. 

A vizsgálatok során a QLCMA (semi-quantitative quadrat and leaf-count macrofossil analysis technique, 
BARBER et al. 1994) módszer módosított változatát használtuk (JAKAB 2005, JAKAB et al. 2004a, 2004b). 
Ezen módszer alapján tõzegben és a szerves anyagban gazdag tavi üledékekben elõforduló szerves 
maradványokat két részre lehet osztani. Egyrészt vannak, amelyeket valamilyen alacsonyabb rangú taxonnal 
lehet azonosítani (specifikus tõzegszövet alkotók) és vannak amelyeket ezzel a módszerrel nem lehet (nem 
specifikus tõzegszövet alkotók).  

A nem specifikus tõzegszövet alkotók jelentõs mennyiségben jelenhetnek meg a mintákban, és sokat 
elárulhatnak a felhalmozódási környezet hidrológiai adottságairól és kémiai összetételérõl. A legfontosabb 
nem specifikus tõzegszövet alkotók a következõk. 

Meghatározatlan egyszikû maradvány (Monocot. Undiff.): általában áttetszõ vagy gyengén pigmentált 
rizómák vagy epidermiszdarabok tartoznak ide, megnyúlt, vagy rövid sejtekkel. Feltételezhetõen ide kerültek 
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a fiatal, kevéssé diferenciált Phragmites rizómák is. 
Azonosítatlan szerves maradvány (Unidentified organic material, U.O.M.): Szabálytalan alakú 

szövetdarabok. Sokszor igen bomlottak. Egyszikû és kétszikû maradványok egyaránt lehetnek. 
Azonosítatlan moha töredék (Unidentified bryophyte fragment, U.B.F.): Bomlott tõzegben a moháknak 

csak a csõszerû, barnán pigmentált �száruk� marad meg, a �levélerek� csonkjaival.  
Sphagnum szár (Sphagna undiff.): Kevésbé bomlott tõzegekben gyakoriak lehetnek a tõzegmohák szárai. 

Ezeknek nincsenek olyan speciális bélyegei, ami alapján határozhatók lennének. 
Pernye: Apró, mintáinkban legtöbbször csak 1-3 mm-es faszéndarabok (�macrocharcoal�). 

Feltételezhetõen allochton eredetûek. Mennyiségükbõl a helyi tüzek intenzitására következtethetünk. 
Fa: A fásodott növényi szövetek a tömötten álló, vastag falú háncs és fa rostjaikról könnyen 

felismerhetõek. Ezen módszerrel a maradványok nem határozhatók faj szinten, de mennyiségük nagyon 
jellegzetes lehet az üledékben.  

A specifikus tõzegszövet-alkotók esetében akár faj szintû azonosítás is lehetséges. Nagyon fontosak a 
felhalmozódási környezet rekonstruálásában. A lokális vegetáció akár társulás szintû azonosítását is lehetõvé 
teszik. A legfontosabb specifikus tõzegszövet alkotók a magvak, termések, szaporítóképletek, mohák, rizóma-
epidermisz (pl.: Carex fajok), levél-epidermisz, egyéb szövetek és szervek (szõrök, tracheidák stb.), 
rovarmaradványok, ostracoda héjak. A fosszilis magvak és mohák vizsgálatáról és hazai alkalmazásáról 
legutóbb JAKAB � MAGYARI (2000) adott áttekintést. A lágy növényi szövetek határozáshoz JAKAB � SÜMEGI 
(2004b) határozóját használtuk. 

A fúrásmagból 5 cm-enként 3 cm3-es mintákat vettünk. A koncentrációkat ezt figyelembe véve számoltuk. 
A tõzegszövet alkotók mennyiségét 1 cm3-re adtuk meg, a magvak mennyiségét pedig 3 cm3-re. A mintát 300 
m lyukátmérõjû szitán szûrtük le. A koncentrációk meghatározása úgy történik, hogy ismert mennyiségû 
jelzõanyag (0,5 g mákmag kb. 960 db) hozzáadása mellett petricsészében 10 db 10x10 mm-es kvadrátban 
megszámoltuk az összes mákmagot és maradványt sztereomikroszkóp segítségével. A rizómák (csakúgy, mint 
a mohák) csak fénymikroszkóp alatt határozhatók meg. Ezért 100 darab egyszikû maradványt kiszedtünk, és 
vizes preparátumot készítünk. Így megkaptuk, hogy a egyszikûeken belül az egyes taxonok illeve a 
�Monocot. Undiff.� hány százalékban van jelen. A moháknál az egyes fajok és az UBF értékét ugyanígy 
határoztuk meg. A koncentrációt az alábbi egyenlõség adja meg: 
 

számolt makrofosszília (átlag)     ×     960 (összmák) 
Makrofosszília koncentráció =-------------------------------------------------------------------- 

számolt mák (átlag)     ×      minta térfogata (cm3) 
 

Az eredmények megjelenítésére a PSIMPOLL (BENNETT 1992) programcsomagot használtuk. 
 

A makrofosszília vizsgálatok eredményei 
 

A fúrást a fûzláp állományban a láp északnyugati részén végeztük a 2. ábrán megjelölt helyen. A 
felszíntõl 110 cm-ig tõzeget találtunk. Ez alatt 130 cm-ig víz volt (úszóláp). Ez alatt 130 és 300 cm között 
tõzeg és tõzegsár volt változó szerves anyag tartalommal. 300 és 340 cm között kõzetlisztes tavi üledéket 
figyeltünk meg (részletesen lásd az 1. táblázatot). A makrofosszília diagramokat a 3-5. ábrák mutatják. A 
szelvényt a makrofosszília vizsgálatok eredményei alapján kilenc zónára osztottam. 
 

NBM-1 makrofosszília zóna (340-290 cm) 
Az alsó kõzetlisztes, szerves anyagban szegény üledékben a makrofosszília koncentráció nagyon 

alacsony, amibõl magasabb vízszintre, oligo-mezotróf vízminõségre és alacsony növényzeti borításra 
következtethetünk. A meder szélén keskeny sávban vagy kisebb foltokban nádas lehetett. A radiokarbon 
kormeghatározás és a pollenelemzés szerint (JUHÁSZ et al. 2004) ez a zóna a pleisztocén/holocén váltás 
idején, a Dryas III. és Preboreális kronozóna idején alakult ki. 

A láp recens vegetációra annyira jellemzõ tõzegmoha, a Sphagnum squarrosum jelen volt már ekkor is a 
területen, bár kis mennyiségben. Érdekes az Acutifolia szekcióba tartozó tõzegmoha elõkerülése az üledékbõl. 
A korábbi adatokkal ellentétben (MÁTHÉ-KOVÁCS 1959) tehát a Sphagnum betelepülése a területre nem 
újkeletû dolog. A tõzegmohák különbözõ fajai már a meder kialakulása óta jelen vannak a területen, jelentõs 
szerephez azonban csak a holocén legutolsó szakaszában jutottak.  
 



JAKAB G � SÜMEGI P.: A nagybárkányi Nádas-tó kialakulása a makrofosszília vizsgálatok alapján 

 

107 

1. táblázat. A nagybárkányi Nádas-tóból kiemelt fúrásmag szedimentológiai leírása (SÜMEGI Pál) 
 

Mélység 
Troel-Smith 
kategóriák 

Rétegtani leírás 

0-40 cm Tb4 (Sphag.) Sphagnum-tõzeg 
40-110 cm Dg2Th1Tb1(Sphag.) tõzegsár Phragmites (40-80 cm) és Typha (80-100 cm) rizómákkal 
110-130 cm  víz 
130-134 cm Dg2Tb1Th1 tõzegsár, enyhén égett sávval, Phragmites rizómákkal 
134-255 cm Ld3Sh1 sötétbarna eutróf tavi üledék (agyagos kõzetliszt) változó szervesanyag 

tartalommal, 225 cm-nél nagy mennyiségû famaradvánnyal 
255-277 cm As3Ld1 mustársárga, majd barnásszürke enyhén laminált kõzetliszes agyag 

sárgás foltokkal 
277-295 cm Ld3Sh1 barnásszürke, majd mustársárga agyagos kõzetliszt sárga foltokkal 
295-300 cm As3Ld1 átmeneti réteg 
300-340 cm As3Ag1 zöldesszürke agyagos kõzetliszt (oligotróf tavi üledék), felfagyási 

nyomokkal 
 

NBM-2 makrofosszília zóna (290-270 cm) 
290 centimétertõl a makrofosszília koncentráció megnõ. Nõ a Phragmites communis rizómák és 

Sphagnum squarrosum levelek mennyisége az üledékben. Megjelennek a Typha angustifolia és a Typha 
latifolia, valamint a nádasokban elõforduló különbözõ növények magjai (Ranunculus sceleratus, Rorippa 
amphibia, Alisma plantago-aquatica) és a Daphnia ephippiumok. Megjelenik a Sphagnum palustre és 
különbözõ lombosmoha fajok (Drepanocladus aducus, Meesia cf. hexasticha). 

A makrofosszília vizsgálatok alapján alacsonyabb vízszintre és mezotróf vízminõségre következtethetünk. 
A meder szélén a nádas már összefüggõ zónát alkothatott ebben az idõszakban. A terület láposodásnak indult. 
A radiokarbon kormeghatározás és a pollenanalitikai vizsgálatok alapján (JUHÁSZ et al. 2004) ez a zóna a 
Boreális kronozóna idején alakult ki. 
 

NBM-3 makrofosszília zóna (270-245 cm) 
270 cm-nél a makrofosszília koncentráció és a Phragmites mennyisége lecsökken, eltûnnek a mocsári és a 

lápi fajok, amibõl a vízszint emelkedésére következtethetünk. A zóna második felében, 6090±60 BP év után a 
makrofosszília koncentráció és a Phragmites mennyisége ismét növekszik, és újra megjelennek a különbözõ 
tõzegmoha (Sphagnum squarrosum, Sphagnum sec. Cuspidata, Sphagnum palustre) és lombosmoha fajok 
(Drepanocladus aducus). Ebbõl a vízszint újabb csökkenésére és a mocsári/lápi növényzet terjedésére 
következtethetünk. 

Ezen zóna a radiokarbon mérés és a pollenelemzés alapján (JUHÁSZ et al. 2004) az Atlantikus kronozóna 
elején alakult ki. 
 

NBM-4 makrofosszília zóna (245-195 cm) 
A 187-176 cm-rõl származó üledék radiokarbon kormeghatározása alapján a zóna kezdetén egy mintegy 

4400 éves réteghiányt tapasztalunk. Ezt az üledékhiányt a pollenösszetétel hirtelen változása és a 
makrofosszília vizsgálatok alapján kimutatható hirtelen környezetváltás is alátámasztja. A mérési adatok 
extrapolálása alapján az üledékhiány 330 BC év körül alakult ki, abban az idõszakban, amikor feltehetõen 
kelta népcsoportok éltek a környéken. A feltehetõen akkor már kialakult tõzeglápot kimélyítették, mint a 
Keleméri Kis-Mohos tó (WILLIS et al. 1998, SÜMEGI 1998), Nagy-Mohos tó (MAGYARI et al. 2000, 2001) 
vagy a Csarodai Nyírestó (SÜMEGI 1999) esetében. Azonban a pollenanalitikai vizsgálatok itt a kender 
(Cannabis) pollenjét nem mutatták ki (JUHÁSZ et al. 2004, JUHÁSZ 2005), így inkább víznyerési hely 
létrehozásának vagy tüzelõanyag kinyerésének céljából mélyíthették ki a medret. A kelták ugyanis a vas 
megolvasztásához a régészeti adatok alapján tõzeget használtak. Minden bizonnyal kapcsolatban van a kiásott 
tõzegréteg funkciójával az üledékben talált óriási mennyiségû famaradvány. Ez aligha származik láp szélérõl 
bedõlõ fáktól, mert a késõbbiekben kialakuló zártabb erdõk esetében is nagyságrendekkel kevesebb fa 
halmozódott fel az üledékben. Különösen sok fa került elõ 225 cm mélységbõl (kb. 1000 db/cm3). Talán 
valamilyen a medence funkciójával kapcsolatban lévõ faépítmény vagy nagyobb tárgy maradványai lehetnek. 

A zóna elején hirtelen megnõ a makrofosszília koncentráció, különösen magas az UOM értéke, ami eutróf 
mocsári és lápi környezetet jelez. Jelentõsen megnõ a Phragmites borítása a területen. Nagy mennyiségben 
került elõ a zónából a vidrafû (Menyanthes trifoliata) levélhüvelyének epidermisze, ami valószínûleg a nádas 
nyílt víz felõli oldalán vagy semlyékszerû mélyedésekben fordult elõ. Érdekesség a Iris sibirica magjának 
elõkerülése az üledékbõl. A mohák közül a Sphagnum squarrosum került elõ a zóna ezen részébõl. 
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3. ábra. A nagybárkányi Nádas-tó fosszilis növényi szöveteinek és moháinak diagramja (db/cm3)(2 = gyökér, 
3 = levél vagy levélhüvely epidermisz) 
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4. ábra. A nagybárkányi Nádas-tó fosszilis magjainak és szaporítóképleteinek diagramja (db/3cm3)(1 = mag) 
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5. ábra. A nagybárkányi Nádas-tó összesített makrofosszília diagramja, válogatott taxonok (1 = mag, 
db/3cm3, 2 = gyökér, levél vagy levélhüvely epidermisz, db/cm3) 
 

A zóna második felében csökken a nád mennyisége és terjed a gyékény. A Typha latifolia és a Typha 
angustifolia is jelen volt. A gyékényes a terület déli oldalán illetve a tó szegélyén lehetett, mert bár a magja 
nagy mennyiségben került elõ, rizómáját alig találtuk. Nagyon jellemzõek erre az idõszakra a Carex vesicaria, 
és a különbözõ lombosmohafajok is (Amblystegium serpens, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus 
aduncus). Nagy mennyiségben kerültek elõ a Daphnia ephippiumok, és terjednek az eutróf mocsári 
növények, mint a Lycopus europaeus, Rorippa amphibia, Alisma plantago-aquatica és Urtica dioica. 
Érdekesség a Vitis sylvestris magjának jelenléte az üledékben. 

A makrofosszília vizsgálatok alapján alacsonyabb vízszintre, és kezdetben mezo-eutróf, majd 225 cm-tõl 
eutróf vízminõségre következtethetünk. Ezen zóna a radiokarbon mérés és a pollenelemzés alapján (JUHÁSZ 
2005) a Szubatlantikus kronozóna alatt, a késõ-vaskor és császárkor idején alakult ki. 

 
NBM-5 makrofosszília zóna (195-100 cm) (130-110 cm víz) 
Ebben a zónában kissé csökken a makrofosszília koncentráció. Viszonylag alacsony a Phragmites 

rizómák koncentrációja. Megjelennek a különbözõ hínárfajok (Potamogeton natans, Batrachium sp., 
Polygonum lapathifolium). Ebbõl egy relatíve magasabb vízszint kialakulására következtethetünk.  

A nádas viszonylag fajgazdag, olyan fajok fordulnak elõ, mint a Sparganium erectum, Lycopus 
europaeus, Lythrum sp., Ranunculus sceleratus, Rorippa amphibia, Alisma plantago-aquatica, Oenanthe 
aquatica, Urtica dioica. Érdekesség a Cornus mas magjának elõkerülése az üledékbõl. 

Ebben a zónában az elõzõ zónáéhoz nagyon hasonló változásokat lehet megfigyelni. A zóna elején még 
viszonylag magas a Phragmites rizómák koncentrációja, ami folyamatosan csökken. Ezzel párhuzamosan nõ 
a Typha mennyisége a területen. A váltást 160 cm-nél a meder rövid ideig tartó hirtelen kiszáradása jelzi, ahol 
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a Sphagnum squarrosum tõzegmoha mennyisége jelentõsen megnõ. Ezt megelõzõen mezo-eutróf, 160 cm-tõl 
eutróf vízminõségre következtethetünk. 

130 és 110 cm között egy vízréteg helyezkedett el (úszóláp). 110 és 100 cm között a Phragmites rizómák 
mennyisége jelentõsen megnõ, amibõl arra következtethetünk, hogy a vízszint csökkenése miatt a nyílt 
vízfelület kiterjedése lecsökkent, és a nád megjelent a fúrásponton is. Megjelent a fúrásponton a Typha 
(rizóma) is, egyenlõre még kisebb mennyiségben. A vízszint lecsökkenésére utal az iszaplakó Rorippa 
amphibia csúcsa. 

A pollenanalízis (JUHÁSZ 2005) és a radiokarbon kormeghatározás szerint ez a makrofosszília zóna a 
népvándorlás korától az Áprád-kor végéig tart. 
 

NBM-6 makrofosszília zóna (100-80 cm) 
Ebben a zónában a makrofosszília koncentráció nagyon magas. A mederbe sok fa kerül. Magas a 

pernyekoncentráció is, ami a fokozódó tájhasználatra utal. Erre a zónára jellemzõ a gyékény elõretörése a 
fúrásponton (a Typha rizóma mennyisége megnõ), de a Typha angustifolia aránya nagyobb lehetett, mint 
korábban. A Typha angustifolia fokozatosan átveszi a Typha latifolia szerepét, ami láposodásra és magasabb 
vízszintre utal.  

Ezt a zónát a jelenkori láp kialakulásának elsõ állomásának tekinthetjük, amikor a láp középsõ részét (a 
fúráspont körül) elborítja a gyékényes úszóláp a hínártársulások rovására. Ebben a zónában tehát tó/láp 
váltással számolhatunk. Feltételezhetjük, hogy az emelkedõ vízszint hatására a nádas felszakadt az üledékbõl, 
és úszóláp alakult ki. Innentõl kezdve a láp növényzetének változásait túlnyomó részben autogén folyamatok 
határozták meg. 
 

NBM-7 makrofosszília zóna (80-60 cm) 
Valódi úszólápi állapot. Az oligotrofizálódás hatására a fúrásponton úszólápi nádas alakult ki 

(Phragmitetum communis thelypteridetosum). A zónára jellemzõek a Carex riparia és Carex appropinquata 
is. A zónára jellemzõek a hirtelen váltások, amik a további oligotrofizálódás irányába mutatnak. Elõször nagy 
mértékben megnõ a tõzegpáfrány (Thelypteris palustris) mennyisége. Mennyiségének csökkenésével elõretör 
a ritka Meesia longiseta lombosmohafaj. Ennek csökkenésével megnõ a tõzegmohák mennyisége, különösen 
a Sphagnum palustris-é.  
 

NBM-8 makrofosszília zóna (60-35 cm) 
A fúrásponton az oligotrofizálódás hatására tõzegmohás nádas (Phragmiti communis-Sphagnetum) 

alakult ki. A Typha fajok lényegében eltûnnek. A Sphagnum squarrosum mellett jelentõs volt a Sphagnum 
palustre és a Sphagnum sec. Cuspidata mennyisége is. Az Utricularia vulgaris magja is elõkerült a zónából. 
A zónában megnõ az autochton famaradványok mennyisége (fa, ULF). A Betula pendula lápi elõfordulásával 
is számolhatunk. Jellemzõ erre a zónára a Juncus effusus magjának nagy mennyisége is. 
 

NBM-9 makrofosszília zóna (35-10 cm) 
Az utolsó zónában a tõzegmohás nádas helyét tõzegmohás fûzláp (Salici cinereae-Sphagnetum) veszi át. 

Ez a területen recensen is megfigyelhetõ folyamat, a rekettyefûz terjedése. A nád és a nádasok fajainak 
mennyisége lecsökken. A famaradványok (fa, ULF) mennyisége tovább nõ. Gyakoriak a Salix cinerea 
maradványok (levél, gyökér). A Sphagnum squarrosum mennyisége nagyságrendekkel nõ. 
 

Az eredmények értékelése 
 

A láp fejlõdését a makrofosszília vizsgálatok alapján alapvetõen három részre lehet osztani. Az elsõ rész a 
késõ-glaciális, a kora- és középsõ-holocén rétegeket foglalja magába. Itt oligo-mezotróf és mezotróf 
vízminõséggel számolhatunk. A vízszint magas volt, a kisebb ingadozásokat leszámítva. Ezt követõen az 
üledékben egy mintegy 4400 éves réteghiányt tapasztalunk, amit az üledék kiásása eredményezett a késõ-
vaskorban. Ezt követõen a vízszint valamivel alacsonyabb lett, a vízminõség pedig eutóf és a makrofita 
vegetáció körbeveszi a tavat. Erre az idõszakra a trofitási viszonyok ingadozása jellemzõ. Ez a szakasz a 
Szubatlantikus elsõ felére tehetõ, az Árpád-kor végéig. Az utolsó szakaszban, ami a jelenkorig tart, a tó 
elláposodik és a nyílt vízfelület eltûnik. Ebben az idõszakban az autogén folyamatok jellemzik a szukcesszió 
menetét. 

A láp fejlõdésének az Atlantikusig tartó elsõ szakaszát a trofitási viszonyok viszonylagos állandósága 
mellett a vízszint kisebb ingadozásai határozták meg. A késõ-glaciális és Preboreális idején lerakódott 
rétegekben a makrofosszília vizsgálatok alapján nem lehetett változást kimutatni. A Boreálisban a vízszint 
alacsonyabb lett, és beindul a láposodás, ami összefüggésben van a klíma melegebbre és szárazabbra 
fordulásával. Ez egybeesik a melegkedvelõ tölgyesek kialakulásával a pollenvizsgálatok szerint (JUHÁSZ et al. 
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2004). A vízszint ezt követõen az Atlantikus elején ismét megemelkedett, majd körülbelül 6100 BP évnél 
ismét csökkenni kezdett, lehetõséget adva a nádas újabb térhódításának. A balatoni üledékek makrofosszília 
vizsgálata is nagyobb vízborítást mutatott ki az Atlantikus kronozóna elején (JAKAB et al. 2005). 

A láp fejlõdésének második szakasza körülbelül 330 BC évtõl az Árpád-kor végéig tart. A vízszint 
alacsonyabb lett, és a tavat mocsárzóna vette körbe. Erre az idõszakra a trofitási viszonyok ingadozásai a 
jellemzõek, aminek a hátterében klimatikus okok állhatnak. A 6. ábrán 6 olyan tõzegszövet alkotó 
mennyiségének alakulását tüntettük fel, amelyek különösen jellemzõk voltak ezen idõszakban. Az ábrán 
feltüntettük a történetileg is regisztrált ókori és középkori klimatikus idõszakokat (LAMB 1995). 

A 6. ábrán jól látható, hogy a melegebb idõszakokban (MWP � Medieval Warm Period, RWP � Roman 
Warm Period) az üledékben a Phragmites koncentrációja csökken, míg a Typha magvak és Daphnia 
ephippiumok mennyisége nõ. Itt egy olyan kompetíciós jelenséggel állunk szemben, amikor hol a nád, hol a 
gyékény került túlsúlyba a mederben. Mind a nád, mind a gyékény jó kompetítor, ha neki kedvezõ 
körülmények közé kerül. A gyékény fényigényes növény. A nád magasra nõ, beárnyékolja az alacsonyabb 
gyékényt, könnyen kiszorítva azt. A nádnak viszont viszonylag durvább üledékre van szüksége ahhoz, hogy a 
gyökerei megfelelõen rögzítsék, enélkül a növény könnyen eldõl. Lazább üledékben a gyékény könnyebben 
megtelepszik (HASLAM 1972, NURMINEN 2003, TOIVONEN � BÄCK 1989). Feltehetõen a nagyobb szoláris 
aktivitás idején több fény jutott a tóba, talán a magasabb és zártabb erdõket alkotó fafajok (Fagus, Carpinus) 
visszaszorulása miatt. A tavat ugyanis déli, dél-nyugati irányból magas és meredek hegyoldal határolja (1. 
ábra), ahonnan a magas fák a tó jelentõs részét beárnyékolják. Nagyobb szolaris aktivitás idején a 
fitoplankton felszaporodását mutatja az azzal táplálkozó Daphnia mennyiségének növekedése. A fitoplankton 
felszaporodása lazább üledék kialakulását eredményezte, ami kedvezett a Typha terjedésének. 

 

 
 

6. ábra. A nagybárkányi Nádas-tó trofitás ingadozásai a 330 BC � 1300 AD évek közötti idõszakban. A 
szürke területek a melegebb klímájú periódusokat jelölik. (rövidítések: MSM: Medieval Solar activity 
Maximum = Közékori Szoláris Aktivitási Maximum, MWP: Medieval Warm Period = Viking 
Klímaoptimum, DACP: Dark Age Cold Period = Népvándorláskori Minimum, RWP � Roman Warm Period 
= Római Klímaoptimum, Avars Fall = Avar Birodalom bukása. 1: mag db/3cm3, 2: rizodermisz db/cm3. A 
közbeékelõdõ vízréteg 130-110 cm között kihagyva.) 
 
 

A Viking Klímaoptimum elejét és végét a szoláris aktivitás maximuma jellemezte. Az elsõ maximum 700-
800 AD évek között a Kárpát-medencében is jelentõs szárazságot okozott, és hozzájárult az Avar Birodalom 
meggyengüléséhez, majd bukásához (GYÖRFFY 1995, GYÕRFFY � ZÓLYOMI 1994). Azt, hogy a Kárpát-
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medence klímája 700 és 1000 AD évek között szárazabbá vált a pollenvizsgálatok is alátámasztották 
(GYÖRFFY � ZÓLYOMI 1996, MAGYARI 2002). A Viking Klímaoptimum végén, 1250 AD évnél volt az 
úgynevezett középkori szoláris aktivitási maximum (Medieval Solar activity Maximum), ami jelentõs 
szárazságot okozott pl. Észak-Amerikában. Mindkét maximum idején a Sphagnum squarrosum mohafaj 
maradványainak hirtelen terjedését tapasztaljuk az üledékben. 800 AD évnél visszaesik a Phragmites és a 
Typha mennyisége is. Ebbõl a meder rövid ideig tartó kiszáradására következtethetünk, amikor a tõzegmohák 
átmenetileg elborították a tó medrét. 1200-1300 AD évnél viszont a vízszint huzamosabb ideig lecsökkent, 
lehetõvé téve, hogy a nádas elborítsa a tó medrét, a nyílt vízfelület visszaszorulását okozva ezzel. 

A jelenkori láp kialakulása, és ezzel a tõzeg felhalmozódásának kezdete az Árpád-kor végére tehetõ, 
habár nem tudhatjuk, hogy a késõ-vaskorban a tõzeg kitermelését megelõzõen kialakultott-e tõzegmohaláp. 
Körülbelül 1400 AD évnél a Typha rizómák mennyisége jelentõsen megnõ, jelezve a vízszint 
megemelkedését és az úszóláp kialakulását. A lápi szukcesszió alakulását innentõl kezdve autogén 
folyamatok jellemzik, amelyek a fokozatos oligotrofizálódás irányába mutatnak. Figyelemreméltó a 
hasonlóság két másik hazai tõzegmohalápunk, a csarodai Báb-tava (JAKAB � MAGYARI 2000) és a keleméri 
Nagymohos (MAGYARI et al. 2000, 2001) kialakulásának menetével. Mindegyik esetben Typha � Thelypteris 
palustris � Meesia longiseta � Sphagnum spp. fajokkal jellemezhetõ stádiumokon keresztül alakult ki a 
tõzegmohaláp, ami egyfajta szabályszerûségre utal a hazai Sphagnum-lápok képzõdésében. 
 

Összefoglalás 
 

A nagybárkányi Nádas-tó a Keleti Cserhát kis kiterjedésû tõzegmohás lápja. A tó kialakulása a késõ-
glaciálisig nyúlik vissza. A tóban felhalmozódott üledék klimatikus és hidrológiai változások nyomát õrzi. A 
késõ-glaciálistól az Atlantikus kronozónáig magasabb vízszintet mutattunk ki. A nádas csak kis területet 
borított. Ezt követõen egy 4400 éves réteghiány jelentkezik, amit a meder kimélyítése okozott a késõ-
vaskorban, mintegy 330 BC évnél. A tó vízszintje ezt követõen alacsonyabb, a víz minõsége eutrófabb lett. A 
tó körül nádas zóna alakult ki. Összefüggést mutattunk ki a történetileg regisztrált klímatikus korszakok 
(Viking Klímaoptimum, Népvándorláskori Minimum, Római Klímaoptimum) és a tó trofitási viszonyainak 
változásai között. A láposodás gyékényes úszóláp stádiummal az Árpád-kor végén vette kezdetét. A 
tõzegmohaláp kialakulása hasonló stádiumokon keresztül ment végbe, mint a csarodai Báb-tava és a keleméri 
Nagy-Mohos lápjának esetében. 
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Summary 
The development of Nádas Lake at Nagybárkány  

on the bases of macrofossil investigations (Cserhát Mts., N Hungary) 
G. JAKAB � P. SÜMEGI 

 

The Nádas Lake (�the peat bog of the Cserhát Mts.�) is situated at the vicinity of Nagybárkány village, N 
Hungary. The formation of the lake is dated back to the Late Glacial. Up to the Atlantic chronozone high 
water levels and low vegetation cover with reed swamp detected. After that more than 4400 years of sediment 
missing (hiatus). The sediment has been excavated in the Celtic Period (aprox. 330 BC). We could reveal 
some connection between the fluctuations in the trophic conditions and the historically recorded climatic 
phases (Roman Warm Period, Dark Ages Cold Period, Medieval Warm Period). The formation of 
Sphagnum-dominated peatbog started at the end of the Árpáds Period (aprox. 1400 AD) with the formation 
of floating Typha angustifolia mat. This association later succeded by Phragmitetum communis 
thelypteridetosum, Phragmiti communis-Sphagnetum and at last Salici cinereae-Sphagnetum.  
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