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Az eImúlt évezredekben sokat változott' inga.

dozott a Kárpát.medence klímája. A Római

BlrodaIom idejében pé!dáu! a ieIenleginéI is

melegebb volt a Pannónia provincia éghaj|ata.

Ezen változások kutatásához használt jó mód.

szer a tavak és tőzegmohaIápok medrében fe|.

halmozódott üledékrétegek vizsgálata. Erről a

témáró! kérdeztük Jakab Gusztávot, az MTA

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti

I ntézetének tudományos főmunkatársát.

_ A legtöbb kutató egy egIetemen,
egy adott szakon díplomát szetez'
majil azon a teiileten dolgozík akát
npgilíjíg is. Az on pályája ennéI
kiiliinlegeselib.
_ Vegzettségem szerint biológus -

ökológus _ vagyok. Debrecenben,
az akkori nevén Kossuth Lajos
Tudományegyetemen kezdódött
a pá|yám. Később ,,pályaelhagyó-
ként'' geológiából, földtudomá-
nyokból doktoráltam a Szegedi
Tüdományegyetemen. De nem volt
ez olyan komoly váltás, mint azt a
laikusok gondolnák, hiszen a nö-
vénytani ismereteimet kiválóan fel-
használtam új kutatási területemen,
a negyedidőszaki paleobotanikában,
azaz ősnövénytanban. Még az egye-
temi évek alatt csábított erre a szak-
tertiletre Sümegi Pál professzor, aki
k&őbb a doktori témavezetőm lett, és
a mai napig munkatársakként dolgo-
zunk. Az elmúlt egy évben kezdtem
el dolgozni a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézetében.
Itt Benkő Elek igazgatő űt vezeté_
sével a középkori Kárpát-medence
környezettiirténetével foglalkozom.
Felmeriilhet, hogy egy biológus vagy

gmlogus mit keres a reg&zek kozon.
Erdemes tudni, hogy a rQ&zet az
utobbi evrizedekben rendkívíil nyitottá
vált a term&zetrudománü kutatások
felé. A Reg&zeti Intezetben is egyre
több term&zettudornányos vegzettsé-
gű szakember dolgozrk qytltt a rQ&z
kutatókkal.
_ Tehát j elenleg interilbzriplinárís ku-
tatnsokhn vesz ftszt?
_ Igen. Az én munkamódszerem va-
lamelyest eltér a hagyományos régé-
szeti kutatásoktól. Egy régészkutató
általában adott lelőhelyekhez kötő-
dik, ezek feltárását végzi e| a régé.
szet klasszikus módszerei szerint.
Ezze| szemben én olyan tertileteken
kutatok, amelyek egy régészeti lelő-
he\ közelében, valamilyen üledék-
gyűjtőben felhalmozott anyagot tar-
talmaznak. Elsősorban lápokkal, il-
letve tavakkal foglalkozom, ahol fú-
rásokat végzünk. Magmintákat
hozunk a felszínre belőlük. és ezek
elemzését végezzúk el. Fontos hang-
súlyozni, hogy ez a munkamódszer
jelentősen különbözik az archeobo-
tanikusokétól, akik a régészeti leló-
helyek, Éldíul leegett epiiletek tobb-
nyire szeníilt maradványait vizsgálják.

A reg&zeti feltárásokból elsősorban
kultúrnövények & gyomnövények
magjait lehet meghatá roni, amibő| az
egyes rég&zeti korok gazdáLkodására
következtetnek.
- Mit jelent pontosan a ,rmagminta"
kífejezés?
_ Magát a fúró belsejéből kiemelt iile-
déket hívjuk magmintának. A fel-
színre került anyagot csapatmunká-
ban dolgozzuk fel: geológus, vegyész,
vagy kiilönböző csoportokra speciali-
zá|dott biológus vizsgá|ja a marad-
ványokat, amiből aztán ktilönböző
következtetéseket lehet levonni. Az
én szakterületem a növényi makro-
maradványok elemzése. Ez |ényegé-
ben annyit jelent, hogy a szabad
szemmel is látható növényr maradvá-
nyokat válogatom ki az iiledékből,
amelyek lehetnek magvak, vegetatív
szövetek, mohák vagy akár apróbb
állati darabok is. Persze az egykori
élőlények maradványainak tanulmá-
nyozásához mikroszkópokra is szük-
ség van, de nem utolsó sorban pontos
anatómiai ismeretekre. Az egykor élt
élőlények komplex indikátorai a rég-
múlt környezetnek. A globális klíma-
váItozás miatt ma kiilönösen a múlt



klíIlrír3a és a változil klírlra tírrs;rcjal_ tltai taIlttlIltítrlwlzll l ltílk. A l/ipoklxlz
rrrakri uyakorolt Iratl isa kcrii lt az ér_ ltastlrrlólrIl .r Ir.i l.r 'r.rr..rkl..tIr és r]íztítro_
dcklíítlc's középporrt.;íba. z(lk[-larl is fi'llrlrlIlroz(lclrrlrk ll rriivi'rryi
_ Ehhc,: .|bntos lul:,:átenni, htl.g1, a tltarac{r'itItytlk. Ezek vizsgirlatávll ttr-
kiiliinlii:ő korok cntlékci rótcgetcket clturk kör'etkcztettri arr:t, lxluy rltilyerl
alktltndk a lápoklun, e :órt keII.|.iiggő- vízrlrólysóu, r'ízrrrirríjsóg r,tllt a tcriilc-
lcgcs.|.úrást végeli. terl. Mcc ttrtijtrk pólciirtr] tltotlc]ltrti,
- A lípok i'iledí'kót úgy kcll clki'pzel_ lxlgyrrrikorallrkíttltták kili tar'at, illct_
rrtirik, lxl{.v évr.ől-í'vre euy vi'koIly i.ilc_ vc tllikor lrellvlrlloltírk cl lr t(leazclírlkil_
dékriteg rakclc]ik le beIrrriik. A Kár_ t]irst.
plit_rrreclcrlcóberl cuy tőzegll,lporr 1(XX) _ Mana1tstig a kii:ólct cg1ik.|bnttls tó-
óv allltt rragyjálxJ cuv rrrótcrrryi iilcció'k nyija a glolnlis klínnpótto,:ás, Ehlrc,:
llllIlxlzixlik fél. Et-llíí szabirlyls kijzörr_ Onök is htl:,:,i tuilndk s:ólní a tőrtt-
kérlt rrlirrtít véve egy törtérletet lchet re_ nt,ti adatok.sc.qíÍ.ség/l'cl, nlert egy ilypn
klrrstrtuilrri, r.rrilltlla euy köIryv lapjait la_ .|.úrást kiclcmc,:pc a korafuli klínuira
ptlzrll.rrrk. Ez a tijrti'Irct lehet e klírlla vál_ is tudnak kiintke :tetni. Hogyan l(lrc1
tozlrsll. tlc ki lclret Irttttattri a ki)rrryező c!),talaif uratlxil köyetkc:tctni péld,iul
tcriilctckerl tbl).tl.lt()tt ulzt1irlkoclírs rlyc.l' a 800 óvpcl c:cl[ítti klínuira? Ho,g1,tttt
lllait is' arlli a rógúszckrle'k kiiliirxjserl alakult a Kárpát-ntedrncc klím,ija a,:
tilrrtos. Matyartrl ll liipra vlrcy a tórl almúlt óus:,i,:adok alatt?
gvlrktlrolt körrrt,czcti lratlisoklit ttrcljtrk - l}izoIry'tls rr()r'i'Irvfajok rlag,l,'orr órzó_
kiI rrtrtattri ezzcl e rl ríx.lszerr"c.l. kcttvett rcll girl riil k a k lí rr rlr r,íiltozásl.lrll
_ Haxniló kutatúsokról adtunk núr lún í's cz rrlcgjclerrik e tíizeg iisszctételi'bcrr
o- El.t és Tudorrrány 20|6/4o-es s:á- is - rlli e'llbíil ttrcltrrrk liz clrrlúlt ktlrrlk
nuilun _ ott a kunhdlntokrd uolt s:ó, klírrri1jírrl ki)r'ctkeztetrri. Nerri korrkri't
dnrcl),ckct akár időka1ts:nláknak is lc- hííriórséklcti \'li!.}' csapaclóklltlattlt
httnc ncpc:tti. Mumfbcn nl.Ls cg,láp? ttrcitrIik tlttltttllltri, lt:ltlcttt a tall1fi'l-
- A lápok vizsgírl l l ta sokkel f ir lo_ szítt treclvcssó'gó'Irek vit ltozásl trtttt ltt_
lrlat.ü fi'lborrtirsír ós llosszlrbb itlcjíi rc_ hlrtó ki ilverr rrrót]tlrr. E'z a llőrlrórsi'k_
korlstrtrkciót tcsz lchetíivé. Az clrlrírlt_ lct_ é's csaplrtli'keriirll'ltztlttberl stlkklrl
t]_1()(X)() évet ttrtljuk vizsglrlIri. lrkíir críiteljcscbbcrr befbli.listlltli lrz cuyktll.i
óvtizcclcs ic]ótclbtlrltl,r$arr. Tl'hirt rerrtl_ gllzclas:.rgi lchctiisó'gckct, rlrirlt euy
kír.til ri'szletes ec.llttsorokat lclrct szcr_ cuyszeríí lríílri'rséklcti vjiltoz/rs. Kii_
kcsztcrli az ehrlúlt korok ki>r.rrvezcti vlil- l(jrriiscri i'r.zt'kerlv ttijr.i'Itr.csc>tltlrttlt
tozirsrririil kí'pezrlek i lycIr szeIrlpt)I ltból i t I1l()_
_ Milyp1 n,intdyótcli htlys1in,ip lrák, azclrr bcli i l is lr tíizcgrrlohirk' A
l , t l t l ndk? lípok ktrt lrtÍrslt alapji irr vi l l ,rgosarl lít_
- A |{ó'gószeti lrltózetberl Itltlst első_ szik, hogv a tőzegrlttllllt_Ilrarlltlvít_

sorbllrl Erdélyrc korrcerrtríltrrrk. Azórt rlytlk ktlttcctttríciója llllgv()l) críitcljc'
ó'ppcrl crrc a tcriilctrc, nlert ez ec1c1ig scrl vírlttlztltt lrz elrlrúlt l() czer óvberr.
szi lrtcf i 'hórfoltr l l lkszár.rrított, lkt lzép_ [gy ttrc1ttrrrk azclI lt lsítarl i  lrűvitsebb,
kor ktltatíisa pedig ó'ltlretíi Irríxlorr tabtr csapaclékoslrbb, illctvc llrclcqcbb, szir_
r,t>lt. Mlreyarorszjig teriilctí'ríil nrirr rllzabb klírrrl.1ú idííszllkoklrt. l)óltlirtrl l
c'lég stlk lrclattal r.crrclclkeztirrk, elsősor- rórrllri csl.iszÍr.korblrrl lt rlraiIliil sokklrl
barr Siirlreci l)ill ktrtlltlisairllrk kijszöIl_ rrrcleget-lb lett li Kilrpilt_rrredcrlcc klí_
Irct(jcrr. Jelenleg kicrrrelterr fbglalko_ rlri1je, rlrejcl ki'sőbb lr rrípvlrIrclorl:.rs ko_
zttttk cgv izgalrrrlls tájeg,vsó'ggcl hatii_ ríblrl lríír'(jscbbi'r.ált. E'zzcl szerttbctt li
rlrittktltt belül is, cz pcc.lig a l)ilis, ahol az lxlrrfoglalís iclejéri, illctvc e l1)agyllr
egvkt)l.i középkori títgazcljrlktxlírs Ilyo- középkclrtlrrl rlrelegct]b, Illajd pcclig 1l

Dagadóláp a Gyalui.havasokban, A valódi tőzegmohalápok felszine je|legzetesen kidomborodik.

(JAKAB GUSZTAV FELVETELE)

Egy erdé|yi |ápból frissen kiemelt tózegminta

(JAKAB GUSZ lAV FÉLVE l  ÉLt1

XVI. szl,lzacl clt'j['rl, tclrít .l tijr.ijk hó_
c]tllts:ig kcztlctórr isIl rót liíír'i jsebbó' vált
a rógitj klírlrí1lr. E,zcrt r.álttlzits<lk euy
ró'szit rtrár isrrrcrtiik korilbl-lllrr is, vi_
szorrt kcvi's atlrrt volt kifcjezcttcn rr
K l.l rpil t_I r lctlerlci'bííl' a k trta tílk ti jbbsó_

gc pt'ltlirtrl grörrllrrrdi acllltstlr.<lkt.ll lri_
vatktlzik, rlrl,rrpccliu lriba czt lr I{irrpát-
trtctlcttcó're \,etítcl)i. Tbvábbá ez él'ti_
zt 't le ' l i '| lr. rrtt. is It '|rct i ir é terzi. l t . 'gr '  :tz
egves ri'gí'szcti ktlIrlkoIr bcltil is Irreg_
ktiliinb(iztessiink lriclcccbb i's niclc-
gcbll iclííszlkoklrt, lriszerl rrli'g li csá_
szitr.ktlr. vlrt,v a rróp'''irrrtlorl jrsktlr. klíniá_
ja seIlr r,'tllt cuysí.ues. E,z Irrirltlcrlkép_
perl izualrlras é's í! irlfilr.rlríci(lt lxlrcloz
a rí'gi'szck szlítrt:,tra.

l)e Ilcttt cslrk li rú'gó'szckrrck.;clerlte-
rrck czck fbrrtt ls ir l forr ltácrt lt. A r lr i
egyctenriiuknek, cic ktil(irr(jscn l
Tessedik Cltrl1-lttsrlak a rlrezíigllzclasirgi
r''ízgazdirlkodils lr fli proiiljlr rltirtcl az
oktlttl.rs' rrrirrc.l ll ktrtlrtils tcriilctó'Il. Az
l,iltllltr r r k tlrltr l rrríitryozott (lk<lr.i ós kö_
zépktlri vízglrzclirlkixlítsi r.cIlclszcrek.
azltz ltlt lastlrv:r k. r'ízt jrrozilk. ( jI lttjzési
reIlclszct.ck l]lt g\()l l .1íl rlrirrt 

jrt jclcnte_
rlek rra11aiIrk g.lztlálkodtii szírlr1tra.
Kiili jrr( jseIl ha I{.azdá lkocl/rssal, illetve a
tóglrztlll l kotllrsslll filgl.l lkoz(l szaketlt_
berekct órc]cklik ltz ercclrlr['rrycirrk,
ltkik ;rz trtílbbi óvtizcdekbcrr l kisebil
rlrórctí,i, cl ierqi:t_ ós vízt:iklrrí'ktls retltl_
szcrck killlllkítlisí rll t(jrckszcI rck.
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