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ANTARKTISZI OÁZISOK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 
Összehasonlító geomorfológiai vizsgálatok a King George-szigeten 

Nagy Balázs1-Szalai Zoltán2-Németh Tibor3-Bugya Éva4 
 

 
Oasis-evolution in Antarctica 
Comparative geomorphological studies on the King George Island 
 

Based on geomorphological and sedimentological field research (1998, 2003) the existence of distinct 
geographical zonality has been identified in the coastal oases of the King George Island. Due to the sample area-
based investigations, these borders could be distinghuised. 

The most important zone (and border) is the region of active periglacial processes – from the environment 
change’s point of view – because this is the most sensitive marginal area, and the existence of permafrost is a 
dominant factor of the surface-evolution, sedimentation and colonisation of the region. The comparative study 
shows, that the horizontal changes of the discontinous permafrost could not only be attached to specific years’ 
meteorological conditions. 

The survival of permafrost islands – through the main features os sediment warming, -driing and water 
runoff – strongly determined by sediment-cover thickness, slope-steepness, and the chemical weathering. 

The existence of weathering, its strenght has an important role in water storage and the conservation of 
permafrost. The preliminary mineralogical investigations show, that the chemical weathering is a highly 
characteristic process in the sediment-cover formation. This weathering is suprisingly strong in the zone of 
active periglacial processes. The surrounding dry and permafrost-free zone has significant weathering crust-, 
desert-pavement- and lag surface formation processes. 
 
 
1. A kutatás célja 
 

Az Antarktisz oázisai (üledékkel borított, jégmentes felszínű területek) olyan 
peremhelyzetű, extrém környezetek, amelyek már a rövid távú éghajlat-ingadozásokra is 
szélsőségesen érzékenyek. Átmeneti térségeknek tekinthetők, mivel a jégtakarók fagysivataga 
és a jelentős hőt akkumuláló kontinensperemi tengerek partvidéke között helyezkednek el. E 
növekvő kiterjedésű területeket gyors üledékképződés és élénk felszínfejlődés jellemzi. Az 
oázisok permafroszt-függő domborzati és hidrológiai átalakulása a jelenleg zajló 
éghajlatváltozás egyik legjobb indikátora. 

A felmelegedés következtében csökkenő kiterjedésű és vastagságú, visszahúzódó 
jégmezők, gleccserek előterében e köves tundrafelszínek elméletileg jellegzetes periglaciális 
környezetet alkotnak. Az oázisok fejlődése azonban ennél sokkal bonyolultabb. A mindenkori 
jégszegély közelében a helyi oázis-klíma stabil hidegnek tekinthető. Az olvadási időszak 
évente 2-3 hónapra szorítkozik, de ekkor is szinte minden nap előfordul 0ºC alatti 
hőmérséklet. A jellegzetesen 2-5 km széles oázisok tengerpart-menti részein azonban jelentős 
klimatikus változékonyság figyelhető meg. Az egyes évek hőmérsékleti és csapadékviszonyai 
széles határok között változnak. A kutatóállomások mérései (a bázisok fekvéséből 
következően) csak e tengerparti térségek klímaadatait mutatják, s további probléma, hogy a 
megbízható mérések mindössze 2-3 évtizedesek. A brazil Ferraz-állomás adatsora az 
évenkénti változatosságot szemlélteti (1. ábra). 
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1. ábra. A Ferraz-állomás hőmérsékleti adatsora (adatforrás: EACF) 
 

A jégtakarók és a tenger között kialakuló oázisokban – viszonylagos keskenységük 
ellenére – egyveretű jégkörnyéki felszínfejlődés helyett határozott övezetesség és 
mozaikosság alakulhat ki. E geomorfológiai-üledékföldtani övezetek és foltok határai a 
klímaingadozások hatására eltolódhatnak. A jelenlegi határvonalak megállapításával, az egyes 
övezetekben zajló folyamatok elemzésével, a határeltolódások monitoring vizsgálatával 
pontos adatokat nyerhetünk a klímaváltozások antarktisz-peremi környezetfejlődésre 
gyakorolt hatásairól. 

Hol húzódik jelenleg az aktív periglaciális folyamatok és formák ’alsó’ határa? Milyen 
övezet szegélyezi ’alulról’, kívülről e zónát? Milyen erősséggel hat a klímaingadozás a 
határvonalak eltolódására, milyen érzékenyen reagálnak az oázisok a hőmérsékleti és 
nedvesség-változásokra? Milyen változások mennek végbe a permafroszt aljzaton és hogyan 
kötődnek mindehhez az oázisok felszínfejlődésének uralkodó folyamatai, a lejtős 
tömegmozgások? 

A fenti kérdések megválaszolására az 1998-as antarktiszi nyáron, a 22. Lengyel Antarktisz 
Expedíció keretében elvégzett állapotfelmérések folytatásaként 2003-ban az első önálló 
magyar antarktiszi vállalkozás, a „Fagyos Oázis” expedíció új méréssorozatokat, 
térképezéseket, geomorfológiai vizsgálatokat végzett a King George-sziget oázisaiban. 
 
 
2. A kutatási terület 
 

Vizsgálati területeink a King George-sziget (Déli-Shetland-szk., Nyugat-Antarktisz) 
partvidéki oázis-sorozatában helyezkednek el, az Admiralitás-öböl szomszédságában (2. 
ábra). Az antarktiszi óceáni klímájú (RAKUSA-SUSZCZEWSKI ET AL. 1993) oázisok 2-3 km 
szélességű jégmentes felszínű tundrazónát alkotnak a tenger és a belföldi jégtakaró között. Az 
oázisok nagy része már több tíz, vagy több száz éve jégmentes, a kutatási terület legidősebb 
oázisa legalább 3000 éves, de a Fildes-félszigeten 9000 éve jégmentes felszínek is húzódnak 
(FABISZEWSKI–WOJTUN 1993). 

A vizsgálatok mintaterületeit 1998-ban jelöltük ki és mértük fel, e mintaterületek többsége 
az aktív periglaciális övezet feltételezett határvidékén helyezkedik el (NAGY–SZALAI 2002). A 
hosszú távúra tervezett monitoring-vizsgálatok e mintaterületeken összpontosulnak (3. ábra). 
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2. ábra. A mintaterületek elhelyezkedése
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3. ábra. A Jardine Peak–Jersak Hills térség mintaterületeinek elhelyezkedése 

 

3. Kutatási módszerek 
 

A mintaterületek kijelölésének célja az volt, hogy területükön részletes geomorfológiai 
térképezéssel, üledékmintavétellel, hőmérsékletméréssel és az olvadási időszak permafroszt-
degradációjának mérésével meghatározzuk az aktív periglaciális övezet jellegzetes 
folyamatait, valamint az övezethatárt, s ennek elmozdulását is. 

Mivel az övezetesség teljes feltárására törekszünk, megkezdtük az aktív periglaciális 
zónával szomszédos területek vizsgálatát is. A begyűjtött üledékminták szemcseösszetételét 
pipettás eljárással határoztuk meg. A szemcseösszetételen kívül a minták kémhatását TESTO 
912 típusú készülékkel, elektródpotenciál mérésével állapítottuk meg, a minták szervesanyag 
tartalmát pedig Tyurin féle kolorimetriás eljárással vizsgáltuk. A minták magas kétértékű 
vastartalma miatt ezeket az eredményeket a minták vastartalma alapján korrigáltuk. A 
törmelékmozgás és keveredés meghatározása céljából az üledékminták kioldható összes fő és 
nyomelem tartalmát salétromsav-hidrogénperoxid módszerrel történő feltárás után Zeiss AAS 
30 típusú atomabszorpciós spektrofotométerrel vizsgáltuk elektrothermikus és hidrid feltéttel. 
A feltárást követően mintáinkat az alábbi elemek tekintetében vizsgáltuk: Al, As, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn. 

A terepi munka elsősorban a permafroszt méréseknél kíván rendszeres észleléseket. Az 
1998-as és a 2003-as olvadási periódusban a mintaterületek keresztszelvényeiben heti, az 
egész felületen kétheti gyakorisággal folyt az aktív réteg vastagság-változásának mérése. 
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A klasszikus terepi adatgyűjtés (geomorfológiai térképezés, geomorfológiai és 
üledékföldtani szelvénykészítés, keresztszelvények mentén történő levegő- és 
talajhőmérséklet-mérések) mellett a már 1998-ban elkezdett permafroszt-degradációs és 
nyomelemvizsgálatokat kiegészítettük az üledéktakaró átalakulását elemző új – a 
képződmények feszíni-felszínközeli kémiai mállását nyomon követő – ásványtani valamint 
agyagásványtani vizsgálatokkal is. 

Mivel az oázisok intenzíven aprózódott felszínének egyik legfeltűnőbb sajátossága, hogy a 
köves tundrafelszínen kéreg-, illetve maradéktakaró-képződés zajlik, a mállás jellegzetességei 
az övezetek lehatárolásának fontos összetevői lehetnek. Mindegyik előzetesen feltételezett 
övezet különleges sajátosságokkal rendelkezik: a ’klasszikus’ periglaciális zóna szaggatott 
permafrosztja, teljes átnedvesedése, az örökfagyott aljzat nélküli üledékborította térségek 
száraz, köves sivatagja, vagy az erős eolikus aktivitás határozott – és általánosságban jól 
ismert – jégkörnyéki környezetváltozást tükröznek, a mállás intenzív jelenléte és térbeli 
eloszlása, az ásványos alkotók átalakulásának vizsgálata azonban önmagában is új adatokkal 
egészíti ki a jégtakaró-szegélyi átalakulásról meglévő ismereteinket. 

Mind a periglaciális folyamatok (és a permafroszt) uralta, mind az ezt övező térségekből 
üledékmintákat vettünk: poligonokból, kúszó törmeléksávokból, patakmenti teraszokról, és 
durvatörmelékes tundrafelszínekről is. A továbbiakban a laboratóriumi munkák során 
röntgendiffrakciós módszerrel meghatároztuk a minták ásványos összetételét, először a 0,64 
milliméternél kisebb szemcseméretű frakción. Ásványtani vizsgálatainkat ezután a 2 
mikrométer alatti frakció részletes agyagásványtani vizsgálatával folytatjuk. 
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4. Eredmények 
4.1. Permafroszt-degradáció és periglaciális 
övezethatár-eltolódás a Jardine Peak mintaterület 
adatai alapján 
 

Az 1998-as hosszú, száraz nyár mérési adatai az 
aktív réteg 100-150 cm-es jellemző vastagodását 
mutatják. A szigetszerűvé váló permafroszt 
peremterületein létesített mintaterületen 2003-ban a 
rövid, csapadékos nyáron már február végén 
tetőzött az olvadás, aztán megindult a visszafagyás. 
Mégis, az addigi felmelegedési ütem alapján 
számított aktív réteg vastagság az 5 évvel korábbi 
csúcspontra vetítve – a nyári felmelegedési 
intenzitás fokozódása miatt – jelentősen meghaladja 
az akkori értéket. Bár az aktív réteg valós 
vastagodása a nedves, völgytalpi részeken messze 
elmarad az 1998-as értéktől, a legtöbb besugárzást 
kapó lejtőkön már február közepére meghaladta az 
üledékösszlet vastagságát. E térségek 
törmelékaljzatukig kiszáradtak, s a jégmentes, 
száraz üledéktestek mozgásfolyamatai alárendeltek.  
1998-hoz képest a rövidebb nyár ellenére is 
terjedelmesebb volt a talajjeget nem tartalmazó, 
száraz, aktív periglaciális mozgásfolyamatok 
nélküli törmelékborítás kiterjedése.  

E mintaterületen a periglaciális környezet felső 
helyi határa állapítható meg. A vizsgálati térség 
völgytalpi helyzetű, a vastag völgyoldali és -alji 
üledék nagy része jégcementet tartalmaz, aktív 
rétege vízzel telített (sőt túltelített), a határoló lejtők 
napsütötte, magasabban fekvő, vékonyabb 
üledéktakarójú részeiről viszont már az olvadási 
periódus elején eltűnik a talajjég. E lejtőszakaszok 
teljesen kiszáradnak, s bár aprózódott kőzetanyaguk 
mállott, a mállás nem tudta elérni azt a mértéket, 
ami a nedves lejtő- és völgyalji helyzetű 
üledéktestek esetében megfigyelhető. Az erősebben 
mállott üledék jobb vízvisszatartó, s a periglaciális 
folyamatok is sokkal aktívabbak ezért az ilyen 
fekvésű permafroszt-szigeten. 
 
4. ábra. A Jardine Peak mintaterület 
geomorfológiai térképe és az aktív réteg 
legnagyobb nyári vastagsága (cm), (a fehér foltok 
azon területeket mutatják, ahol az üledékből 
teljesen kiolvadt a jégcement a nyár során) 
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4.1.1. Poligonvizsgálat permafroszt-aljzatú felszínen 
A viszonylag gyorsan kifejlődő kőpoligonok vertikális nyomelemeloszlása utalhat az 

abban végbemenő anyagkeveredésre. Amennyiben egy poligon aktív zónájából annak 
sugarának felénél veszünk fel egy profilt, akkor láthatjuk, hogy annak nyomelem eloszlása a 
poligon fejlettségének megfelelően változik. A gyengén fejlett poligon üledékeinek 
elméletben inkább kell rétegzettséget mutatnia, mint a jól átkeveredett, fejlett poligonnak. Ezt 
az elméletileg fennálló jelenséget a gyakorlatban is sikerült megfigyelni. A megmintázott 
gyengén fejlett poligonban az 5 ill. 10 cm-nyi eltérés az alumínium, a vas és a cink esetében 
20 %-ot is meghaladhatja, addig ez egy jól fejlett poligon esetében csak 10 % körül van. A 
mangán esetében ezek a különbségek csekélyebbnek mutatkoztak. Az átkeveredés mértéke a 
nyomelem eloszlás alapján azonban nem egyenletes. 20 cm mélységben már mindkét poligon 
esetében szignifikáns eltérés tapasztalható a fölötte levő rétegekhez képest (5. ábra). 
 

5 .ábra. Poligonok nyomelemeloszlása a Jardine Peak mintaterületen 
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(Mivel permafroszt nélküli területeken is találtunk változatosan fejlett, aktív poligonokat, a 
közeljövőben azok vizsgálatával összevethetővé válnak a fenti eredmények.)  
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4.2. A Jersak Hills-mintaterület mozgásfolyamatai, permafroszt-degradációja és 
övezethatár-jellege 
 

A szaggatott permafroszt szegélyén létesített mintaterületek felszíni formacsoportjai, 
periglaciális folyamatai, örökfagy-változásai jól jelzik az aktívan formálódó periglaciális 
övezet határvonalát. Az 1998-ban először felmért mintaterületen 2 jól elkülönülő zóna volt 
kijelölhető. A zónahatártól magasabban jellegzetes periglaciális formakincs uralkodik, lejtős 
tömegmozgásokkal, az olvadási periódus végén a fagyott talaj szintje 60-100 cm-rel a felszín 
alatt húzódik. A jéggel cementált törmelék, mint vízzáró alapzat fölötti vízzel telített 
üledékben élénk mozgásfolyamatok zajlanak.  

A Jersak Hills területén található fagyos talajkúszás szalagok középső alsó, valamint már 
inaktív, mohával fedett részei lettek megmintázva, a kőpoligonokhoz hasonló vertikális 
eloszlásban. A vertikális elemeloszlást célzó vizsgálatok ez esetben a sávokban mozgó anyag 
áramlásáról nyújtottak kiegészítő információt.  

A vizsgált elemek vertikális eloszlása a szalagok középső szakaszán sokkal kifejezettebb, 
mint a poligonokban, vagy akár a sáv alsóbb részein. Ez arra enged következtetni, hogy a 
szediment rétegek mozgás közben megtartják rétegzettségüket, azaz nem keverednek. Ez 
egyben azt jelenti, hogy a szalagokban vertikálisan rétegzett üledékek a völgy irányában 
egymáson csúsznak el. Az előbbiekkel ellentétben a szalag alsó szakaszában vertikális 
elemeloszlás gyakorlatilag nem figyelhető meg.  

 

6. ábra. A Jersak Hills mintaterület fagyott aljzat- és talajvízszint-változása 
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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kúszásszalagok alsóbb szakaszain a lamináris 
áramlásokat a turbulens mozgásformák váltják fel – tehát folyásnyelvekké alakulnak –, 
melyek a mozgó üledéket teljes egészében homogenizálják. Mind az alsó mind a középső 
szakasz esetében megfigyelhető, hogy a szalag felszínéről vett minták elemtartalma a fedett 
üledékénél alacsonyabb. Ez feltehetően annak köszönhető, hogy a felszínen a szél a finomabb 
részecskéket kifújja, a visszamaradt durvább frakcióból viszont (a kisebb fajlagos felületnek 
köszönhetően) csak kevesebb elem oldható ki. Ezt támasztja alá a mohával borított felszínek 
teljes vertikális homogenitása is. 

A zónahatárt az az övezet jelöli ki, ahol az aktív réteg vastagodása az olvadási 
periódusban meghaladja az üledékvastagságot. A határvonaltól lejjebb az üledék kiszárad, 
mivel a nedvesség az alapkőzet repedéseiben szivárog el (a mélyben az alapkőzet fagyott 
lehet).  

Mivel az egyes olvadási periódusok hossza eltérő lehet, a vízzel telített és kiszáradó 
időszakok időtartama évről évre változhat. A vékony törmeléktakaró jobban felmelegedő (pl. 
alacsonyabban fekvő vagy több besugárzást kapó) területéről gyorsan kiolvadhat a felszín 
alatti jég. A határozott zónahatár tehát még akkor is kialakul, amikor egyébként a hűvösebb, 
nedvesebb részeken az aktuális permafroszt degradáció értéke kicsi. Ez történt 2003-ban is: a 
zónahatár a rövid nyár ellenére változatlan helyen volt, az aktív periglaciális övezeten kívül a 
csak a hulló csapadékból nedvességet kapó felszínt kiterjedt mohaszőnyeg borítja, az 
övezeten belül azonban a felső nedves térségek alig engedtek fel. 

A vékony (max. 1-2 m vastag) törmeléktakarójú térségekben tehát annak ellenére is 
létrejöhet a felszínfejlődésben határozottan tükröződő zónahatár, hogy a sziklaaljzat gyakran 
még örökfagyott a tágabb környezetben is. Az övezetelhatárolásban a kulcsfontosságú 
jelenség itt is a törmeléktakaró egy térségének teljes kiszáradása. E mintaterületen a 
periglaciális környezet, a permafroszt-sziget alsó határa állapítható meg. 
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4.3. Az oázisok geomorfológiai övezetei 
 
4.3.1. Periglaciális alakzatok uralta térség 

A jégtakarók előterében húzódva, 
övezetszerű megjelenésben uralja az oázisok 
felszínét. A legdinamikusabb felszínfejlődés 
területe. Jellemzően 1-3 m vastag 
törmeléktakaróját permafroszt cementálja, ez az 
övezet külső szegélye felé haladva szaggatottá 
válik. A magasabb területen a szaggatottság és 
szigetszerű megjelenés az alapkőzet-
kibukkanások nagy számával magyarázható, 
tehát jellegzetes ’hegyi permafroszt’ alakul ki.  

A nyári olvadási periódusban az aktív réteg 
átlagosan 70-120 cm-re vastagodik. A 
legaktívabban formálódó terület, hiszen e 
térségből túlnyomó részben az elmúlt 
évszázadban húzódott vissza a felszíni 
jégborítás. Az erőteljes aprózódás, a hatékony 
niváció ezen oázisrészek krioplanációs 
elegyengetődéséhez vezethet – amennyiben nem 
tolódnak el teljesen az övezethatárok.  

Instabil térség, mert mindkét határvidéke 
folyamatos mozgásban van. A legérzékenyebb 
övezet – mivel külső (alsó) határa az 
éghajlatingadozások hatására tartósan 
elmozdulhat. Az övezet üledékborítása a fagyott 
aljzatú részeken vízzel telítődik, e térség az 
oázisok éltető vizének egyik fő forrása (a 
gleccserpatakok mellett). A permafroszt-
degradációnak – a kis üledékvastagság miatt – 
gyors kiszáradás az eredménye. Feltevésünk 
szerint 2 évtized elég lehet a teljes 
övezeteltolódáshoz.  

Üledéktakaróját – az erős aprózódás mellett 
– igen intenzív mállás alakítja, mállási kéreg, 
maradéktakaró kialakulása azonban nem 
jellemzi (a mállás sajátosságainak leírását lásd a 
4.3.3. részben). Az erős agyagosodás kiemelt 
szerepet játszik a nedvességmegtartásban, a 
permafroszt megőrzésében, a periglaciális mozgásfolyamatok életben tartásában. 

Érzékenységük, a mérhető övezeteltolódás, permafroszt-degradáció miatt e térségek 
kiváló indikátorterületek. A periglaciális jelenségek (elsősorban a lejtős tömegmozgások) 
aktivitás-változása a hosszú távú meteorológiai mérésekkel egyenrangú jelzője az 
éghajlatingadozásnak. 

A monitoring ezen területek alapfolyamatain alapul, hiszen ezek a lejátszódó 
környezetváltozás legjobban elemezhető és értelmezhető jelenségei. 
 
 

Friss oázisfelszín édesvizű tóval 

500 m hosszú sziklagleccser 

Kúszó törmelékszalagok 
 
7. ábra. Jellegzetes felszíntípusok az  
aktív periglaciális övezet térségében.  
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Szélmarta sziklatömbök 

A maradéktakaró szélmarta sziklái 

Szélzászlós törmelékfelszín 

4.3.2. Szél általi felszínformálódás 
A periglaciális formák uralta övezet 

szomszédságában, a zónahatár menti kiszáradó 
felszíneken a felszíni málladéktakaró megjelenése 
előtt az eolikus folyamatok is alakítják a felszínt. A 
foltszerűen megjelenő szélmarás és eolikus 
akkumulációs térszínek nem alkotnak egységes 
övezetet. A szélmarás a különálló sziklákon és 
kisebb köveken is megjelenhet – amennyiben van a 
környezetben megmozgatható kőzetszemcse.  

Mivel a száraz felszínek nagy kiterjedése és a 
szinte állandó, erős szél is jellemzője az 
oázisoknak, a szélerózió, szélgyalulta, gombaszerű 
sziklák, sarkos kavicsok képződése és szélzászlós 
felszínek kialakulása is meghatározó folyamat lehet 
a nedves periglaciális zóna tőszomszédságában. Az 
eolikus folyamatok révén a köves tundra felszínén 
sivatagszerű maradéktakaró képződik. 
 
 
 
 
8. ábra. Eolikus alakzatok a kiszáradó  
üledéktakarón a periglaciális övezet 
szomszédságában 
 
 
 
4.3.3. Mállott kéreggel borított felszín 

A periglaciális formák és folyamatok uralta övezet – a tengerpart irányában - túlnyomó 
részben olyan pásztával érintkezik, ahol az elmállott üledéktakarójú térség felszínén erős 
kéregképződés zajlik. E térség üledéke nyáron erősen kiszárad (de egyes periglaciális 
jelenségek itt is jelen lehetnek, ám pl. a lejtős tömegmozgások itt többnyire elvesztik kriogén 
jellegüket). 
 

9. ábra. A kiszáradó, mállott kéreggel borított zóna jellegzetes felszínformái. 

 
Az aprózódás persze itt is jellemző, de az aktív periglaciális övezetre meglepő módon 

jellemző erőteljes agyagosodáson túl itt ma meghatározó folyamat a mállott felszíni kéreg 
kialakulása.  

 
Nivációs fülke a bekérgezett 
üledéktakarójú abráziós teraszon 

 
Szuffóziós akna Partközeli málladéktakarós terasz
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Mindegyik oázis-övezet mállott üledékborítására jellemző, hogy a képződmények 
ásványos képét természetesen továbbra is nagymértékben befolyásolja az alapkőzet. Az 
andezites-bazaltos összetételű, vulkáni kőzet eredetű (BIRKENMAYER ET AL. 1981.) 
litoklasztokat uralkodóan földpátok és piroxének alkotják, de jelentős a minták 
magnetittartalma is. A mintákban ér- illetve üregkitöltések, valamint apró ásványtörmelékek 
formájában rendre megjelenő különféle zeolitásványok (laumontit, analcim, sztilbit stb.) a 
kőzetek egykori hidrotermális elbontódásának termékei.  

A 10. ábra a Jersak Hills-i mintaterület patakvölgyének alsó-, középső-, illetve felső 
szakaszáról származó felszínközeli minták röntgendiffraktogramjait mutatja. A feljebb már 
említett elsődleges kőzetalkotó ásványokon és másodlagos zeolitokon kívül, szembetűnő a 
minták agyagásványtartalma, pontosabban szmektit- és/vagy vermikulittartalma. Ezek az 
ásványok szintén lehetnek a korábban a területről leírt (ide kellene egy irodalom, ami alapján 
mondtad, hogy hidrotermás hatásokat mutató bazalt van a területen) hidrotermális átalakulás 
termékei. Egyöntetű, jelentős mennyiségben való megjelenésük a kőzettörmelékek közti 
finomabb mátrix anyagában azonban mégis inkább azt valószínűsíti, hogy a szmektit (és/vagy 
vermikulit) felszíni mállás során képződött. A mátraalja plio-pleisztocén, fagyásos 
morfológiai bélyegeket mutató paleotalajaiban (Visonta és Atkár) hasonló szmektites–
vermikulitos agyagásvány-együttes képződött a talajosodás során (NÉMETH ET AL., 1999). Bár 
meglehetősen kis számú az ilyen témájú szakirodalom, az Antarktisz más területéről is 
mutattak már ki szmektitet talajban (WEBSTER ET AL., 2003). Matsuoka (1995) a klorit és illit 
agyagásványok előfordulását az antarktiszi Sǿr Rondane-hegység talajaiban kémiai mállással 
magyarázza. A litoklasztok körül néha megfigyelhető finom vöröses-okkeres bevonat, 
valamint a röntgendiffraktogramokonon gyakran megfigyelhető 2,7 Å körüli reflexió arra utal 
a, hogy a primer magnetit részben másodlagos vasásvánnyá, hematittá oxidálódott a felszínen. 

A duzzadó agyagásványok lefékezik az eolikus folyamatok erejét, de az eltűnő, vagy a 
mélyebb alapkőzet-rétegekbe süllyedő permafroszt teret enged a nyári folyóvízi 
bevágódásnak, valamint a felszín alatti gyenge vízszivárgás révén a szuffóziónak. A niváció 
itt is erőteljes felszínalakító, a nivációs fülkék egyben a legnedvesebb foltjai e zónának. 
 

10. ábra. A Jersak Hills-i terület patakvölgyéből származó minták röntgendiffraktogramjai 
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4.3.4. Száraz, aktív partvidéki törmeléklejtők és nedves, fiatal glaciális előterek  
A parti övezet törmelékbe temetkező sziklakibukkanásokkal, aprózódott és mállott üledékkel 
borított abráziós színlőkkel, és jellegzetes olvadékvízsíkságokkal tarkított táj. Mivel 
helyenként a jégnyelvek egészen a tengerig érnek, mellettük azonban közvetlenül lehetnek 
olyan teraszok, amelyek felszíne már talajosodott, vagy terjedelmes lagúnák és mozgó 
törmeléklejtők is – a mikroklímát és a felszínfejlődést tekintve e tengerparti sáv rendkívül 
heterogén terület. Foltokban jelen vannak a periglaciális folyamatok, ugyanígy foltokban több 
tízezernyi állat hemzseg a zsúfolt kolóniákon. Az élet számára ez a fő folyosó a belső 
területek meghódítása felé, a kolonizáció ezen keresztül halad a mállott üledéktakarók 
irányába. 
 

11. ábra. A partvidéki sáv domborzattípusai. 

 
 
5. Összefoglalás 
 

A terepen folytatott geomorfológiai vizsgálatok során sikerült kimutatni, a karakteresen 
eltérő oázis-övezetek jelenlétét. Ezek terepi megfigyelése alapján megtörtént lehatárolásuk, 
majd a feltételezett határzónákba telepített mintaterületeken folytatott mérések, térképezés, 
anyaggyűjtés révén elkülöníthetővé váltak a vizsgálati területeken meglévő határvonalak.  

A környezetátalakulást vizsgálva elsősorban az aktív periglaciális folyamatok uralta térség 
alsó (külső) határa az érdekes, hiszen ez a legérzékenyebb peremterület, az itt kiolvadó 
permafroszt döntő hatással van a térség felszínfejlődésére, üledékképződésére, s 
kolonizációjára is. A nyomelemvizsgálatok megadták az üledékmozgás, áttelepítődés irányait. 

A mintaterületeken végzett összehasonlító vizsgálatok kimutatták, hogy a szaggatott 
permafroszt kiterjedés-változása nem csak egy-egy év hőmérsékleti jellegzetességeihez 
kötődik, hanem – egyelőre még nem tisztázott mértékben – rövid távon akkumulálja a 
környezet időjárási változásait. A kitettségtől, a domborzattól függően a permafroszt szigetek 
lehetnek völgyalji-, és lejtőoldali-maradvány helyzetűek is. Megmaradásuk az átmelegedés, 
kiszáradás és vízlefolyás jellemzőin keresztül erősen függ az üledékvastagságtól, a 
lejtésviszonyoktól és a mállás mértékétől.  

A mállás jelenlétének, mértékének, az agyagosodás erősségének kitüntetett szerepe van a 
vízvisszatartásban és a permafroszt konzerválásában is. Mivel az ilyen jellegű periglaciális 
környezetek elsősorban igen intenzív fagyaprózódásukról nevezetesek, így új eredmény az 
erős agyagosodás karakteres jelenlétének megállapítása, elemzése is: az előzetes ásványtani 
vizsgálatok megerősítették annak a lehetőségét, hogy a fizikai aprózódás mellett a kémiai 
mállásnak is szerepe van a kőzetek, üledékek alakításában. Az elsődleges ásványok bomlására 
utal a minták viszonylag nagy duzzadó agyagásvány-tartalma (szmektit és/vagy vermikulit). 

 
Száraz,gravitációs törmeléklejtő 

Olvadékvíz-síkság

 
Sziklás abráziós terasz 
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12. ábra. A vizsgált térség geomorfológiai övezetessége 
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Szintén a felszíni vegyi mállás indikátora lehet az elsődleges magnetit részleges 
hematitosodása. E mállási folyamatok különlegesen erősek a periglaciális folyamatok uralta 
környezetben! Az ezt övező kiszáradó, permafroszt-mentes térségben a felszíni 
maradéktakaró és ellenálló mállási kéreg képződése zajlik. A további vizsgálatok feladata, 
hogy a tengerközeli, igen változékony klímájú térségben – a permafroszt-zónán kívül fekvő 
poligonok jelenlétét tisztázzák, a belőlük származó minták segítségével A térségben gyűjtött 
üledékminták még részletesebb geokémiai összehasonlító elemzése, szemcseösszetételi- és 
nyomelemvizsgálata, vízminta-analízis, s lichenometriai adatkiértékelés a hosszú távú 
vizsgálatsorozat következő lépése.  

E komplex geomorfológiai és üledékföldtani kutatás állapotfelméréssel megalapozott, 
hosszú távra tervezett mérései révén egyre pontosabban határozható meg ezen érzékenyen 
átalakuló terület környezetváltozása a jelenleg zajló felmelegedés hatására.  
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