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A szerzõ a természetföldrajzos szakemberek, kutatók jelentõs részét is foglalkoztató tudo-
mányterület, a negyedidõszak kutatásáról, ill. annak eredményeirõl jelentetett meg hézagpótló – vagy
annak tûnõ – mûvet. A kötet, mint címében is olvasható, e rendkívül összetett és szerteágazó disz-
ciplína egyes témaköreinek alapjait mutatja be.

A bevezetõ fejezet áttekintést nyújt a negyedidõszak tárgykörérõl, a vele foglalkozó tudo-
mányokról, röviden és tömören ismerteti a negyedidõszakról szerzett ismeretek, kutatási eredmények
történeti fejlõdését, végül összegzi a tudományban elért magyar vonatkozású eredményeket, és be-
mutatja a kvarterrel foglalkozó hazai tudományos iskolák, kutatóhelyek tevékenységét.

A következõ fejezet a negyedidõszak idõtartamáról, az idõszak határai meghúzásának szem-
pontjairól tájékoztat, amely a mai napig tudományos viták tárgyát képezi. Ezt követõen a negyed-
idõszaki kutatásban alkalmazott izotópos, ill. ritmusos növekedésen alapuló kormeghatározási mód-
szereket mutatja be a szerzõ, amelyek közül a radiokarbon vizsgálatokat és a dendrokronológiai elem-
zéseket megkülönböztetett részletességgel tárgyalja.

Ezt követi a könyv egyik fõ gerincét képezõ rész (3. nagyfejezet), amely a negyedidõszakot
vizsgáló tudományos módszerek elvi alapjait, valamint az értékelés paleoklimatológiai, õskörnyezettani,
paleobiogeográfiai és rétegtani hátterét mutatja be. Elsõként a negyedkori globális lehûlések õséghajlat-
tani magyarázatát, azok csillagászati, geológiai bizonyítékait, és az ezek alapján fölállított légkörfizi-
kai modellt vázolja föl a szerzõ, ismertetve a legkorszerûbb meteorológiai, földtani és oceanográfiai vizs-
gálatokon alapuló, az eljegesedések kialakulását, okait magyarázó elméleteket.

A fosszíliák jó része jelentõs segítséget nyújt az egykori környezet rekonstrukciójához. A
könyv részletesen, rendszertani kategóriák szerint tárgyalja a negyedkori élõvilág környezetjelzõ sze-
repét, az egyes õsmaradványokból kinyerhetõ információkat. Külön foglalkozik a hazánkban is al-
kalmazott paleoökológiai rekonstrukciós módszerek tudományos alapjaival, a pollenanalitikai vizs-
gálatokkal, a fosszilis mollusca-elemzésekkel (ami egyébként a szerzõ elsõdleges kutatási területe),
ill. a negyedidõszaki gerinces fauna õskörnyezetjelzõ szerepével.
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A következõ nagyfejezetben a negyedidõszaki környezetrekonstrukciós módszerekkel és
azok eredményeivel ismerkedhetünk meg. A fejezet rövid áttekintést nyújt a terepi mintavételi le-
hetõségekrõl, az eszközökrõl, a mintavételkor figyelembeveendõ szabályokról, a minták tárolásáról
stb. A továbbiakban azokról az üledékes rendszerekrõl (üledékgyûjtõ területek és üledékes képzõd-
mények) olvashatunk, amelyek alapvetõ információkat hordoznak az egykori (negyedidõszaki) öko-
lógiai viszonyokról, és ebbõl kifolyólag a környezetrekonstrukciós vizsgálatok elsõdleges területei.
Ezek a tengeri üledékgyûjtõ medencék, a tavak, lápok és üledékeik, a speciálisan negyedkori kép-
zõdmény, a lösz és lösszerû üledékek, ill. paleotalaj sorozatok rendszere, a barlangi üledékcsapdák
és speciális üledékeik, valamint a különféle folyóvízi üledékekkel feltöltött tektonikus medencék.
Az elsõ kivételével a többi rendszer hazánkban is megtalálható, és alkalmas a paleoökológiai rekonst-
rukcióra. A szerzõ ezek komplex vizsgálatának példájaként saját, ill. közvetlen munkatársai kutatá-
si eredményeibõl egy-egy esettanulmányt is közöl. Ezek a vizsgálati eredmények jól mutatják a le-
írt területekbõl kinyerhetõ információk gazdagságát és a vizsgálati módszerek sokféleségét, azon-
ban egy egyetemi tankönyvben talán túlontúl részletesek, szétdarabolttá teszik a fejezetet, és ez kissé
megbontja a harmonikus szemléletbeli egyensúlyt és koncentráltságot. A fejezet és a kötet a negyed-
idõszaki globális események rövid összegzésével, majd a témához kapcsolódó ajánlott szakiroda-
lom válogatásával zárul.

A mû a negyedidõszak során bekövetkezett földtani események bemutatásakor nem törek-
szik teljességre. Teljesen kimaradtak a kvarterban rendkívül intenzíven jelenlévõ vulkánikus esemé-
nyek vagy pl. a pluviális idõszakok Szaharában elõforduló emlékei, a kiszáradt folyóvölgyek, ill. ezek
üledékei stb. A kötet a hazai körülményeket szem elõtt tartva elsõsorban a környezetrekonstrukciós
vizsgálatok módszereit és eredményeit tárgyalja, és a nedves üledékképzõdési környezeteket illetõ-
en ebben valóban teljességre törekszik. A kutatási módszereket bemutató, gyakorlatias, komplex és
interdiszciplináris szemlélet adja a könyv valódi értékét.

A szöveget 79 gondosan válogatott (ám kevésbé gondosan összehangolt), szemléletes, a
tartalom megértését nagyban megkönnyítõ ábra és 16 táblázat egészíti ki. Sajnos gyakran találko-
zunk szerkesztési hibákkal. Ennek ellenére a könyv könnyen érthetõ és igen élvezetes stílusban megírt
munka, amely újszerûsége, valamint a közölt tanulmányok részletessége révén méltó helyet foglal-
hat el nemcsak az egyetemi hallgatók, hanem a témával foglalkozó kutatók könyvespolcán is.
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