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Jelölések, rövidítések jegyzéke 
 
 
Általános jelölések: 

ID:  szelvények kódja, AP: Andornaktálya, BaP: Badacsony, EP: Tolcsva, GaP: Galyatetı, 
GP (1-10): Görgényi-havasok, MP:  Magas-Tax, TP: Tokaj, TiP:  Tihany 

GSZ: genetikai szint, Tszf: tengerszint feletti magasság 

Klíma adatok: TET: tényleges evapotranspirációs átlagérték, TCS: többlet csapadék 
mennyiség, TR: talajhımérséklet típus, SMR: talajnedvesség-forgalmi típus 
 
 
Terepi-, mikromorfológiai- és laboratóriumi vizsgálatoknál elıforduló jelölések: 

Fiz.Fél: fizikai féleség, a- agyag, av- agyagos vályog, fhv- finom homokos vályog, fh+av-
finom homok és agyagos vályog. 

Tömıdöttség: O-omlós, L -laza, ET- enyhén tömıdött, T-tömıdött. 

DV: durva vázrészek, DV%:  osztályozottság: IGY - igen gyenge, GY- gyenge, K-  közepes. 

Gyökér: H- hajszálgyökerekkel átszıtt, KÖZ - közepes gyökerek, N- nemezszerően átszıtt. 

ρ: térfogattömeg, P %: összporozitás, PHU%:  szervesanyag tartalommal korrigált 
összporozitás, Pmi%: vékonycsiszolatokból becsült összporozitás 

Szerves-C/ szC%: szerves-szén, Humusz%: szervesasanyag tartalom  

Polsen: felvehetı foszfor tartalom, Pret: foszfát adszorpció 

T:  kationcsere-kapacitás, Tagyag: az agyag frakció kationcsere-kapacitása, S: kicserélhetı 
bázisok összege, V%: bázistelítettség. 

Al d Fed Sid: nátrium-ditionit oldható alumínium, vas és szilícium; Alo Feo Sio: ammónium-
oxalát oldható alumínium, vas és szilícium; Al p Fep,: nátrium-pirofoszfát oldható alumínium 
és vas. 

a%: vékonycsiszolatokban az alapanyag 5 µm-nél kisebb szemcséinek aránya 
(kolloidszövet), V%:  vékonycsiszolatokban az alapanyag 5 µm-nél nagyobb szemcséinek 
aránya (vázrészek), áVm: ásványi eredető vázrészek mállottsága, Vkvarc%:  a kvarc 
vázrészeken belüli megoszlása. 

Mikromorfológiai anyagok:  R-anyag: recens, jelenkori talajképzıdés terméke, P-anyag: 
paleo-talajképzıdés terméke, M-anyag: vegyes, összetett anyag, gyakorlatilag az R- és a P-
anyagok keveréke. 
 
 



6 

1. Bevezetés 

Az utóbbi évtizedek környezetrekonstrukciós munkáiban egyre nagyobb szerep jut a talaj 
„emlékezı” képességének. A talajszelvényben megtalálhatók mind a jelenre, mind a múltra 
vonatkozó információk. A talaj kódolva önmagában hordozza a környezet fejlıdésének 
fontosabb pillanatait és folyamatait; egyszerre élı és élettelen; térben jól lehatárolható, ezáltal 
önálló rendszerként is értelmezhetı, és ezzel egy idıben, állandó kölcsönhatásban áll a többi 
szférával. A talajokba zárt történet csak több tudományterület eredményeinek együttes 
felhasználásával fejthetı meg, mindemellett a talajbélyegekben rejlı információk is 
lehetıséget nyújtanak az ıskörnyezet kutatásban alkalmazott klasszikus módszerekhez 
hasonló (jégminta-, tengeri és tavi üledék-, évgyőrő-, pollen-, makrofosszilia vizsgálatok stb.) 
környezeti fejlıdés rekonstruálását támogató idıskála létrehozásában. A környezeti- és az 
éghajlatváltozások kiterjedésére, idejére és okainak feltárására irányuló rekonstrukciós 
kutatások jelentısége úgy foglalható össze, hogy általuk egy hosszabb idıtávlatból 
módunkban áll a jelenkori változásokat is elemezni.  

Diplomatervesként a Balaton-felvidéki vulkanikus szılıhegyek földhasználat változását 
elıidézı tényezık vizsgálatával foglalkoztam. Már akkor felmerült a gondolat, hogy vajon a 
borvidékek ezeréves történelme miként rögzül a talajokban. Tényleg visszaolvashatók-e a 
talajviszonyokra ható természeti és emberi tényezık? Diplomamunkámból eredıen a 
jellegzetes tájakat számomra a vulkáni területek jelentették. A téma ilyen irányba történı 
további kidolgozását indokolta a COST 622 európai vulkáni területek talaj erıforrásait feltáró 
projekt, melyben Prof. Dr. Kertész Á. és munkatársaival közösen vettem részt. Másrészt a 
SapienŃia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által biztosított kutatási támogatással, 
lehetıségem nyílt Dr. Jakab S. által vezetett erdélyi Andosol képzıdés feltételeit vizsgáló 
kutatómunkába bekapcsolódni. Az interdiszciplináris projektek óriási elınye, hogy több 
tudományág találkozásával az ember viszonylag gyorsan egy sor új adatra tehet szert, de az 
eredmények sokszor el is mosódhatnak. Azonban egy doktori értekezésnek alapvetı célja, 
hogy a csapatmunkán belül elvégzett egyéni kutatást és a saját eredményeket ismertesse.  

Kutatásom alapmódszerét a talajmorfológiai és mikromorfológiai vizsgálatok képezik és ezt 
egészítettem ki a diagnosztikai talajosztályozáshoz szükséges standard laboratóriumi 
vizsgálatokkal. A morfológiai bélyegek helyes értelmezésében és az objektív következtetések 
kialakításában Prof. Dr. R. Langohr és Prof. Dr. G. Stoops segítettek. Értekezésemben az 
1999-2003 között a Szent István Egyetem Talajtan és Agrokémia Tanszékén, illetve 2003-
2005 között a MÖB vendégkutatói ösztöndíj keretében a Genti Egyetem, Geológiai 
Intézetének Nemzetközi Továbbképzı Központjában végzett kutatómunkámról számolok be.  

1.1 Problémafelvetés 
Kutatómunkám két alapvetı részkutatásra oszlik. Az elsı fázis a COST 622 projekt által 
kijelölt hazai talajszelvények áttekintı vizsgálatára és bemutatására összpontosul, mely során 
az eltérı éghajlati adottságokkal, de azonos vulkáni kızeteken kialakult talajok diagnosztikai 
tulajdonságainak összehasonlítása, másrészt a különféle vulkáni kızeten kialakult fekete 
nyiroktalajok diagnosztikai tulajdonságaiban megmutatkozó különbségek feltárása volt a cél.  

A kutatás második fázisának problémakörét gyakorlatilag a Galyatetın megfigyelt 
talajszelvény feltalajának különleges andic bélyegekre utaló tulajdonságai adták, amelyek 
felszínmegújulást, illetve kortárs talajképzıdést jelezhetnek. Egyedülálló fizikai és kémiai 
tulajdonságoknak köszönhetıen az ilyen bélyegekkel rendelkezı talajok standard talajtani 
vizsgálatokkal is egyszerően körülhatárolhatók. 
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A FAO-UNESCO (1981) térkép szerint ismert tény, hogy a Kárpátok vulkáni 
hegyvonulatainak 800 és 1700 m tengerszint feletti magasságában gyakran találkozhatunk 
humic Andosolokkal. A „klasszikus” értelemben vett Andosolok földrajzi elterjedésüket 
tekintve az aktív és az átmenetileg kialudt vulkánok környezetére korlátozódnak (TAKASHI &  

SHOJI, 2002). Ebbıl adódóan elıfordulásuk a kárpáti miocén vulkánosság területén a 
jégkorszakok folyamán végbement felszín megújulást indikálhat. Ugyanakkor a kárpáti 
andosolosodást szolgáló környezeti folyamatok a mai napig tisztázatlanoknak bizonyultak. 

Vizsgálataim elırehaladtával az andosolosodás miocén vulkáni területeken kérdéskörön kívül 
egyre inkább olyan különleges tulajdonságok értelmezésének lehetıségeire összpontosítottam, 
amelyek akár mérési hibaként (diszpergálásnak ellenálló pszeudohomok, illetve 
iszapszemcsék képzıdése) vagy anomáliáként (podzolosodás nagyarányú Al3+- és Fe3+- 
iontartalom jelenlétében) is értelmezhetık. Képzıdésük hátterében a vulkáni kızet mállása 
során felszabaduló, illetve szintetizálódó vegyületek, illetve a vizsgált területek környezeti 
adottságainak irányító szerepét feltételeztem.  

Az évszakos fagy középhegységi és magashegységi területeink talajképzıdésében betöltött 
szerepe némileg mellızött fogalom, például a vegetáció talajképzıdést irányító szerepéhez 
képest, holott az északi félteke szárazulatainak legalább 48 %-án fordul elı az évszakosan 
megfagyó föld (GÁBRIS, 1991). Ezért a talajviszonyokra ható természeti tényezık 
megítélésénél különleges figyelmet fordítottam a fagyás-olvadás folyamatához kapcsolódó 
bélyegek jelenlétének és hiányának értelmezésére.  

Vizsgálataimból az ember talajviszonyokat befolyásoló szerepét még a természetesnek vélt 
talajok tulajdonságainak interpretálása során sem zárhattam ki teljesen. Az emberi 
tevékenység univerzalitásából adódóan a talajokban rögzült bélyegek a legszélesebb skálán 
mozoghatnak. Az emberi hatás egyrészt a diagnosztikai osztályozásban meghatározott 
mérhetı tulajdonságok alapján, másrészt a vizsgált rendszerbe bele nem illı dolgok alapján 
mutatható ki. Ezért értekezésemben szereplı mintaterületeken az emberi tevékenységbıl 
származó bélyegek kimutatására is odafigyeltem. 

1.2 Célkitőzések 
1. A COST 622 projekt adta lehetıségeken belül a hazai vulkáni kızeteken kialakult 

talajok diagnosztikai diverzitásának megismerése, mely során: 
a. összehasonlítom az eltérı éghajlati adottságokkal rendelkezı, de azonos 

vulkáni kızeten kialakult hazai COST 622 referencia szelvényeket;  
b. megvizsgálom azt, hogy a hagyományos értelemben vett vulkáni 

talajtípusunkban, a fekete nyiroktalajokban kimutathatók-e a talajképzıdés 
pillanatnyi állapotát tükrözı különbségek a diagnosztikai bélyegek alapján; 

c. kiemelt figyelmet fordítok a történelmi borvidékek területén található 
szelvényekben az antropogén tulajdonságok diagnosztizálására. 

2. A miocén vulkánosság által létrehozott középhegységi és magashegységi 
mintaterületeken a kárpáti andosolosodás hátterében álló környezeti folyamatok 
tisztázása érdekében: 

a. mikromorfológiailag megvizsgálom a piroxén andeziten kialakult projektben 
szereplı referencia szelvényeket; 

b. a morfológiai bélyegek, illetve laboratóriumi vizsgálatatok eredményeinek 
értékelésénél különösen odafigyelek a fagyás-olvadás folyamatához 
kapcsolódó bélyegek jelenlétének és hiányának okaira, illetve 

c. a Görgényi-havasokban kijelölt szelvénysor példáján megkísérelem az utolsó 
glaciális óta végbement környezetfejlıdés rekonstruálását. 
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2.  Irodalmi áttekintés 

2.1 Vulkáni k ızeten kialakult talajok  
A vulkáni kızeten kialakult képzıdmények régóta foglalkoztatják a hazai földtanos, 
felszínalaktanos és talajtanos szakembereket. A vulkáni talajok mezıgazdasági jelentıségét 
tükrözik az Osztrák-Magyar Monarchia elsı talajismereti felvételezései, melyek a 
szılıtermesztés illetve fakitermelés kulcsfontosságú területeirıl készültek (SZABÓ &  

MOLNÁR, 1867; FEKETE, 1891). Vulkáni talajokkal foglalkozó részletes talajtani ismertetés 
valószínőleg Tokaj-Hegyaljáról jelent meg elıször Európában. Késıbbi publikációkban is a 
vulkáni talajok szinonimaként szerepelnek a szılıtalajokkal (TREITZ, 1905; DICENTY, 1930; 
BALLENEGGER, 1942; BABARCZY, 1948; STEFANOVITS, 1956; NAGYMAROSY, 2004). A vulkáni 
kızeteken képzıdött talajok átfogó genetikus vizsgálatát és a bennük lejátszódó folyamatok 
megválaszolását Kárpát-Pannon térség szinten STEFANOVITS (1951, 1956, 1971) kutatásai 
fémjelzik. A vulkáni kızeten kialakult talajok hazánk genetikai és talajföldrajzi osztályozási 
rendszerében három fıtípusban fordulhatnak elı a kızethatású és a barna erdıtalajok, illetve 
ezek erısen erodált változatai a köves, sziklás váztalajokon belül.  

A diagnosztikai elveken nyugvó nemzetközi talajtani osztályozási rendszerekben a vulkáni 
talajok egy külön fıtípusban szerepelnek a különleges fizikai, kémiai és ásványtani 
tulajdonságokkal rendelkezı Andosolok, melyeket a kárpáti miocén vulkánosság területein 
írtak le a környezı országokban (PEREPELIłA et al., 1986; JURÁNI, 2002).  

2.1.1 Vulkáni k ızeten kialakult kızethatású talajok jellemzıi és elıfordulásuk 
A kızethatású talajok fıtípusán belül tömör, nem karbonátos, eruptív kızetek málladékán 
fekete nyirok- illetve ranker talajok képzıdhetnek (STEFANOVITS et al., 1999). A leírásokban 
nem figyeltem meg lényeges eltéréseket, ezért tulajdonságaikat együtt mutatom be. Általában 
a középhegységi területeken a talajok termırétege sekély, melynek vastagsága csak ritkán 
haladja meg az 50 cm-t (KOREN et al., 2002-2003). Jellemzı rájuk az erıteljes agyagosodás, 
agyagásványaik között a szmektit típusúak dominálnak (STEFANOVITS et al., 1999). Az agyag 
minıségének következtében száraz idıszakban erısen repedeznek, nedves idıszakban 
duzzadnak, mely nagyban közrejátszik a jól fejlett szemcsés szerkezet kialakulásában. 
Kémhatásukat az agyagásványok, illetve a humuszanyagok felületén adszorbeált kationok 
befolyásolják. A kızethatású talajok szélsıséges talaj-klimatikus viszonyai (tavaszi vízbıség, 
nyári kiszáradás) a rövid tenyészidejő, dús füves és lágyszárú növényzet megtelepedésének 
kedvez (STEFANOVITS et al., 1999; KOREN et al., 2002-2003). A nyári és a téli idıszakban a 
szerves anyag biológiai bomlása szünetel, aminek következtében szervesanyag-tartalmuk 
magas (STEFANOVITS et al., 1999). Az erıs humuszképzıdés miatt színük igen sötét.  

Az irodalomban az erubáz kifejezés a nyiroktalaj elnevezés szinonimájaként szerepelhet 
(FEKETE et al., 1997; NAGYMAROSY, 2000, KOREN et al., 2002-2003). Ugyanakkor a 
nyiroktalajok altípusainak szín alapján történı elkülönítése megtévesztı lehet. NAGYMAROSY 

(2000) szerint a bazaltból fekete erubáz talajok; az andezit és riolit lávakızeteibıl és tufáiból 
nyiroktalajok, illetve vörös erubáz talajok jöhetnek létre. A leírásból véleményem szerint nem 
derül ki, hogy a fekete és vörös erubáz, illetve a nyiroktalaj elnevezések tulajdonképpen egy 
talajtípust takarnak, csak a színük különbözı. Hiszen a talajok színét elsısorban a 
humuszanyagok, illetve a vulkáni anyakızet máfikus ásványainak (pl. biotit, piroxének, 
amfibolok) mállása során felszabaduló jelentıs mennyiségő vas és magnézium vegyületek 
befolyásolhatják. 

Talajföldrajzilag rankerek és fekete nyiroktalajok borítják a Bakony-vidék bazaltból és 
bazalttufából álló vulkáni kúpjait és tanúhegyeit; a Velencei-hegység andezites kızeteit; az 
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Északi-középhegység andezit és andezittufa alkotta gerinceit és csúcsait, illetve az Egri- és 
Miskolci-Bükkalja, illetve Tokaj-Zempléni-hegyvidék riolittufás és riolitos területeit 
(STEFANOVITS et al., 1999). A meredek lejtıkön a rankereket és nyiroktalajokat köves-sziklás 
váztalajok válthatják fel. 

2.1.2 Vulkáni k ızeten kialakult barna erdıtalajok talajképzı folyamatai 
A kızethatású talajoknál lényegesen nagyobb területet foglalnak el az agyagbemosódásos 
barna erdıtalajok, melyek az Északi-középhegység andezites területeinek uralkodó 
talajtípusa (STEFANOVITS et al., 1999). A környezeti feltételek függvényében a barna 
erdıtalajok fıtípuson belül elıfordulhatnak még vulkáni kızeten kialakult barnaföldek, 
podzolos illetve a savanyú nem podzolos barna erdıtalajok (STEFANOVITS, 1971; 
STEFANOVITS et al., 1999). Az 1. táblázatban STEFANOVITS et al. (1999) alapján a vulkáni 
alapkızeten kialakult kızethatású, illetve barna erdı talajok fontosabb talajképzıdési 
folyamatait foglaltam össze és egészítettem ki VAN VLIET-LANOË (1985), illetve SZENDREI 
(2001) mikromorfológiai megfigyeléseivel.  

1. táblázat 
Vulkáni alapkızeten kialakult kızethatású, illetve barna erdı talajok talajképzıdési folyamatai 

(STEFANOVITS et al, 1999; VAN VLIET -LANOË, 1985 és SZENDREI , 2001 alapján) 

Talajképzıdési  
folyamat 

Nyiroktalaj Barnaföld ABET Podzolos 
BET 

Savanyú  
nem podzolos 

BET 
Vízmérlege V’ CS ~VET/ 

V’ CS > VET 
V’ CS >VET V’ CS>>VET V’ CS>> VET V’ CS>> VET 

Kilúgzás gyenge Gyenge közepes erıteljes erıteljes 
Humusz-forma mull és mor Mull moder-mull moder acid mull és 

mor 
Agyagosodás erıteljes Erıteljes erıteljes erıteljes erıteljes 
Uralkodó 
agyagásvány  

szmektit szmektit és 
vermikulit 

szmektit és 
vermikulit 

szmektit és 
vermikulit 

szmektit és 
vermikulit 

Savanyosodás gyenge Gyenge közepes erıteljes erıteljes 
Agyagvándorlás lehetséges Lehetséges van van nincs 
Bt-szint  nincs Nincs van van nincs 
Podzolosodás nincs Nincs nincs van nincs 
Vas-mobilizálódás: 
Redox-folyamattal idıszakos Idıszakos idıszakos idıszakos idıszakos 
Agyaggal lehetséges Lehetséges lehetséges lehetséges nincs 
Kelátokkal nincs Nincs nincs van nincs 
Belsı kolluviáció lehetséges Van van van van 
Fagyás-Olvadás van Van van van van 

Megjegyzés: V’ CS:  effektív csapadék= (a lehullott csapadék)-(a növényzet által felfogott+ felületen elfolyt 
vízmennyiség); VET: evapotranszpirációs vízveszteség 

Az éves csapadék mennyiség középhegységi és dombvidéki területeinken, emberi 
beavatkozás nélkül, zárt lombos erdık kialakulásához elegendı (SOÓ, 1964-1980; SÁNTA , 
1999, MÁTYÁS et al., 2005). Következésképpen, ahogyan az erdıtársulásokat, úgy az 
erdıtalajok talajképzıdési folyamatait, illetve elırehaladottságukat a talajba bejutó és 
raktározott vízkészlet határozza meg (STEFANOVITS, 1956; VÁRALLYAY et al. 1980, 
VÁRALLYAY , 1985).  

A vízmérlegek a nyiroktalajok felıl a savanyú nem podzolos barna erdıtalajok felé a gyenge 
kilúgzó vízháztartásból az erıteljes felé haladnak, mely a kémiai mállást- a szilikátok 
hidrolízisét, bomlását indítja be, illetve a bomlástermékek kimosódását. A kilúgozást elısegíti 
az erdei növénytakaró által termelt szervesanyag, illetve a gyökerek elhelyezkedése.  
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DUCHAUFOUR (1982) alapján a humuszképzıdést három alapvetı környezeti tényezı 
befolyásolja: (1) talajklíma (hımérséklet, talajnedvesség- és oxigénellátottság), (2) az ásványi 
összetétel és (3) az avartakaró összetétele (C:N arány). Az avartakaró átalakulása nagyjából 
egyenesen arányos az évi átlag hımérséklettel. A humuszformák képzıdésére hatással van a 
talajok nedvességi állapota, így mind a túl száraz, mind a vízzel telített (levegıtlen) állapot 
akadályozhatja az átalakulást. A mikrobiális aktivitáshoz a közel semleges pH a 
legoptimálisabb (STEFANOVITS et al., 1999).  

Optimális környezeti feltételek esetében mull típusú humusz képzıdik. Ugyanakkor GUILLET  
és munkatársai (1975) kimutatták, hogy alacsony bázistelítettségő és pH-jú környezetben a 
humifikáció sebességére kifejezetten elınyösen hatnak az agyagásványok felületén 
adszorbeált vas-hidroxidok, mely végeredményben acid mull típusú humuszképzıdéshez 
vezet. A vulkáni kızeteken kialakult talajok humuszformái, ilyen értelemben, közvetve a 
pedogén vasvegyületek jelenlétére is utalhatnak (DUCHAUFOUR, 1982).  

A pedogén vasvegyületek kedvezı környezeti feltételek esetén elmozdulhatnak és a 
talajszelvényen belül egy másik helyen kiválhatnak. A vasmozgásnak három formája ismert a 
talajokban: (1) agyaggal, (2) szerves-vegyületekkel kelátkötésben, illetve (3) az oxidáció és 
redukció hatására. A vasmobilizálódás termékei sok esetben szabad szemmel, közvetlenül is 
felismerhetık a talajszelvényben: agyaghártyák, (humusz)-vashártyák, vas-szeplık, illetve 
vasborsók formájában. A vasmobilizálódást kiváltó környezeti feltételeket DE CONINCK & 
MC KEAGUE (1985) és VAN RANST (1991) adatai alapján a 2. táblázatban foglaltam össze.  

2. táblázat 
Vasmozgás környezeti feltételei talajokban  

(DE CONINCK  & M C KEAGUE, 1985 és VAN RANST, 1991 alapján) 
 

Vasmozgás Környezeti 
feltételek Agyaggal Komplex-kötésben Oxidáció-Redukcióval 

Vízháztartás/ közeg kilúgzó kilúgzó idıszakos vízborítás és sz.a. 
„Szállító”-eszköz ásványi kolloidok szerves savak maga a redukált vas 
Fém-koncentráció alacsony alacsony minél több annál látványosabb 
pH viszonyok 5,5 - 6,5 5,5 alatt savanyú közegben könnyebben 

Morfológia Bt szint 
vöröses agyaghártyái 

podzolok  
Bs szintje 

különféle  
vaskiválások 

Megjegyzés: Bt szint- textúrdifferenciált szint, Bs szint- szeszkvioxidok által cementált szint, sz.a.: szervesanyag 

A három vizsgált eset közül a vas (illetve az alumínium) komplexkötésben történı vándorlása 
egy igen speciális esete a vasmozgásnak, mely kizárólag a podzolokat jellemzi, ebbıl 
adódóan talajosztályozási bélyeg is (WRB, 1998). A podzolosodást kísérheti az 
agyagvándorlás, mely során a vas-oxidok és hidroxidok az agyagásványok felületén 
adszorbeálódva mozdulnak el. Mikroszkóp alatt az agyagelmozdulást a pórusok mentén 
kiülepedı vörösessárga-barnássárga agyagbevonatok, más néven illuviációs agyaghártyák 
igazolnak (RÓZSAVÖLGYI &  STEFANOVITS, 1960; STEFANOVITS, 1971; SZENDREI, 2000). Az 
agyagvándorlás elıfordulhat egyrészt agyagbemosódásos barna erdıtalajokban, másrészt 
podzolokban (STEFANOVITS et al., 1999), illetve kezdeti, meginduló formájában egyes fekete 
nyiroktalajokban, illetve barnaföldekben is megfigyelhetı (SZENDREI, 2001).  

A vas agyaggal, illetve szerves komplexekben történı mozgásának környezeti feltételei sok 
tekintetben hasonlóak. Ahhoz, hogy a vas az agyag felületén adszorbeálódva, vagy a szerves 
savakkal (pl. fulvosav) komplexkötésben elmozdulhasson elsısorban a rendszernek alacsony 
Fe3+, illetve Al3+ ionkoncentrációval kell rendelkeznie. Más szavakkal, ott, ahol ez a 
koncentráció magas, ott ezek az ionok magas ionaffinitásuk révén koagulálva tartják az 
agyagot, így ezekben a talajokban nem jöhet létre sem podzolosodás, sem agyagvándorlás 
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(STEFANOVITS et al., 1999). Ez az eset áll fenn a savanyú nem podzolos barna erdıtalajokban 
(1. táblázat). 

Mindazokban a talajokban, ahol töltéssel rendelkezı ásványi kolloidok vannak, illetve a vizes 
oldatban mért pH 4,5–6,5 mozog és a vízháztartás kilúgzó (VAN RANST, 1991), számolhatunk 
agyagvándorlással. A talajoldat vizes pH-ja egyben arra is utal, hogy a rendszer polivalens 
ionkoncentrációja (Ca2+, Al3+, Fe3+) alacsony, következésképpen nincs akadálya a 
kolloidrészecskék diszperziójának. Az agyagmobilizálódás szemszögébıl az ideális ásványi 
kolloidok a szmektitek. Az andeziten, rioliton képzıdött barna erdıtalajokban a vermikulit 
csoport agyagásványai mellett a szmektit csoport agyagásványai az uralkodók, a fekete 
nyiroktalajokban a szmektitek (STEFANOVITS et al.,1999). Következésképpen kilúgzó 
vízháztartás és megfelelı pH viszonyok esetében mind a kızethatású talajokban, mind a barna 
erdıtalajokban elméletileg létrejöhet az agyagmobilizálódás. Ebbıl adódóan az 
agyagvándorlás folyamatát az 1. táblázatban tudatosan választottam el a 
textúrdifferenciálódási (Bt) szint meglététıl, mely genetikai szint végeredményben az 
agyagbemosódás elırehaladottságát indikálja.  

A 2. táblázatban bemutatott vasmozgási formák közül az oxidáció-redukció folyamata szinte 
valamennyi talajtípusban lehetséges, amelyekben idıszakosan megreked a víz (pl. tavaszi 
hóolvadáskor) és anaerob állapot lép fel. Ezt a felvetést igazolják SZENDREI (2001) 
megfigyelései, aki az 1. táblázatban felsorolt talajtípusok mindegyikében gyenge-közepes 
hidromorf hatásra utaló mikromorfológiai bélyegeket (éles határvonalú barna és fekete színő 
borsókat) írt le. 

A környezetrekonstrukciós kutatás szemszögébıl elsı benyomásra az egymásnak 
ellentmondó bélyegek lehetnek különösen érdekesek. Ilyennek találtam SZENDREI (2001) által 
leírt agyagvándorlást indikáló bélyegeket, a mátraházai 23-as (RÓZSAVÖLGYI &  STEFANOVITS, 
1960) és a galyatetıi (STEFANOVITS, 1971) hidroandeziten kialakult savanyú, nem podzolos 
barna erdıtalajokban. Ezek, egyrészt lehetnek reliktum bélyegek (LANGOHR &  VAN VLIET- 

LANOË, 1979), amennyiben az agyaghártyák töredezettek és áthalmozottak. Másrészt, ha az 
agyagbevonatok küllemükben „porosak”, akkor az illuviációs agyagbevonatokat nagy 
valószínőséggel a belsı kolluviáció hozta létre. Az agyagbevonatok porossága a 
kolloidfrakció alumínium által flokkulált állapotára utal és ezeket az alumínizált 
agyagpelyheket, a hóolvadás során, a lefele áramló olvadékvíz sodorja magával. VAN VLIET-
LANOË (1985) ezt a folyamatot nevezi a szelvények belsı eróziójának vagy kolluviációnak, 
mely agyagbemosódáshoz, podzolosodáshoz hasonló laboratóriumi eredményeket 
produkálhat. 

Az 1. táblázat utolsó sorában a fagyás-olvadás folyamatát jelöltem meg, amellyel a fagy 
mérsékelt égövi talajképzıdésben betöltött szerepére szerettem volna felhívni a figyelmet 
(VAN VLIET-LANOË, 1985). Talajtani munkákban sokszor mellızött tény, hogy az északi 
félteke szárazulatainak legalább 48%-án fordul elı évszakosan fagyott föld, mely kifejezést 
GÁBRIS (1991) az örökfagyon kívüli területek idıszakosan fagyott talajaira alkalmaz. Az 
évszakos fagy vastagságát számos tényezı befolyásolja: hımérséklet, víztartalom, a hó és 
növénytakaró, illetve a szél (GÁBRIS, 1991). A fagy után visszamaradó talajmorfológia 
(lemezes szerkezet, rétegzavarok, durva vázrészek körüli iszapbevonatok stb.) is több 
tényezıtıl függenek: egyrészt a talajok porozitásától, másrészt ásványi összetételtıl és 
talajszövettıl, illetve a biológiai aktivitástól (LANGOHR &  VAN VLIET-LANOË, 1979). A fagy 
szárító hatása jelentıs szerepet tölt be a talajszerkezet stabilizálásában, illetve a kızetek 
fizikai aprózódásában, mely folyamat a talajba jelentıs mennyiségő mállatlan aprózódás 
terméket juttathat (YAALON &  GANOR, 1973; SZÉKELY, 1998), mely egy újabb talajképzıdési 
ciklus kezdetét is jelentheti. Mindezért a talajmorfológiai bélyegek megítélésénél a fagyás-
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olvadás folyamatának figyelembevétele alapvetı középhegységi területeink talajképzıdési 
folyamatainak értelmezésénél.  

2.1.3 Különleges tulajdonságokkal rendelkezı vulkáni talajok 
A vulkáni kızeten kialakult talajok különleges fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezı 
altípusát képviselik az Andosolok (WRB, 1998). Ezek a talajok nemzetközi közismertségre 
viszonylag késın (DUCHAFOUR, 1965; SMITH , 1978; LEAMY et al., 1988; PARFITT &  

CLAYDEN , 1991), a diagnosztikai koncepció (SOIL SURVEY STAFF, 1960) bevezetése után, 
tettek szert. A diagnosztikai koncepció létrehozását tulajdonképpen egyfajta kényszer - 
kommunikációs zavar - hozta létre, mely a megsokszorozódott ismeretanyag kapcsán lépett 
fel. A zavar abból adódott, hogy ugyanazzal a névvel különbözı tulajdonságú és genetikai 
eredető talajokat neveztek el (TAVERNIER &  SMITH , 1956), vagy éppen fordítva hasonló 
tulajdonságokkal rendelkezı talajok más néven szerepeltek (KUBIENA, 1953; MEYER &  SAKR, 
1970; SCHÖNHALS, 1973, 1986). Ahhoz, hogy ezt a kuszaságot megszüntethessék elıször nem 
a nevezéktanon változtattak, hanem a jellegzetes talajtípusok markáns tulajdonságait 
számszerősítették (SMITH , 1986). A szigorú határértékeken alapuló kategória rendszerek a 
világ különbözı részein tanulmányozott talajok összehasonlíthatóságának alapjait teremtették 
meg (LANGOHR, 2001). Ezek a számszerősített talajtulajdonságok világítottak rá arra a tényre, 
hogy a japán kurobokudo-k, a chilei trumao-k, az antillai fiatal vulkáni hamu talajok, az 
indonéz magas hegységi talajok, a karib-térségi szappanos hegyi talajok, illetve az új-zélandi 
sárgás barna vályogok egy és ugyanaz a talajtípus: Andosolok (MIZOTA &  REEWUIJK; 1989). 

2.1.3.1 Andosolok  

Az Andosol elnevezés eredete a japán an-sötét és do- talaj szavak jelentésére vezethetı vissza 
(M ICHÉLI, 1999; TAKASHI &  SHOJI, 2002). Az andic bélyegek kialakulását a könnyen málló 
szilikátokban gazdag, porózus, finomszemcsés általában vulkáni eredető kızet határozza meg 
(WRB, 2001). Relatív korukat tekintve az Andosolok fiatal vulkáni talajok. Diagnosztizálásuk 
alapfeltétele, hogy a (1) a felszíntıl számított 25 cm-en belül rendelkezzenek vitric vagy andic 
diagnosztikai szinttel; és (2) a histic, fulvic, melanic, mollic, umbric, ochric, duric vagy 
cambic szinteken kívül más bélyeg feltételeit nem teljesítik (WRB, 1998).  

3. táblázat 
Az andic és vitric szintek diagnosztikai paraméterei (WRB, 1998) 

 Paraméter Andic Vitric 
1. Térfogattömeg <0,9 g cm3 > 0,9 g cm3* 
2. Agyagtartalom min 10 % - 
3. Alo + ½Feo min 2 % >0,4 %* 
4. Foszfátmegkötés min 70 % >25 %* 
5. Vulkáni üveg <10 % min10% 
6. Szint vastagsága min 30cm 

Megjegyzés: szürkén kiemelt mezık a diagnosztizáláshoz kötelezı paramétereket jelölik, a *-al jelöltekbıl a 
csak egynek kell megfelelnie 

Az Andosolok diagnosztizálása szemszögébıl elsıdleges az andic vagy vitric 
tulajdonságokkal rendelkezı szint megléte (3. táblázat). A két diagnosztikai szint közötti 
különbség a mállás elırehaladottságára, a primer vulkáni kızet talajosodásának mértékére 
vezethetı vissza. Az andic szintben a földes rész vulkáni üvegtartalmának jelentıs hányada 
már átalakult, ebbıl adódóan értéke legfeljebb 10% lehet, míg a vitric-ben még a vulkáni 
üveg dominál, ami a vulkáni kızet frissességére utal.  

Az „andosolosodás” (BOCKHEIM &  GENNADIYEV , 2000) tipikus bélyegei az Andosolok 
speciális ásványi összetételére vezethetık vissza. Az agyagos részt alkotó nem kristályos, 
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amorf vegyületek felelısek az igen alacsony térfogattömeg értékekért (3. táblázat), másrészt 
az amorf fázist alkotó alumínium magas kémiai aktivitására utalnak a 70%-ot is meghaladó 
foszfátmegkötés értékek. Az amorf vegyületek jelenléte a földesrész oxalát oldható Alo+½Feo 
értékeibıl becsülhetı; jellegükre, pedig a pirofoszfát oldható Alp értékek oxalát oldható Alo 

arányából, illetve az oxalát oldható Sio tartalomból lehet következtetni. Amennyiben az oxalát 
oldható Sio tartalom meghaladja a 0,6%-ot és az Alp/Al o arány kisebb, mint 0,5 akkor az 
amorf fázisban az allofán jellegő vegyületek uralkodnak (WADA , 1977). Fordított esetben, 
pedig az alumínium-humusz komplexek dominálnak (ARAN et al., 2001). Eszerint a két 
tulajdonság (Sio% és Alp/Al o arány) alapján különböztetünk meg allofános (vagy silandic) és 
nem allofános (vagy aluandic) Andosolokat (WRB, 1998).  

2.1.3.2 Andosolosodás, mint talajképzı folyamat 

Az andosolosodás folyamata tulajdonképpen nem más, mint maga az agyagosodás. 
STEFANOVITS et al. (1999) szerint az agyagosodás folyamán felgyorsul az elsıdleges 
szilikátásványok átalakulása, illetve bomlása és másodlagos ásványok képzıdnek belılük. A 
vulkáni kızetet alkotó primer szilikátok (vulkáni üveg, plagioklászok, piroxének, amfibolok, 
biotit stb.) mállása során valódi ionos oldatok keletkeznek, melynek elemei (ionjai és 
kolloidjai) a rendszeren belül vándorolhatnak és átcsoportosulva, másodlagos ásványokká 
alakulhatnak át (JONGMANS, 1994). A silandic vagy aluandic jelleg a mállási környezetet 
tükrözi vissza. A két különbözı jelleg két egymással versengı folyamat végeredményeként is 
felfogható (WRB, 2001). Az átalakulások folyamatát VAN RANST (1991) modellje alapján 
ismertetem (1. ábra).  

Na+ K+      Ca2+   Mg2+ Si4+ Al3+ Fe3+

Hidratált 
formában 

kimosódnak a 
rendszerbıl

SiO2 egy 
része 
kimosódik

ha van 
szervesanyag

Oxidképzıdés
SiO2 egy része

�Al(OH)3-al gélt 
képez, amint 
egymással 

„keverednek”:
Allofán és imogolit

képzıdik

Fém (alumínium) -
humusz komplexek

Ti4+

Talajvíz

ha nincs szervesanyag

Ko
m
ple
xk
ép
zı
dé
s

Mállási környezet

Aluandic jelleg
Silandic jelleg

Opálos kvarc
formájában
kiválik

magas pKa értékek

alacsony 
pKa

 
1. ábra 

Vulkáni üveg mállása és átalakulása talajkörnyezetben VAN RANST (1991) alapján 

A mállás során felszabadult Na+, K+, Ca2+, Mg2+ ionok magas sav disszociációs állandójuk 
(pKa) következtében a talajoldatban hidratált formában maradnak és erıs kilúgzó vízháztartás 
esetén gyakorlatilag kimosódnak a rendszerbıl. Ezzel szemben a Fe2+ elsı lépésben Fe3+-á 
oxidálódik, vagyis az igen alacsony pKa-ja révén szinte rögtön vasoxiddá, illetve 
vashidroxiddá alakul. A Ti4+- ionok is oxidok formájában stabilizálódnak a rendszerben. Az 
Al 3+ sorsát a szervesanyag jelenléte határozza meg, így, ha van a rendszerben, akkor az Al3+a 
szerves-savakkal kelátkötésen keresztül stabil fém-humusz komplexeket képez, a folyamatban 
a Fe3+ egy része is részt vehet, ugyanakkor a komplexképzıdést az Al3+ határozza meg. Ebben 
az esetben a mállási környezetet az aluandic jelleg uralja. A Si4+ viselkedését is a fém-humusz 
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komplexekben résztvevı Al3+ mennyisége befolyásolja így, ha az Al3+-ionok jelentıs része 
kelátkötésben fixált, akkor a talajoldat Si4+ koncentrációja megnı és a rendszerbıl a 
kovasavgél (SiO2) egy része kimosódhat, másik része opálos kvarc (krisztobalit) formájában 
kiválhat (WRB, 2001). Amennyiben a rendszerben nincs jelentıs mennyiségő szerves sav, 
ebben az esetben az alumíniumhidroxid-gélek a kovasav-gélekkel „keverednek” és az 
átrendezıdés során allofán, illetve imogolit képzıdik (WADA , 1977). Ebben az esetben a 
silandic bélyegek válnak dominánsá. Az amorf kolloidok idıvel (a kovasavgél koncentráció 
függvényében) halloyzittá, kaolinitté vagy gibbsitté kristályosodhatnak (VAN RANST, 1991), 
mely az andic bélyegek megszőnését eredményezi.  

2.1.3.3 Az amorf komponensek „élettartama” 

WADA &  AOMINE (1973) szerint az allofán és az allofán-jellegő vegyületek dominanciája az 
agyagfázisban az „ando”-tulajdonságok kiteljesedését tükrözi. Ez az érettségi állapot 0-4 °C 
téli, illetve 20-24 °C nyári középhımérséklettel és évi 2000-2400 mm csapadékkal számítva, 
mintegy 5000 éven belül érhetı el. Értelemszerően alacsonyabb hımérséklet, illetve 
csapadékmennyiségek esetén ez az idı lényegesen kitolódhat. Az Andosol képzıdés az 
amorf-vegyületek átalakulásában kulminálódik (WADA &  AOMINE; 1973). Irodalmi adatok 
szerint az ásványi részt alkotó amorf alumínium-szilikátok és amorf rácsú vegyületek 
átkristályosodása meleg és nedves éghajlat alatt 10000 évtıl 20000 évig tartó idıszak alatt 
mehet végbe (KIRKMAN , 1975; SAIGUSA et al., 1978; NAGASAWA, 1978; LOWE, 1986), míg a 
nedves trópusokon ez a folyamat lényegesen gyorsabb: csak 2000-4000 évet vesz igénybe 
(HAY , 1960; BLEEKER &  PARFITT, 1974). Mérsékelt égövre vonatkozó hasonló becsléseket 
sajnos nem találtam, de valószínőleg az amorf fázis lényegesen lassabban, mintegy 20000 év 
után alakulhat át kristályráccsal rendelkezı vegyületekké.  

2.1.3.4 Különleges Andosolok  

A „klasszikus” Andosolok földrajzi elterjedésüket tekintve az aktív és az átmenetileg kialudt 
vulkánok közelében találhatók (TAKASHI &  SHOJI, 2002). Kutatómunkám szemszögébıl 
érdekesek azok a publikációk, amelyekben egyrészt a nem vulkáni kızeteken képzıdött 
Andosolokról olvashattam (GARCIA-RODEJA et al., 1987; ALEXANDER et al., 1993; BÄUMLER 

&  ZECH, 1994; ARAN et al., 1998; DELVAUX et al., 2004; BÄUMLER, 2004; BÄUMLER et al., 
2005). Másrészt a vulkánosság szemszögébıl több millió éve inaktív területeken 
képzıdöttekrıl (HETIER, 1975; KLEBER et al., 2004; QUANTIN , 2004), melyek külön csoportját 
képviselik a kárpáti Andosolok (STOICA, 1972; VASU, 1984; PEREPELIłA et al., 1982, 1986; 
ŠÁLY , 2001; BALKOVI Č &  SLIVKOVÁ , 2002 a, b; 2003; JURÁNI , 2002).  

A felsorolt publikációk közös vonása, hogy egy részük, az Andosolok puszta 
diagnosztizálására, földrajzi elterjedésének felderítésére koncentrál (ŠÁLY , 2001; JURÁNI, 
2002; DELVAUX et al., 2004; KLEBER et al., 2004). Másik csoportjuk különleges kémiai és 
ásványtani tulajdonságaikat ismerteti (STOICA, 1972; VASU, 1984; GARCIA-RODEJA et al., 
1987; ALEXANDER et al., 1993; BÄUMLER &  ZECH, 1994; ARAN et al., 1998; ŠÁLY , 2001; 
BALKOVI Č &  SLIVKOVÁ , 2002 a, b; 2003). Harmadrészt, pedig az osztályozás kapcsán 
felmerülı speciális problémaköröket (határértékek, spodic tulajdonságok) tárgyalnak 
(PEREPELIłA et al., 1982, 1986; GARCIA-RODEJA et al., 1987; ALEXANDER et al, 1993; ARAN 

et al., 2001;  BÄUMLER, 2004; BÄUMLER et al., 2005).  

A látszólag egyszerő kérdés, hogy mely környezeti folyamatok állhatnak az andosolosodás 
hátterében ezeken a nem szokványos területeken, végeredményben nyitott marad. Az Andosol 
képzıdést a szerzık a jelenkori klímával, illetve a felszínpusztulás következtében felszínre 
került, mállatlan kızetek újraéledésével magyarázzák (4. táblázat).  
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4. táblázat 
Különleges Andosolok alapkızetére illetve éghajlatára vonatkozó adatok 

Helyszín Kızet ÉKH 
°C 

ÉCS  
mm 

Szerzı 

Nem vulkáni Andosolok 
Galícia (Spanyolország) gabbró, amfibolit 12-14  1010-1860  GARCIA-RODEJA et al., 1987 
DK Alaszka  fillit, gránit  5-8 1780-3000 ALEXANDER et al., 1993 
É Nepál  agyagpala 8,5-9  2000-2500  BÄUMLER & ZECH, 1994 
D-Svájci Alpok gneisz 6 -11 1800  BLASER et al., 1997 
Vogézek (Franciaország) gránit, porfirit 7-7,5  1200-2000  ARAN et al., 1998 
Bohémiai-masszívum gránit törmelék 5,4 914 DELVAUX  et al. 2004 
Vulkánilag inaktív területek Andosoljai 
Cantal (Franciaország) miocén andezit  9 700-1020 HETIER, 1975; QUANTIN , 2004 
Vogelsberg (Németország) miocén bazalt 8,4 1200 KLEBER et al., 2004 
Selmeci-, Körmöci- hegység miocén andezit 7-8* 800-1000 ŠÁLY , 2001; JURÁNI, 2002 
Vihorlát-Gutin-hegyvidék miocén andezit 5-8* 1000-1200 STOICA, 1972; JURÁNI, 2002 
Hargita  miocén andezit 5-7* 800-1000* VASU, 1984; PEREPELIłĂ et al, 1986  

Megjegyzés: *-al szereplı adatok a publikációkból hiányoztak, ezért a Pannon Enciklopédia (1999) alapján 
egészítettem ki. 

A 4. táblázatban szereplı csapadék és hımérséklet adatokat a mállás környezetet bemutató 
grafikonba (2. ábra) illesztve megállapítható, hogy a nem vulkáni és a vulkánilag inaktív 
régióban képzıdött Andosolok mállási környezete az erıs kémiai mállás, illetve a 
fagyaprózódással jellemzett mérsékelt kémiai mállású klímaövezetek között oszlanak meg. 
Az erıs kémiai mállással jellemzett területeken elképzelhetınek tartom, hogy a felszínre 
került tömör, könnyen málló szilikátokban gazdag gabbrón illetve dioriton (5. táblázat) 
megindulhasson az andosolosodás.  

2. ábra 
Különleges Andosolok mállási környezete1 
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5. táblázat 
Publikációkban szereplı magmás kızetek és ásványi 

összetételük (STEFANOVITS  et al., 1999 alapján) 
 

Kızet Savanyú Semleges Bázikus 

Mélységbeli Gránit Diorit Gabbró 
Kiömlési
 idısebb 

 
Kvarcporfir 

 
Porfirit 

 
Diabáz 

 fiatalabb Riolit Andezit Bazalt 
Ásványi összetétel: 
Kvarc sok kevés nincs 
Plagioklász sok sok sok 
Biotit közepes közepes nincs 
Amfiból közepes sok közepes 
Piroxén kevés sok sok 
Olivin nincs nincs közepes  

Mérsékelt klíma esetén ARAN et al. (1998) és DELVAUX et al. (2004) szerint az 
andosolosodáshoz a mállatlan kızet fizikai elımegmunkálása szükséges, mely kedvezı 
kiindulási alap lehet, ahhoz, hogy egy alapvetıen könnyen málló primer szilikátokban gazdag 
kızeten (pl. diorit, porfirit, andezit, gabbró, bazalt) beindulhasson a kémiai átalakulás (5. 
táblázat). Mégis DELVAUX et al. (2004) által megjelölt „elımegmunkált gránit” alapkızet 
rapidmállása, andosolosodása a cikkben szereplı csapadék és hımérséklet értékek tükrében 
(4. táblázat) továbbra is kétséges, mégpedig az amorf vegyületek mérsékelt égövi élettartama 
miatt. Hegyvidékek esetében (cikkben szereplı Bohémiai-masszívum) gyakran figyelhetünk 
                                                 
1 Fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/foldal03.htm alapján 
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meg különbözı üledék-lerakódási folyamatok által képzıdött heterogén alapkızetet. 
DELVAUX et al. (2004) által leírt gránitos területnél elképzelhetınek tartom, hogy az alap 
szubsztrátum egy másik könnyen málló anyaggal gazdagodhatott és ez a ráhordódás szolgált 
az Andosol képzıdés talajképzı kızeteként, mely teljesen áttalajosodott és végeredményben 
eltőnt. 

Az 4. táblázatban szereplı mintaterületek többsége hegyvidék, melynek egy része ma is 
periglaciális zónához tartozik. A pleisztocénban ezek a területek a glaciális és periglaciális 
régiók között oszlottak meg. Irodalmi adatokból ismert, hogy a jégkorszakok folyamán a 
kemény kızetek in situ mállása mellett, jelentıs mennyiségő üledék keletkezett a gleccserek 
és jégtakarók eróziós tevékenysége, másrészt a periglaciális területek lejtıs tömegmozgásai 
(derázió) során (SZÉKELY, 1987; PYE, 1989). Ezért az ilyen területeken képzıdött 
Andosoloknál érdemes megvizsgálni, hogy az in situ málláson kívül, mely üledékképzıdési 
folyamatok gazdagíthatták a területek alapkızetét. Ebbıl az is következik, hogy az 
andosolosodást senso strictu szolgáló könnyen málló, porózus, finomszemcsés talajképzı 
kızet nem csak direkt vulkáni kitörések útján, hanem a pleisztocén hideg fázisait jellemzı 
fagyaprózódásból, másrészt a felszínt módosító, eróziós folyamatokból is keletkezhet 
(QUANTIN , 2004). 

A kárpáti Andosolok többségét is több millió éve inaktív, miocén vulkánosság területeirıl 
írták le (4. táblázat). A talajképzı kızetet ezekben a publikációkban is csak igen általános 
formában jellemzik: „elımállott andezit vagy piroklasztikumok” (PEREPELIłA et al., 1982, 
1986), vagy csak az ágyazati kızetet jelölik meg, pl. piroxén andezit (BALKOVI Č &  

SLIVKOVÁ , 2002 a, b). Földrajzi elterjedésüket tekintve a kárpáti Andosolok érdekes 
övezetességet mutatnak: PEREPELIłA et al. (1986) adatai szerint a romániai Andosolok 
általánosan 900 és 1800 m tengerszint feletti magasságban találhatók, míg Szlovákiában 800 
és 1400 m tengerszint feletti magasság között fordulhatnak elı (ŠÁLY , 2001; JURÁNI, 2002). A 
leírt területek formakincse a jégkorszakok során felerısödı letarolás, fagyaprózódás és a 
lejtıs tömegmozgások révén alakulhatott ki (KARÁTSON; 1999 a). A periglaciális hatások 
annál erısebben érvényesültek minél magasabb volt a hegység és minél mállékonyabb a 
kızet. Ezek a feltételek Magyarországon leginkább a Mátrára és a Börzsönyre voltak 
jellemzıek (SZÉKELY, 1997). Ezért a kárpáti Andosolok földrajzi elterjedésének alsó határa 
(800-900 m tszf) számunkra is érdekes lehet, hiszen ez elviekben lehetıvé teszi az Északi-
középhegység területén is az Andosolok elıfordulását. Ez abban az esetben lehetséges, ha a 
jégkorszakok hideg fázisában kellı mennyiségő elımegmunkált, primer szilikátokban gazdag, 
könnyen málló, finomszemcsés üledék keletkezett és ezeken az interstadiálisokban 
megindulhatott egy újabb talajképzıdési ciklus. 

Az amorf vegyületek élettartama kapcsán már szó volt arról, hogy az andic tulajdonságok 
megléte az andosolosodás kiteljesedését jelenti. WADA &  AOMINE (1973) adataiból kiindulva 
az Andosolok ásványi részét alkotó amorf alumínium-szilikátok, és amorf rácsú vegyületek - 
a klimatikus tényezık függvényében - kb. 20000 év után, alakulhatnak át 1:1 kristályrács 
típusú agyagásványokká. Ez azt is jelenti, hogy a vulkánilag inaktív területeken az andic 
(WRB, 1998) bélyegekkel rendelkezı talajok a jégkorszakokban végbement felszínmegújulás 
indikátoraiként is felfoghatók. Ennek jelentıségét, abban látom, hogy viszonylag egyszerő, 
standard talajtani módszerek segítségével az andic bélyeg megléte idımarkerként is 
használható vulkáni területeink utolsó glaciális- holocén óta végbement talaj-
felszínfejlıdésének nyomon követésében.  
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2.2 Vizsgált helyszínek kijelölése és bemutatása 
A magyarországi típusterületek kiválasztását alapvetıen az “Európai vulkáni rendszerek talaj 
erıforrásai” c. EU-COST2 (Európai Tudományos és Technikai Kutatási Együttmőködési 
Alap) 622 projekt szempontjai jelölték ki, melynek célkitőzése az idıs és fiatal vulkáni talajok 
összehasonlítása volt Európa különbözı éghajlati zónáiban. A hazai területek szelvényszámát 
a COST 622 projekt regionális méretaránya határozta meg (3. ábra). 

Kárpátok

Mintaterületek:

BaP: Badacsony; TiP: Tihany; 

MP: Magas-Tax; Ga: Galyatetı;

AP: Andornaktálya; 

EP: Tolcsva; TP: Tokaj; 

GP: Görgényi-havasok

Neogén-pleisztocén vulkáni képzıdmények:

1 – belsı-kárpáti és dinári egységek; 
2 – Külsı-Kárpátok; 
3 – „savanyú” mészalkáli kızetek: 
a) felszínen, b) eltemetve; 
4 – intermedier mészalkáli kızetek: 
a) intrúziók, b) felszíni- és c) eltemetett 
vulkanitok
5 – shoshonitok; 
6 – alkáli bazaltok; 
7 – ultraalkáli kızetek, 8 – trachitok

 
3. ábra 

Vizsgált területek. (térképek: PÉCSKAY et al., 1995 in Pannon Enciklopédia, 1999 és SZÉKELY, 1997alapján) 

Az értekezés szemszögébıl, a kutatás elsı fázisában a vulkáni kızetekhez kapcsolható 
talajtakaró diverzitásának a megismerése volt a cél (3. ábra). Ez alapján hét mintaterületet 
jelöltem ki (nyugatról keletre): Badacsony (BaP), Tihany (TiP), Magas-Tax (MP), Galyatetı 
(GaP), Andornaktálya (AP), Tolcsva (EP) és Tokaj (TP). A hazai referencia szelvények 
kiválasztásánál a projekt adta lehetıségeken belül arra törekedtem, hogy az eltérı éghajlati 
adottságokkal rendelkezı, de azonos vulkáni kızeten kialakult szelvényeket hasonlítsak össze 
egymással. Ebben a vizsgálatban az ignimbriten (riolittufán) kialakult szelvényeket képviselik 
az andornaktályi és a tolcsvai szelvények, az andeziten képzıdötteket a magas-taxi, a 
galyatetıi és a tokaji szelvények, míg a bazalton kialakultakat a tihanyi és badacsonyi 
szelvények (6. táblázat). Másrészt kíváncsi voltam arra, hogy a hagyományos értelemben vett 
vulkáni talajtípusunk, a fekete nyirok, a WRB (1998) alapján milyen diagnosztikai 
különbségeket mutat. Ebben a megközelítésben a badacsonyi, a tihanyi, az andornaktályi és a 
tolcsvai szelvényeket hasonlítottam össze egymással.  

                                                 
2 A COST622 projektben, témavezetım révén, Dr. Kertész Ádámmal és Madarász Balázzsal közösen vettem 
részt. A típusterületek megválasztását és szelvényleírások egységességét Dr. Peter Buurman (Wageningeni 
Egyetem) felügyelte.  
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6. táblázat 

Magyarországi (COST 622) területek fizikai környezetének adatai 

ID Koordináták Szubsztrátuma Kitettség Tszf 
m 

Lejtés 
% 

TR SMR 

Andornaktálya N 47o51’375” E 20o24’824” ignimbrit É-ÉNY 219 5-10 Mesic Udic 
Tolcsva N 48o16’373” E 21o22’423” ignimbrit K-DK 308 10 Mesic Udic 
Badacsony N 46o48’003” E 17 o29’789” bazalt D 420 10-15 Mesic Ustic 
Tihany N 46o54’483”  E 17o51’465” bazalt piroklasztit NY-DNY 162 2-5 Mesic Ustic 
Tokaj N 48o07’268” E 21o22’763” andezit NY 482 10 Mesic Udic 
Magas-tax N 47o55’644” E 18o55’776” andezit DNY 701 20 Mesic Udic 
Galyatetı N 47o54’997” E 19o54’168” andezit DK 925 8 Mesic Udic 

Megjegyzés: Szubsztrátum: vulkáni kızet irodalmi forrása. Andornaktályán: HEVESI (1999); Tolcsván: 
GYARMATI  (1999); Badacsonyon: HARANGI (1999); Tihany: NÉMETH &  ULRIKE (1999); Magas-Taxon: 
KARÁTSON (1999b); Galyatetın: KARÁTSON (1999c); Tokaj: BOROS (2002); Tszf: tengerszint feletti magasság; 
TR: talajhımérséklet típus (WERNSTEDT, 1983); SMR: talajnedvesség-forgalmi típus (WERNSTEDT, 1983);  

 

A kutatás második fázisának problémakörét a Galyatetın megfigyelt talajszelvény 
feltalajának különleges andic bélyegekre utaló tulajdonságai adták, ahol a feltalajban kortárs 
talajképzıdést feltételeztem. Ennek igazolásához egy olyan mintaterületre volt szükségem, 
ahol már korábban igazolták az andosolosodást, másrészt a kijelölt szelvénysor több 
talajklíma övezetet metsz keresztül (7. táblázat).  

 
7. táblázat 

Görgényi-szelvénysor fizikai környezetének adatai 

ID Koordináták Szubsztrátum Kitettség Tszf 
m 

Lejtés 
% 

TR SMR 

GP1 N46o41’17’’ E25o13’37’’ piroxén andezit D-DNY 1777 3-5 (Cryic)  Udic 
GP2; GP2a N46o41’34’’ E 25o12’46’’ piroxén andezit NY 1475  20-25 Frigid Udic 
GP8 N46o42’30’’ E25o11’08’32’’  piroxén andezit É 1400 8-10 Frigid Udic 
GP3 N46o42’22,5’’ E 25o10’53’’ piroxén andezit D-DNY 1350 5-6 Frigid Udic 
GP9; GP9a N46o42’45,3’’ E25o11’16,21’’ piroxén andezit É 1350 5-6 Frigid Udic 
GP10 N46o42’17’’ E 25o09’46,9’’ piroxén andezit D 1250 7-8 Frigid Udic 
GP5 N 46o42’12,2’’ E 25o06’25,7’’ piroxén andezit É 1000 10-15 Frigid Udic 
GP6 N 46o42’18’’ E 25o04’13’’ piroxén andezit D 900 20-25 Mesic Udic 
GP7 N 46o41’44,3’ E 25o02’58,9’’ piroxén andezit D 750  5 Mesic Udic 

Megjegyzés: Szubsztrátum: vulkáni kızet irodalmi forrása: Görgényi-havasok: SEGHEDI et.al (2004)alapján; 
Tszf: tengerszint feletti magasság; TR: talajhımérséklet típus (WERNSTEDT, 1983); SMR: talajnedvesség-
forgalmi típus (WERNSTEDT, 1981). 

 

Ilyen ideális területnek a Mezıhavas (D-Görgényi-havasok) bizonyult, melynek nyugati 
lejtıjén kijelölt szelvények gyakorlatilag felölelik a Kárpátokkal kapcsolatban közölt 
Andosolok elterjedésének felsı és alsó határát3, és ezáltal, „in situ”  tanulmányozhatók a 
múltban végbement környezeti folyamatok és talajtulajdonságok közötti összefüggések. 

                                                 
3 A Görgényi-havasokban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által biztosított kutatási támogatással 
nyílt lehetıségem Dr. Jakab Sámuel által vezetett erdélyi Andosol képzıdés feltételeit vizsgáló kutatómunkába 
bekapcsolódni.  
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2.2.1 A vizsgált helyszínek geológiai és ısföldrajzi tulajdonságai 

2.2.1.1 Ignimbriten kialakult talajszelvények: Andornaktálya és Tolcsva 

Értekezésemben az ignimbriten kialakult talajokat az andornaktályi és a tolcsvai szelvények 
képviselik (3. ábra, 6. táblázat). Az ignimbritek (vagy korábbi elnevezésük szerint felsı 
riolittufa szintek) kora 14,3–12,8 millió év között mozog (SZAKÁTS &  KARÁTSON, 1999).  

Az andornaktályi szelvény a településtıl északra (É 47º51’375” és K 20º24’824”) a 
tengerszint felett 219 m magasságban található. A vizsgált szelvény alapkızetét összesült 
riolit-riodácit ignimbritek illetve ezek másodlagos üledékei képezik (HEVESI, 1999), amelyek 
a Bükk pliocén végi (~3-2,4 millió évvel ezelıtti) emelkedésének következtében kerültek a 
felszínre a pannon üledékek alól (SZÉKELY, 1997). A pliocén éghajlatot a szélsıségesség 
jellemezte, így ha meg is indult a talajosodás egy-egy nedves-meleg fázisban, azt a 
pleisztocén felszínformálási folyamatai felemészthették. A szelvények „újra-felépülésében” 
jelentıs szerepe lehetett az in situ mállott, illetve a közel esı vízfolyások medrébıl kifújt 
kızetlisztnek.  

A tolcsvai szelvény az Erdıbényei-félmedencében található (É 48º16’373” és K 21º22’423”) 
308 m tengerszint feletti magasságban. Az alapkızetet hullott és áthalmozott piroklasztit- és 
többé-kevésbé összesült ignimbrit változatok alkotják (GYARMATI , 1999). A terület elsıdleges 
vulkáni formái jelentısen lepusztultak a szerkezeti mozgások következtében (PINCZÉS, 1977; 
SZÉKELY 1997). A mai domborzat kialakulásában legnagyobb szerepe a pleisztocén 
felszínformálásnak és a fagyaprózódásnak volt (PINCZÉS, 1977). A közelben fekvı Tállyai-
félmedence feltárásaiban NYIZSALOVSZKI (1998) kimutatta, hogy a riolittufa (ignimbrit) fagy 
hatására egészen 1,5-2 méter mélységig megbontódott és helyben aprózódott.  Ezeken az 
üledékeken kedvezı idıszakokban megindulhatott a talajképzıdés. 

2.2.1.2 Bazalton kialakult talajszelvények: Badacsony és Tihany  

A bazaltos területek (6. táblázat) kiterjedésük alapján inkább színezı elemeknek tekinthetık a 
Kárpát-Pannon térség andezit-hegységeihez képest (SZÉKELY, 1997). BALOGH KADOSA 
radiometrikus koradatai alapján a Tihanyi-félsziget vulkáni kızetei mintegy 7 millió évesek 

(in NÉMETH &  ULRIKE, 1999), míg a Badacsonyé a 3,3-3,5 millió évesek (HARANGI, 1999).  

A badacsonyi szelvény a kilátó közelében (É 46º48’003” és K 17º29’789”), 420 m 
tengerszintfeletti magasságban, D kitettségő lejtın található. Alapkızetét pliocén bazaltláva 
képezi (JUGOVICS, 1971). A tanúhegy mai formája a pleisztocén periglaciális szakaszaiban 
alakult ki (SZÉKELY, 1997). A tetı közelében található szelvény alapkızetét a glaciálisok 
során gazdagíthatták egyrészt a bazalt fagyaprózódás termékei, másrészt a szél által 
áthalmozott és lerakott pannonüledékek.  

A tihanyi szelvény az öreg levendulásban (É 46º54’483” és K 17º51’465”), 162 m tengerszint 
feletti magasságban található, kitettsége DNY-NY. A szelvény alapkızete a bazalttufa. 
NÉMETH &  ULRIKE (1999) szerint az elmúlt 6–7 millió évben a vulkanitokat valószínőleg 
fiatal üledékek fedték be, de egyelıre megválaszolatlan, hogy mikor és mely folyamatok által 
pusztultak le. A talajosodás nagy valószínőséggel a vulkanitokkal áthalmozott üledékeken 
indulhatott meg. 
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2.2.1.3 Andeziten kialakult talajszelvények  

Dolgozatomban szereplı andeziten kialakult talajszelvények kutatómunkám törzsét képezték, 
melyek az intermedier vulkánosság négy földrajzi egységébıl: Börzsönybıl, Mátrából, Tokaj-
hegy és Görgényi-havasokból kerültek kiválasztásra (6.-7. táblázatok).  

2.2.1.3.1 Északi-középhegségi szelvények: Galyatetı, Magas-tax és Tokaj 

A börzsönyi szelvény a Magas-tax turistaház közelében (É 47º55’644” és K 18º55’776”), 
20% lejtéső DNY lejtın található 701 m tengerszintfeletti magasságban. Az elsıdleges 
vulkáni termékeket tekintve a magas-taxi szelvény andezit alapkızete lávadómok 
összeomlásából származó blokk- és hamuárak üledéke, illetve autoklasztikus lávabreccsa 

(KARÁTSON, 1999b). A galyatetıi szelvény alapkızetét a Mátra északi szárnyának 
posztpannon emelkedése során felszínre került andezit lávakızetei képezik (SZÉKELY; 1997; 
KARÁTSON; 1999c). A szelvény maga a galyai mőúttól északra futó erdei földúttól ~5 méterre 
(É 47º54’997” és K 19º54’168”), 925 m tengerszintfeletti magasságban, DK-expozíciójú, 8% 
középlejtı szakaszon található. A tokaji szelvény Tarcal felıl közelíthetı meg (47º54’997” és 
K 19º54’168”), NY kitettségő, 10%-os lejtıszakaszon, 482 m tengerszintfeletti magasságban 
található. A szelvény vulkáni szubsztrátumát piroxén andezit, újabb felfogás szerint piroxén 
dácit lávakızetek alkotják. A börzsönyi, mátrai és a tokaji andezitek radiometrikus kora 16 és 
10,5 millió év közé tehetı (PÉCSKAY et al., 1987; KARÁTSON, 1999b; KARÁTSON, 1999c).  

A három mintaterület felszínfejlıdése bizonyos vonásokban hasonlóságot mutat (KUBOVICS &  

PANTÓ, 1970; BAKSA et al., 1975; VARGA et al., 1975; BALLA , 1977; JASKÓ, 1986), ezért 
egységesen tárgyalom ıket. A Börzsönyben és a Mátrában az elsıdleges vulkáni formák 
lepusztulása után megindulhatott a talajosodás a meleg-mérsékelt, téli fagyoktól mentes klíma 
alatt már a bádeni idıszakban (16-14 millió évvel ezelıtt). A szarmatában az erıs tektonikai 
mozgások felszínpusztulást indukáltak (PINCZÉS, 1986; SZÉKELY; 1997; MÜLLER, 1999a). 
Ugyanakkor a harmadidıszaki kéregmozgások hatására bekövetkezett erózió nem feltétlenül 
semmisítette meg teljes egészében középhegységi területeink idısebb talajképzıdményeit 
(STEFANOVITS et al., 1999). A felszínpusztulást jelentıs mértékben mérsékelheti a 
növényborítás. ADREÁNSZKY GÁBOR (1959) felsı-miocén (szarmata) vulkáni törmelékes 
kızeteiben végzett fosszilis flóra vizsgálatai alapján ismert, hogy az Északi-középhegység 
szarmata vegetációja kifejezetten gazdag volt (SZENTE, 1999). Következésképpen mind a 
börzsönyi, mind a galyatetıi szelvények morfológiai bélyegeinek értelmezésénél ügyeltem az 
eltemetıdés vagy reliktum bélyegek áthalmozásának lehetıségére is. 

A Tokaji-hegy felszínfejlıdése (GYARMATI , 1977; PINCZÉS, 2000) a kızetek radiometrikus 
korából kiindulva, 10,5 millió évvel ezelıtt (PÉCSKAY et al., 1987), az alsó-pannonban 
indulhatott meg. MÜLLER (1999b) szerint az Alpok és Kárpátok erıteljesen emelkedésének 
következtében a lejtıs területeken az eróziós és szedimentációs folyamatok domináltak a 
pannonban. Így egy jelentısebb talajképzıdési korszak nagy valószínőséggel a kora pliocénra 
(3,3-4,2 millió évvel ezelıtt) tehetı, mely a vörösagyagok keletkezésének kedvezı 
szubtrópusi klímával jellemezhetı (RÓNAI, 1972, 1985; PÉCSI et al., 1985). Ez a 
talajképzıdési ciklus a Tokaji-hegyen az elsı, míg a börzsönyi, illetve a mátrai területeken 
már a második lehetett. A jégkorszakok felé haladva ugyanakkor a pliocén klíma egyre 
instabilabbá vált (MÜLLER, 1999b) és a forró sivatagi klímaelem megjelenése (SCHWEITZER, 
2001) ismét a felületi lepusztulást idézhetett elı a vizsgált területeken. Az elsı jelentısebb 
lehőlés a Kárpát-Pannon térségben 1,8 millió évvel ezelıtt következett be (SCHWEITZER, 
1999). A periglaciális kifagyás mértéke az intermedier vulkanizmus termékein volt a 
legerısebb (PINCZÉS, 1977; SZÉKELY, 1997). A fagyaprózódást jelentıs mennyiségő finom 
üledék (por, finom homok, kızetliszt) keletkezése kísérte (PYE, 1989). A hideg beköszöntével 
a kezdeti erıs kifagyás után a hegytetık saját törmelékükbe burkolóztak. A fagy okozta 
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aprózódás mellett a másik két legfontosabb periglaciális felszínformáló folyamat a fagyos 
talajkúszás, illetve geliszoliflukció volt (STEFANOVITS, 1973; SZÉKELY, 1998). A periglaciális 
területek felszínalakításában a szél munkája is részt vett. Deflációra utalhatnak a 
szelvényekben megfigyelhetı kavicszsinórok, kızet-felhalmozódási rétegek. A szél nem csak 
erodálta a szelvényeket, hanem jelentıs mennyiségő eolikus hordalékanyaggal is 
gazdagíthatta a tárgyalt szelvényeket. Ezért a morfológiai bélyegek értelmezésénél ezzel a 
lehetıséggel is számolnom kellett. 

2.2.1.3.2 Görgényi szelvénysor  

A vizsgált szelvénysor a Mezıhavas nyugati lejtıjén, 46º41’-46º42’ É földrajzi szélességen és 
25º02’-25º13’K hosszúsági fokon található. A 11 talajszelvénybıl álló klimo-toposzekvencia, 
1777 m-rıl, a Mezıhavas kalderájának peremérıl indul, és Vármezı községhatárában 
végzıdik. 
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4. ábra. 

A Görgényi-szelvénysor fekvése. (SZÉKELY , 1997 alapján) 
A vizsgált terület a miocén végén, a déli Görgényi-havasok szimultán vulkáni mőködésébıl 
keletkezett (SEGHEDI et al., 2004). A vulkánosság jellegét tekintve dominálnak az andezit 
összetételő termékek (RĂDULESCU &  SĂNDULESCU, 1973; SEGHEDI et al.1995; MASON et al., 
1996).  
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5. ábra  

Vizsgált mintaterület elhelyezkedése a Görgényi-havasokban (SZAKÁCS &  SEGHEDI , 1996 alapján) 

A Görgényi-havasokat alkotó vulkáni kızetek, piroxén andezitek, melyek mind kızettanilag 
(petrográfiailag), mind a kémiai összetételüket tekintve homogének. A kızetet alkotó 
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komponensek százalékos összetétele is az egész Kelemen- Görgény- Hargita tőzhányólánc 
viszonylatában a legszőkebb határok között mozog, mely korlátozott petrogenezist jelez 
(SEGHEDI et al., 2004). Vulkánalaktanilag a Mezıhavas egy nagy 20 km átmérıjő, fı-
tömegében piroxén-andezit lávakızetekbıl felépülı rétegvulkán, melyet egy nyugat felé jóval 
kiszélesedı összeolvadt törmelékkızet-szegély vesz körül (5. ábra). Ez utóbbi másodlagosan 
áthalmozott piroklasztitokból, törmeléklavina- és iszapár-üledékekbıl, valamint 
epiklasztitokból áll (SZAKÁCS &  SEGHEDI, 1996; KARÁTSON, 1999a). A Mezıhavas Közép-
Kelet Európa egyik legszebben fennmaradt csorbakaldérája, melynek kerekded peremét észak 
felé csak a Székely-patak volt képes áttörni az utolsó vulkáni mőködés óta (SZÉKELY, 1997; 
KARÁTSON, 1999a; KARÁTSON et al., 1999).  

A mérsékelt éghajlaton becsült eróziós ráta nem haladja meg a 30 m/millió évet (KARÁTSON 

et al., 1996). Két fıbb eróziós fázis lehetett a Mezıhavason, az egyik közvetlenül a vulkáni 
mőködés elhalása után következhetett be és a kora pliocénig (5,4 - 4,2 millió évvel ezelıtt) 
tartott, mely idıszakot száraz, sivatagi klíma jellemzett (MÜLLER, 1999b). A Keleti Kárpátok 
legmagasabb felszínei a pleisztocén folyamán sem voltak eljegesedve, jelenkori formakincsük 
a jégkorszakok során felerısödı letarolás, fagyaprózódás és a lejtıs tömegmozgások révén 
alakult ki (KARÁTSON, 1999a). Következésképpen a második nagy eróziót elıidézı fázis a 
pleisztocén folyamán következhetett be (SCHWEITZER, 1999; GÁBRIS, 1999).  

2.2.2 Vizsgált területek éghajlata 
2.2.2.1 Hazai területek 

A magyarországi területek BARTHOLY &  WEIDINGER (1999) adatai alapján a Dunántúli-
dombság Balatontól északra esı III/ c. és az Északi-középhegységben IV éghajlati körzeteihez 
tartoznak, melynek általános éghajlati adatait a 8. táblázatban foglaltam össze.  

8. táblázat 
Vizsgált területek jellemzı éghajlati adatai (BARTHOLY &  WEIDINGER , 1999 alapján) 

Körzet és 
alkörzet 

Évi 
középhımérséklet ºC 

Közepes 
hıingadozás ºC 

Évi csapadék 
mm 

TET 4 
mm 

III.c. 10,0-10,5 21,5-22,0 600-800 475-500 
IV 7-8,5 20,0-22,5 550-700 450-500 

Megjegyzés: TET: tényleges evapotranspirációs átlagérték, mely alatt az év folyamán ténylegesen elpárolgott víz 
mennyiséget értjük, melyet egy adott terület csapadék mennyisége és talajainak vízkészlete határoz meg. 

Általában elmondható, hogy a talajképzıdési folyamatok irányának, illetve elırehaladásának 
szemszögébıl elsısorban a talajba bejutó és raktározott víznek van közvetlen jelentısége 
(STEFANOVITS, 1956; VÁRALLYAY et al. 1980, VÁRALLYAY , 1985). A vizsgált körzetek 
klimatikus vízmérleg éves szinten víztöbbletet mutat (8. táblázat), mely a kémiai mállásnak, 
agyagosodásnak és a kilúgzásnak kedvez. 

A Dunántúli-középhegység és -dombság (III) éghajlata országos szinten a legkiegyenlítettebb 
klímával rendelkezik. Mintaterületeim közül a Badacsony, illetve a Tihanyi-félsziget tartozik 
a III/c. éghajlati körzetbe. Mindkettıjük esetében jelentıs szubmediterrán hatást szükséges 
megemlíteni, mely a nedves ıszi-téli idıszakban jelentıs mértékő kilúgzást idézhet elı a 
vizsgált talajszelvényekben. Az uralkodó szélirány lényegesen módosíthatja a különbözı 
kitettségő lejtık csapadékellátottságát, mely éves szinten akár 50 mm többletet jelenthet az 
északnyugati lejtıkön (JUHÁSZ, 1999).  

Az Északi-középhegységben hımérséklet-ingadozás általában a tengerszint feletti 
magassággal csökken, míg az átlag csapadék mennyiség nı. WEIDINGER &  MÉSZÁROS (1999) 

                                                 
4 Forrás: http://meteor.geo.klte.hu/meteorologia/oktatas/Energetika/moegh_mesz/moegh_szegedi.pdf 
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szerint a középhegységekben átlagosan 35 mm-rel gyarapszik az évi átlag csapadékmennyiség 
100 m-enként. A szél iránya általában a völgyek futását követi, ugyanakkor általános 
tendencia, hogy a hegyvidékek nyugati oldalai csapadékosabbak, mint a keleti lejtık 
(BARTHOLY &  WEIDINGER, 1999; WEIDINGER &  MÉSZÁROS, 1999).  

A IV-es klimatikus körzethez tartoznak az andornaktályi, tokaj-hegyi, tolcsvai, magas-taxi és 
galyatetıi szelvények, melyek éghajlata a felszíni tagoltság függvényében igen változatos 
képet mutat. Az Egri-Bükkaljához tartozó Andornaktálya éghajlata mérsékelten meleg, 
mérsékelten száraz között képez átmenetet. Évi középhımérséklete 10,1 oC, mely magasabb, 
mint a hegyvidéki átlag. Évi csapadékmennyisége 630 mm, mely a IV éghajlati körzet alsó 
értékei körül mozog (8. táblázat). Általában mindazok az észak-középhegységi területeket (pl. 
Tokaji-hegy, Bükkalja) szárazabbak, ahol az Alföld és a magas hegyek között hirtelen az 
átmenet (MAROSI &  SOMOGYI, 1990; MARTONNÉ, 2001). Tokaji-hegység éghajlata a hegység 
hosszúsága, észak-déli elhelyezkedése és magasságkülönbségeibıl adódóan igen változatos. 
A tolcsvai szelvény környékének éghajlata az északi hővös-mérsékelten nedveshez, míg a 
tokaji szelvényé a mérsékelten meleg-mérsékelten szárazzal jellemezhetı. Ez átlag 8,5–10 °C 
közötti évi középhımérsékletet és 600–650 mm csapadékot jelent (GYARMATI , 1999). A 
Magas-Börzsönyhöz tartozó magas-taxi szelvény éghajlata már mérsékelten hővösként (6,5 –
8,5 °C) és mérsékelten nedvesként (650–750 mm) írható le (KARÁTSON, 1999b). A Magas-
Mátra éghajlata mérsékelt égövi hegyvidéki jellegő, amelyet hideg tél és sok csapadék (700–
900 mm) jellemez. Évi középhımérséklete 5–8 °C körül alakul.  

2.2.2.2 Görgényi-havasok 

A Keleti-Kárpátok éghajlata nedves kontinentális, rövid enyhe hımérséklető nyarakkal és 
hosszú hideg telekkel jellemezhetı (ICPA, 2001). A Görgényi-szelvénysorom éghajlati 
viszonyainak értékeléséhez három meteorológiai állomás 20 év átlagának alap-adatsorait 
sikerült beszereznem (6. ábra). 

Mezıhavas
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P.Bucin
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815 m

475 m

Gyergyószentmiklós
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0        10       20 km

 
6. ábra. A Mezıhavas környezetésen található metorológiai állomások 

A meterológiai állomások közül a szovátai található a legalacsonyabban, melyet az északi 
hideg áramlatoktól az Észak-Görgényi-, illetve Kelemen-havasok védenek. A 
gyergyószentmiklósi állomás a Gyergyói-medencében található, mely a legzártabb és így a 
legzordabb éghajlatú hegyközi medencék egyike. A legmagasabban (1273 m) a Bucsin-tetıi 
állomás fekszik. A magasságkülönbségek, illetve a lejtık pozíciója nem csak a hımérsékleti 
viszonyokat, hanem a csapadékeloszlást is szignifikánsan befolyásolják. A hegyvidéki 
területek éves csapadékeloszlása egységesen bıséges, ugyanakkor hasonlóan a magyarországi 
középhegységi területekhez a nyugat felıl érkezı légtömegre merıleges Görgényi-havasok 
szinte szó szerint „befogják” az atlanti csapadékhozó légtömegeket. Ez a különbség a 
meterológiai állomások mérés adatai szerint tökéletesen kirajzolódik (9. táblázat): míg 
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Szovátán az évi csapadék 754 mm, addig Gyergyószentmiklóson alig valamivel több, mint 
600 mm, mely éves szinten 150 mm csapadékkülönbséget jelent (!) a vulkáni vonulat nyugati 
és a keleti lejtıi között. Az éves evapotranspirációs adatok ezzel szemben jóval 
kiegyenlítettebbek, melyek magassággal csökkenı tendenciát mutatnak.  

9. táblázat 
Görgényi klíma adatok (WERNSTEDT, 1981 alapján) 

Meteorológiai 
állomás 

Tszf 
m 

Évi középhımérséklet 
ºC 

Évi csapadék 
mm 

TET 
mm 

TCS 
mm 

Bucsin 1273 3,8 1200< 500> 700< 
Gy.Szentmiklós 815 5,8 603 540,2 62,8 
Szováta 475 7,6 754 591, 5 163 

Megjegyzés: Tszf: tengerszint feletti magasság; TET: tényleges evapotranspirációs átlagérték, TCS: talajba 
bejutó évi víztöbblet 

A Bucsin-tetın a klimatikus vízmérleg éves szinten 700 mm víztöbbletet mutat. Ezzel 
szemben a gyergyószentmiklósi (62,8 mm), illetve a szovátai (163 mm) talaj víztöbbletek 
eltörpülnek. Érdemes az utóbbi kettı közötti különbségre ugyanakkor odafigyelni, mely 
szerint a vulkáni vonulat nyugati lejtıinek talajaiba, ténylegesen két és félszer több víz jut. 
Igazából elképzelni is nehéz azt a vízmennyiséget, ami a legalább 200 hóval fedett nap után, 
tavasszal hóolvadáskor „lezúdul” a talajszelvényekben.  

2.2.2.3 Talajhımérséklet és nedvességforgalmi típusok 

A nemzetközi osztályozási rendszerekben alkalmazott talajhımérséklet és nedvességforgalmi 
típusokat a Franklin Newhall (WENSTEDT, 1981) számításai szerint határoztam meg.  
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7. ábra. A vizsgált területek évi közép talajhımérséklete és talajhımérséklet típusai a tengerszint feletti 

magasság függvényében 

A talajhımérséklet viszonyokat 50 cm mélységben úgy becsültem, hogy a légköri évi 
középhımérséklet értékekhez 2,5 ºC-t adtam hozzá, illetve a nyári hónapok és a téli hónapok 
átlag középhımérsékletének különbségét 0,66-tal szoroztam (WERNSTEDT, 1981). 
Mintaterületeim talajhımérséklet adatait a tengerszint feletti magasság függvényében a 7. 
ábrában foglaltam össze. Az értekezésemben szereplı, 900 m alatt található, területek 
többségének (Andornaktálya, Badacsony, Galyatetı, Magas-tax, Tihany, Tokaj és a görgényi 
GP6, GP7 szelvények) talaj hımérsékleti típusa az SOIL SURVEY STAFF (1999) szerint: mesic. 
Definíció szerint, ez azt jelenti, hogy az évi talaj-középhımérsékletük 8 ºC vagy több, de 15 
ºC-nál kevesebb, illetve a nyári és a téli hónapok középhımérsékletének különbsége 
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meghaladja a 6 ºC-t, mely kontinentális klímára utal. A Görgényi-szelvénysor 900 m felett 
található talajainak talaj hımérséklet típusa frigid, melynél az évi középhımérséklet 
kevesebb, mint 8 ºC, de hasonlóan mesic-hez a nyári és téli hónapok közötti hıingadozás több 
mint 6 ºC. Cryic  átmenetekkel számoltam, azokon az 1750 m felett található havasi 
területeken, ahol az évi középhımérséklet kevesebb volt 8 ºC-nál. A cryic (görög kryos-ból) 
hımérséklet típusba tartozó talajok morfológiáját alapvetıen a fagyhatás (örök- vagy 
szezonális fagy) határozza meg (SOIL SURVEY STAFF, 1999).  

A vizsgált szelvények, nemzetközi talajosztályozási rendszerek szerinti talajnedvesség 
forgalmi típusai ustic és udic között oszlanak meg. Udic elnevezés a latin udus-ból: nyirkos, 
nedves talajnedvesség viszonyokra utal. Ez alatt azt értik, hogy a nedvességkontrol parcella az 
év legalább 90 napjában nyirkos és 5º C-nál magasabb talajhımérséklet esetén a parcella 
egésze háromfázisú, tehát se nem száraz, se nem telített (SOIL SURVEY STAFF, 1999). Az ustic 
elnevezés a latin ustus-ra égett szóra vezethetı vissza, ami a szelvényt érintı aszályosságra 
utal. A mi éghajlati viszonyaink között (évi közép hı > 22ºC és az éves hıingadozás >6º C) 
esetén azok a talajok rendelkeznek ustic nedvességforgalommal, melyek kontroll 
parcellájának egy része az év legalább 90 napjában száraz. A balatonfelvidéki területeken a 
szubmediterrán hatás következtében xeric átmenettel is számolhatunk. A xeric görög xeros- 
szárazat jelöl és a mediterrán csapadékos telő, száraz nyarú területeken jellemzı. Xeric 
talajnedvesség forgalom esetén a kontroll parcellának nyáron és kora ısszel legalább 45 napig 
száraznak, míg a csapadékos idıszakban szintén legalább 45 napig nyirkosnak kell lennie. Az 
értekezésemben szereplı területek többségében éves szinten (8.-9. táblázat) a víztöbblet 
jellemzı, mely kilúgzó vízháztartást eredményez. Ez a vizsgált területek vegetációs 
viszonyaiban is tökéletesen visszatükrözıdik, hiszen mintaterületeim zömét (kivétel 
Andornaktálya és Tihany) erdık borítják. 

2.2.3 Vizsgált területek növényzete, földhasználata és eróziós viszonyai 

2.2.3.1 Természetes vegetációjú mintaterületek  

Hivatalos besorolás szerint Magyarország területének legnagyobb hányada a holarktikus 
flórabirodalom közép-európai flóraterületének délkeleti részét képezı pannóniai 
flóratartomány képezi (8. ábra).  

 
8. ábra 

Magyarország flórájának felosztása (MÁTYÁS et al., 2005) 

A határszéli területek bizonyos 
részei már a Kárpátok, a Keleti-
Alpok és a Nyugat-Balkán 
flóratartományokhoz tartoznak.  

Az Északi- középhegység 
flóravidéke (Matricum) sajátosan 
kettıs arculatú: míg a Börzsöny, 
Mátra és a Bükk magasabb 
térszíneinek, északias lejtıinek 
növénytakarója kárpáti jellegő, 
addig a délies lejtıkön, alacsonyabb 
térszíneken melegkedvelı pannon 
vegetáció található. 

A növényzet függıleges tagozódása az északi-középhegységi területeken a legteljesebb 
(MÁTYÁS et al., 2005): az alacsonyabb térszínekre a tatárjuharos és mezei juharos tölgyes, 
illetve cseres-tölgyes társulások jellemzık, ezeket követik a gyertyános tölgyesek, 600 m-tıl 
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középhegységi- szubmontán-, 8–900 m felett, pedig magashegységi montán bükkösök 
(Aconito-Fagetum) következnek (SOÓ, 1934; JAKUCS, 1961; SIMON, 1977). 

Erdıs vegetációjú mintaterületeim (10. táblázat) közül a magas-taxi szelvény környezetének 
növényzet típusa: montán bükkös. Az erdıt alkotó bükk (Fagus sylvatica) mellett kísérı 
fajként jelennek meg a magas kıris (Fraxinus excelsior) és nyomokban az erdei fenyı (Pinus 
sylvestris). A cserjeszintben a bodza (Sambucus sp.) jellemzı, míg a gyepszintet a csenkeszek 
(Festuca sp.) uralják. A feltalaj élı, finom gyökerekkel sőrőn átszıtt, a gyepborítás 
meghaladja a 80%-ot. A szervesanyag teljesen elbomlott, finom morzsás szerkezető acid 
mull.  

10. táblázat 
Erdıs vegetációjú mintaterületeim növényzet típusa, jellemzı fajai, gyep borítottsága és humusz típusa 

(helyszíni leírásaim alapján) 

ID Növényzet 
típus 

Jellemzı fajok Gyep 
% 

Humusz 

MP Montán bükkös Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior,  
Pinus sylvestris, Sambucus sp., Festuca sp. 

80 acid mull 

GaP Telepített fenyves Larix decidua, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior,  
Fagus sylvatica, Sambucus sp. 

80 moder- 
acid mull 

GP1 Törpefenyves Pinus mugo, nyomokban Picea abies,  
Nardus stricta, Vaccinium myrtillus 

90< moder 

GP2 
GP2a 

Lúcos Picea abies, Calamagrostis arundinacaea, Dryopteris filix-mas,  
Lycopodium clavatum, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus. 

90< acid mull 

GP8 Lúcos Picea abies,Vaccinium myrtillus, Festuca rubra 90< acid mull 
GP3 Bükk elegyes lúcos Picea abies, elszórtan Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus,  

Rubus sp., Daphne mezereum, Lonicera xylosteum 
90< mor 

GP9 
GP9a 

Bükk elegyes lúcos Picea abies, elszórtan Fagus sylvatica, Salix capraea, 
Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Rubus sp,  
Lonicera xylosteum, Vaccinum myrtillus, Senecio nemorensis, 
Chamaenerion angustifolium, Deschampsia sp. 

90< mor 

GP10 Bükk elegyes lúcos Picea abies, Fagus sylvatica, Dryopteris filix-mas,  
Calamagrostis arundinacaea, Festuca gigantea, 
Luzula albida, Spireae ulmifolia, Lonicera sp. 

90< moder 

GP5 Montán bükkös Picea abies, Fagus sylvatica, Oxsalis acetosella, Lonicera sp 
Galium odoratum, Dentaris glandulosa, Spireae ulmifolia,  

90< mor-moder 

GP6 Montán bükkös Aljnövényzet nélküli „nudum” változat _ mor 
GP7 Montán bükkös Aljnövényzet nélküli „nudum” változat _ mor 

Megjegyzés:MP: Magas-Tax; GaP: Galyatetı 

A galyatetıi szelvény termıhelyi adottságai alapján valaha montán bükkös lehetett, jelenleg a 
vizsgált területen telepített fenyves található (10. táblázat). Az uralkodó veres- (Larix 
decidua) és erdei fenyı (Pinus sylvestris) mellett egy-egy fakidıléskor keletkezı lékekben, 
tisztásokon megjelennek a fiatalabb bükk sarjak, a kıris és a bodza. A gyepszint 
pázsitfőfélékkel sőrőn átszıtt, mely a kedvezı vízellátottságra utal. Ugyanakkor a nehezebben 
bomló tőavar miatt összetett moder-acid mull humuszformát írtam le. 

A görgényi mintaterületem növényzete a kárpáti flóratartományhoz tartozik. A függıleges 
tagozódás ugyanakkor itt is megfigyelhetı: 800 és 1200 m között a bükkösök dominálnak (10. 
táblázat: GP5, GP6, GP7), ezt követik 1200 m-tıl (GP3, GP9, GP9a, GP10) a bükkel 
elegyedı luc- (Picea abies) és jegenyefenyı (Abies alba) erdık. 1400 m-tıl a lúcosok (GP2, 
GP2a, GP8) az uralkodók, majd 1650 méter felett a törpe fenyı (Pinus mugo) a jellemzı 
(SOÓ, 1964-1980; SÁNTA , 1999). A gyepszint a GP6 és GP7-es szelvények kivételével 
mindenütt meghaladja a 90 %-ot. A gyepszintben uralkodó fajok: áfonya (Vaccinium sp.), 
madársóska (Oxalis acetosella), erdei nádtippan (Calamagrostis arundinaccea), havasi 
varázslófő (Circaea alpina), szırfő (Nardus stricta) - a talajkörnyezet savanyúságára utalnak. 
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A humuszformák a környezeti viszonyoknak megfelelıen egészen változatos képet mutatnak. 
Az erdıt kisebb-nagyobb tisztások, havasi legelık (9. ábra) tarkítják. 

1.

2.

3.

 
9. ábra.Görgényi-havasok növényzete és földhasználata. 

1. kép: hegyi kaszáló a Bucsin-hágó felé vezetı út mentén; 2. kép: tarvágásos tisztás a GP9a szelvény (1350 m) 
környezetében; 3.kép: Lúcos, GP10-es szelvény környezete (1200 m) 

Terepen is tapasztaltam, hogy a tarvágásos területeken elsıként a vágásnövényzet terjed el, 
amely az erdık regenerálódásának kezdeti stádiumát képezi. A megbontott erdı helyén hamar 
megjelenik a málna és a szeder (Rubus sp.), a bodza (Sambucus) és a nedvesebb talajt 
elboríthatja a magaskórós növényzet (kecskefőz (Salix caprea), madárberkenye (Sorbus 
aucuparia) (9. ábra), melyek általában gyors növekedésőek, zavarástőrık és fényhez jutva 
sőrőn behálózzák a talajfelszínt, mely gyakorlatilag teljes fedettséget biztosít. A kezdeti 
stádiumban a lágyszárú fajok közül leggyakoribb az erdei deréce (Chamaenerion 
angustifolium), a berki aggófő (Senecio nemorensis), melyek összefüggı állományt alkotnak. 
Ezekhez társulhatnak sédbúza fajok (Deschampsia caespitosa és D. flexuosa), a ligeti perje 
(Poa nemorosa) és egyes sásfélék (Carex sp.), illetve a perjeszittyófélék (Luzula sp.).  

A 10. táblázatban megjelölt „nudum bükkösök” gyepszintjének eltőnése emberi 
beavatkozásra vezethetı vissza (JAKAB  et al., 2003). A fakitermelés által elıidézett 
talajtömörödés lényegesen megváltoztathatja a talajok víznyelı-, vízelvezetı tulajdonságait, 
melynek hatására a tavaszi vízbı állapot után a szelvény egésze a nyár folyamán kiszárad és 
így a bükkösöket jellemzı fényhiány mellett a vízellátottság is akadályozza a gyepszint 
kifejlıdését. Ezzel egyidıben a módosított Németh- Seregélyes- féle természetességi skála 
alapján a nudum bükkösök amennyiben jó állományszerkezetőek, homogének és a fák 60 
évesnél idısebbek, akkor természetes növénytakaró típusba sorolhatók (FEKETE, 1997). 

A két észak-középhegységi szelvény, illetve a Görgényi-havasok környezetének 
földhasználata elsısorban az erdıgazdálkodáshoz köthetı, illetve a Mezıhavason jellemzı 
még az extenzív legelıhasználat illetve a hegyi kaszálók (9. ábra). Mindemellett a természetes 
vagy természeteshez közeli állományok (10. táblázat) állapotát alapvetıen két tényezı 
veszélyeztetheti egyrészt a turizmus, másrészt a helytelen erdészeti kezelés (FEKETE, 1997), 
mely végeredményben eróziós folyamatokat indukálhat a vizsgált területeken.  
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Az északi-középhegységi területek andeziten képzıdött talajain NAGY et al. (2003) átlagosan 
közepes, illetve gyenge eróziót írtak le. Megfigyeléseik szerint a talajok erózióval szembeni 
ellenálló képessége egyesen arányos a növényborítottsággal, a talajok nedvességi állapotával, 
víztartó és víznyelı képességével, agyagosságával, szerkezetével. Hasonló eredményre 
jutottak a Görgényi-havasok területén a HARDIS projekt keretében, ahol a potenciális eróziót 
a csapadékviszonyok, a talaj erodálhatósága és a domborzati viszonyok alapján igen magas 
rizikófaktorúnak ítéltek. Ezzel szemben az aktuális erózió modellnél, ahol a vegetációs 
viszonyokat is figyelembe vették a legalacsonyabb értékeket kapták (HARDIS, 2001). Ezek 
alapján elmondható, hogy a magas-taxi, galyatetıi szelvények, illetve a Görgényi-szelvénysor 
talajmorfológiai sajátosságainak további értelmezésébıl az ember által elıidézett eróziós és 
szedimentációs folyamatok kizárhatók. Egy másik kérdéskörhöz tartozik az, hogy természetes 
növénytakaró alatt a talajt érı építı és romboló hatások dinamikus egyensúlya idınként (pl. 
klímaingadozások során) megváltozhat és ennek hatására talajpusztulás léphet fel. Ezt a 
természetes körülmények között elıforduló felszínalakító hatást nevezi STEFANOVITS (1977) 
geológiai eróziónak. Következésképpen a magas-taxi, a galyatetıi és a mezıhavasi 
talajszelvényekben (kivéve a nudum bükkös területet) megfigyelhetı esetleges eróziós 
bélyegek a megváltozott éghajlati körülményekre utalhatnak és felhasználhatók a 
környezetrekonstrukcióban. 

2.2.3.2 Történelmi borvidéki mintaterületek  

A történelmi borvidékek területeirıl kiválasztott mintaterületek esetében (11. táblázat) az 
ember által elıidézett bolygatás, erózió kiküszöbölése elkerülhetetlennek bizonyult. Ezeken a 
területeken a szılımővelés egészen a kora középkorra, vagy már annál is korábbra tekint 
vissza (THOMAS, 1961; PALÁGYI , 1996; LICHTNECKERT, 1990; BODNÁR, 1987; NAGYMAROSY, 
2004). A szelvényeket, elızetes történelmi földhasználat változás elemzés alapján (FEHÉR, 
1999; FEHÉR & MADARÁSZ, 2004) olyan helyeken jelöltem ki, melyek a filoxéravészt 
követıen közvetett emberi hatástól függetlenek, közel 100 évre visszamenıleg „nyugalmi” 
állapotban vannak és a jelenben erdı, vagy felhagyott gyümölcsös alatt találhatók. A 
történelmi borvidékek területén található mintaszelvényeim növényzetére vonatkozó adatokat 
a 11. táblázatban foglaltam össze.  

11. táblázat 
Történelmi borvidékek területén kijelölt mintaterül eteim növényzet típusa, jellemzı fajai, gyep 

borítottsága és humusz típusa (helyszíni leírásaim alapján) 

ID Növényzet 
típus 

Jellemzı fajok Gyep 
% 

Humusz 

Badacsony tölgyes jellegő tetıerdı  Quercus cerris, Q.pubescens, Fraxinus ornus,  
Tilia cordata, Sambucus sp. , Urtica dioica 

70 moder 

Tihany felhagyott 
levendulás-mandulás 

Amygdalus communis, Lavandula angustifolia,  
Prunus, Rosa canina, Acer platanoides 

90< moder 

Andornaktálya felhagyott gyümölcsös Prunus, Rosa canina, Thymus sp. 
Robinia pseudo-acacia,  

90< moder-mull 

Tolcsva felhagyott gyümölcsös Prunus, Cerasus, Pyrus, Rosa canina 90< moder-mull 
Tokaj telepített akácerdı Robinia pseudo-acacia, Sambucus sbsp,  

Rubus sp., Urtica dioica 
80-90 mor-moder 

A badacsonyi szelvény környezete a bazalt mezát borító, egykor intenzíven használt tölgyes 
(Quercus sp.) jellegő tetıerdıbıl regenerálódhatott vissza (11. táblázat). Gyep és cserjeszintje 
fejlett, benne nitrofil (bodza, csalán- Urtica dioica) fajok dominálnak, humuszformája moder. 
Az elhagyott ültetvények tág térállású, változatos koreloszlású cseresznye (Cerasus), szilva 
(Prunus), körte (Pyrus) (Andornaktálya, Tolcsva) és madulafákból (Amygdalus) állnak 
(Tihany). Cserje és gyep szintjük sőrőn hálózza be a talajfelszínt, humuszformájuk alapvetıen 
moder (11. táblázat). 
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A mővelés felhagyásával lehetıség nyílhat az ıshonos növénytársulások visszatelepülésére: a 
Tihanyi-félszigeten a levendulatövek között lejtısztyepp jellegő növényzet él (NÉMETH, 
1988). Andornaktályán a szántóföldi és szılımővelés ellenére még megtalálhatók az Alföldön 
egykor elterjedt erdıs pusztagyepek és törpecserjések jellemzı fajai (VOJTKÓ, 2002). Tokaji-
hegy esetében is jól nyomon követhetı, hogy a filoxéra vész után a hegy eredeti növényzete 
egyre több területre települt vissza, melynek háborítatlanságát ma csak az 1950-es évek 
folyamán betelepített fenyvesek, és az akác zavarja (Mercsák József szóbeli közlése alapján). 
Az akác nitrogéngyőjtı baktériumai miatt a feltalaj nitrogéntartalma nı, melynek 
következtében a cserje és a gyepszintben uralkodóvá válhatnak a nitrofiton fajok: Sambucus 
nigra, Rubus spp, Urtica spp. (BARTHA, 1997).  

A talajképzıdés megítélésének szemszögébıl tanulságos lett volna ezeken az ember által 
korábban intenzíven használt területeken az „eredeti” szelvénymélységre vonatkozó 
becsléseket találni. Az ilyen jellegő becslések ugyanakkor számos akadályba ütköznek, 
egyrészt ismerni kellene a talajképzıdéssel egy idıben lepusztuló talaj mennyiségét, másrészt 
a talajtakarás mértékének éves bontását (BARCZI et al., 1995). A morfológiai bélyegek 
megítélésénél hasznosak voltak számomra a borvidékek történelmi monográfiáiban illetve 
katonai térképeken (10. táblázat) található információk.  

1780 1850 1880

1950 1990 Erdı

Szılı

Legelı/parlag

Vizes legelı

Szántó

Település

É

 
10. ábra 

Tokaji-hegy földhasználatának változása 1780-tól 1990-ig  
(Katonai felmérések alapján FEHÉR &  MADARÁSZ, 2004) 

Így például ismert, hogy a tokaji (Tokaj, Tolcsva mintaterületek), illetve egri (andornaktályi 
szelvény) borvidékek talajmővelési technológiájában a 18. század végétıl a 19. században 
már általános volt a termıföld védelme a szılıkben fellépı súlyos erózió miatt. Ezt úgy 
oldották meg, hogy a szılıparcellák alsóbb, mélyebb részein sáncgödröt ástak, amelyben 
felfogták az esızések során lehordódott talajt, melyet azután ismét visszahordtak a szılıtıkék 
közé, másrészt a környezı erdık, puszták földjével pótolták a lehordódott termıréteget 
(BODNÁR, 1986). Ez mindaddig hatásosan mőködhetett, amíg volt elég munkás kéz, és a 
tulajdonosok érdekeltek voltak a szılımővelésben. A Tokaji-hegy esetében (10. ábra) 
konkrétan nyomon követhetı ez a folyamat: az I. (1780) és a II. (1850) katonai felméréséken 
szinte az egész hegy a szılıtıl sárgállik. Ennek hátterében a szatmári béke után bekövetkezett 
nemesedési folyamat áll, mely a növekvı tulajdonosszám miatt a szılıbirtokok 
felaprózódását vonta maga után (TAKÁCS, 2002), szinte mindenki igyekezett szılıt telepíteni 
és mővelni. Az 1848-as reformokat követıen, miután a szılıdézsmát nem törölték el és a bor 
eladás is a gazdasági intézkedések miatt igencsak gátolt volt, több száz korábban megmővelt 



30 

szılı parlagon maradt (TAKÁCS, 2002). A III. katonai (1880) felvételezés térképein a 
halványzölddel jelölt „legelık” nem mások, mint a gazdátlan, megmőveletlen területek (10. 
ábra). Ez végeredményben a filoxéravésszel együtt a Tokaji-hegy „kopaszodásához” vezet, 
erre az idıre tehetı ugyanis az a súlyos erózió, amely az andezit alapokig pusztította a Kis-
Kopasz-tetıt fedı lösztakarót (BOROS, 2002). Az 1950-es évek folyamán ezeket a területeket 
akácosították.  

A történelmi borvidéki mintaterületeimen az ember által elıidézett erózió eseményével 
mindenképpen számolnom kellett és a talajtulajdonságok pontos értelmezésénél az „idegen 
anyag” ráhordás lehetıségét is figyelembe kellett vennem a szelvényleírásoknál. Fontos 
ugyanakkor megjegyeznem azt is, hogy a morfológiai bélyegekbıl csak az „esemény” 
állapítható meg vagy vethetı el. Az, hogy ez mikor következhetett be, arra a társtudományok 
eszközei biztosíthatnak lehetıséget. 

2.2.4 A vizsgált szelvények talajképzı kızetét kialakító folyamatok 
(összefoglalás) 

A vizsgált területek geológiai és ısföldrajzi környezetének, jelenkori éghajlatának, 
vegetációjának, földhasználatának, illetve eróziós viszonyainak az áttekintésének az egyik fı 
célja az volt, hogy kiderítsem, hogy mely tényezık, folyamatok hatottak a kijelölt 
talajszelvények alapanyagára és talajképzı kızetére. A talajszelvények felépítésére ható 
fontosabb adatokat a 12. táblázatban foglaltam össze.  

12. táblázat 
A vizsgált szelvények alapanyagára ható és talajképzı kızetét kialakító folyamatok 

  
 

Andornak-
tálya 

Tolcsva Tokaj Magas-
Tax 

Galya-
tetı 

Görgény Tihany Bada-
csony 

 Anyakızet* ignimbrit ignimbrit andezit5 andezit andezit andezit bazalt bazalt 
 Pedoreliktum 

bélyegek  
–+ –+ ++ ++ +++ +++ – – 

 Emberi hatás +++ +++ +++ –+ –+ – +++ +++ 
Pleisztocén hatás:         
 Fagyaprozódás ++ ++ +++ +++ +++ +++ + + 
 Fagyváltozékonyság + + + + + + – – 
 Geliszoliflukció + + + + + + – – 
 Eolikus erózió-  

szedimentáció 
+ + + + + + + + 

Megjegyzés: Anyakızet*: GYARMATI  (1999), HARANGI (1999), HEVESI (1999), KARÁTSON (1999b) KARÁTSON 

(1999c) , BOROS (2002) és SEGHEDI et al. (1999) alapján; Vízforgalmi típus: VÁRALLYAY (1985) alapján. Hatás 
mértéke: – nem valószínő; –+ kevés; + lehetséges; ++ jelentıs; +++ erıteljes 

A vizsgált szelvények morfológiai és kémiai tulajdonságait, illetve a paleotalajképzıdés 
reliktum bélyegeinek átöröklését döntıen befolyásolta a vulkáni anyakızet keletkezése óta 
bekövetkezett felszínfejlıdés és az antropogén hatás. A talajképzıdés hatásának 
megítéléséhez a vizsgált területeken a részletes laboratóriumi vizsgálatok és a 
mikromorfológia nyújthat megfelelı megoldást. 

                                                 
5  PÉCSKAY et al. (1987) szerint piroxéndácit 



31 

 

3. Anyag és Módszer 

3.1 Szelvénykijelölés és leírás 
A talajszelvényeket a FAO (1990) útmutató szerint írtam le. Értekezésemben a genetikai 
szintek jelölésénél STEFANOVITS et al. (1999) által publikált jelöléseket alkalmaztam. Terepi 
vizsgálatoknál különös figyelmet fordítottam: a humusz-formák (mor, moder, mull) 
megítélésére; a gyökérfejlıdést akadályozó tényezıkre; a biológiai aktivitásra (állatjáratok); a 
talajszerkezetre; a kövességre (kızettörmelék mennyisége, formája, szelvénybeli 
elhelyezkedése); a kiválások, bevonatok elıfordulása; a szelvény folytonosságára („idegen” 
anyagok, üledék ráhordás); a talajtest kapcsolatára a vulkanikus kızettel. 

3.2 Mintavétel és a feldogozott minták  
Laboratóriumi vizsgálatokhoz bolygatott átlag (~1,5-2 kg)-, illetve térfogattömeg 
meghatározáshoz bolygatatlan ismert térfogatú (szintenként 3 ismétlésben) mintákat vettem a 
genetikai szintek és rétegek legjellemzıbb részeibıl, összesen 110-t. Azoknál a szelvényeknél 
(galyatetıi szelvény és Görgényi-szelvénysor), ahol a terepi leírások során összetett genetikát, 
különleges morfológiai bélyegeket figyeltem meg, azokból a szelvényt kialakító folyamatok 
megértése érdekében, Kubiëna-doboz, segítségével ismert orientációjú bolygatatlan mintákat 
vettem. Ezekbıl, légszárítás és poliészter gyantás impregnálás után, a Bukaresti Geológiai 
Intézetben 60x90 mm vékonycsiszolatok készültek, összesen 32 db. A laboratóriumi 
vizsgálatok helyszíne a Szent István Egyetem Agrokémia laborja volt. A laboratóriumi 
vizsgálatokat száraz szitálással elválasztott földesrészbıl végeztem.  

A mikroszkópos megfigyeléseket a Genti Egyetemen, Belgiumban végeztem. A genetikai 
szintek bolygatott átlagmintáinak és a bolygatatlan ismert térfogatú, illetve a 
mikromorfológiai vizsgálatokhoz vett ismert orientációjú minták jelölését, mintavételi 
mélységeit a függelékben található a 36. táblázatban adom közre. A laboratóriumi 
eredmények ismertetésénél és tárgyalásánál mintakódokra hivatkozom. A mintajelek két 
részbıl tevıdnek össze: pl. a GP1H1 minta esetén az elsı bető a mintaterületet, tehát a „G” -
„Görgényt” és a „P”- a profilt, a „H” (horizontból) és a szám pedig, hogy melyik 
mintavételiszint. A vékonycsiszolatokat a „Mi”-elıtag jelöli és utána a mintavételi szint kódja 
áll, pl. a MiGP1H2/H3 jelölés azt jelenti, hogy a mikromorfológiai vizsgálatokhoz vett minta 
a GP1-es szelvény H2 és H3 mintavételiszintjeinek határán vettem.  

3.3 Mikromorfológiai megfigyelések 
A talaj-mikromorfológia a talajtan és földtudományok egy részterületének tekinthetı, 
melyben a talaj szövetét, alkotórészeit és tulajdonságait vizsgáljuk, leírjuk és értelmezzük 
mikroszkópikus és szubmikroszkópikus szinteken. Olyan módszerek és technikák 
összességének tekinthetı, melyek segítségével különleges információkra tehetünk szert, 
amelyeket közvetve vagy más analitikai módszerek segítségével nem nyerhetünk (SZENDREI, 
2000).  

A mikroszkópos megfigyeléseket Zeiss Axioplan 2 Universal polarizációs fénymikroszkópon 
végeztem. A módszernek az a lényege, hogy a polarizált fényt két víztiszta kalcitromboéder 
segítségével állítják elı, amely közül az egyik a sugármenet útjából kiiktatható. Ekkor 
párhuzamosan polarizált fényen keresztül „párhuzamos nikolokkal” végezzük a 
megfigyeléseket, ha viszont a polarizátort bekapcsoljuk, akkor keresztezett nikolok között 
vizsgáljuk a vékonycsiszolatokat. A mikromorfológiai leírások a szemlélı szubjektivitásra, 
illetve tapasztalatára van bízva. Ezért a maximális objektivitásra törekedve a 
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vékonycsiszolatok leírásánál STOOPS (2003) fogalmait és szakkifejezéseit alkalmaztam, 
melyeket Prof. George Stoops illetve Dr. Florias Mees ellenıriztek vissza. A 
vékonycsiszolatokról digitális kamerával felvételeket készítettem.  

Egyes esetekben (Függelékben található 41. táblázat: APH3, EPH3, BaPH2, TiPH3, TPH3, 
MPH2-3, GaPH2-4, GP1H3, GP2H3, GP2H3a, GP8H3, GP3H4-5, GP9H3, GP9H2a, 
GP10H3, GP5H3, GP6H3, GP7H4) a laboratóriumi szemcseösszetétel meghatározás során 
kapott eredmények többszörös ismétlések után is, messze eltértek a terepen tapasztalt fizikai 
féleségtıl. Ezekben az esetekben, nedves szitálással (50 µm szita) nyert homokminták 
morfológiáját vizsgáltam pásztázó-elektron mikroszkóp és EDS (JEOL JSM 6400, Genti 
Egyetem) segítségével a diszpergálási gondok kiderítése érdekében.  

 

3.4 Laboratóriumi módszerek 

3.4.1 Standard laboratóriumi vizsgálatok 

A térfogattömeget (ρ) bolygatatlan ismert térfogatú mintákon szárítószekrényes eljárással 
határoztam meg (BUZÁS, 1988, 1993). A mechanikai összetétel meghatározás elıtt a 
talajmintákat peroxiddal (H2O), illetve sósavval (HCl) kezeltem, majd a homok frakció 
eltávolítása után, a kolloid szuszpenziót nátrium-pirofosztfáttal szuszpendáltam. Az iszap és 
az agyagfrakciót pipettás eljárással határoztam meg. A mintavételi idıintervallumok és 
mélységek a Stokes törvénybıl következnek, így a szemcsék sőrőségének ismeretében 
kiszámítható az egyes szemcseméret frakciók %-os mennyisége (BUZÁS, 1988; 1993).  

A talajoldat kémhatását (pHH2O, pHKCl) az MSZ-08-0206/2-1978 szabvány szerint határoztam 
meg. A vizsgálatot 1:2,5 arányú talaj: ioncserélt víz, illetve 1:2,5 talaj: nKCl szuszpenzióban 
végeztem. Az elkészített szuszpenzió 12 óráig lefedve sav és lúgmentes helyiségben állt, majd 
a pH-t potenciometriásan mértem (BUZÁS, 1993). A szerves-szén-tartalmat (Szerves-C) 
Tyurin-féle módszer alapján határoztam meg, mely módszer a szerves vegyületek könnyő 
oxidálhatóságán alapul. Az oxidációhoz elfogyott oxidálószer mennyiségébıl számítottam ki 
a szerveskötéső széntartalmat.  

Kationcsere-kapacitást (T-érték) ammónium-acetátos (pH=7) módszerrel határoztam meg 
(Blakemore et al., 1987). A 7 pH értékre beállított 1 M/l NH4-acetátos–kicserélı oldat 
analitikai tisztaságú homokkal kevert talajoszlopon szivárgott át, az elsı szőrés után nyert 
kivonatból határoztam meg spektrofotometriásan a kicserélhetı bázisokat. A talajoszlop 
etanolos átmosása után, az ammónium ionok kálium ionokkal (1M KCl oldat segítségével) 
lettek kiszorítva. A szőrlet ammóniumion mennyisége a talajok kation cserekapacitására 
enged következtetni. A bázistelítettséget (V%) ott, ahol nem volt lehetıségem kation-
cserekapacitást illetve kicserélhetı bázisokat meghatározni, a f(pHH2O)=V% összefüggésbıl 
becsültem (WHITE, 1997). 

A felvehetı foszfor (Polsen) tartalom, Olsen-féle bikarbonátos módszerrel (pH 8,5) nyert 
talajkivonatból határoztam meg spektrofotometriásan (VAN RANST et al., 1999). Az Olsen-
féle felvehetı foszfor tartalom együttesen a magas szerves-szén, 50%-ot meghaladó 
bázistelítettséggel, továbbá a 3-nál sötétebb Munsell chroma-értékekkel emberi hatást 
diagnosztizáló bélyegek a nemzetközi osztályozási rendszerekben (WRB, 1998). A 
foszfátadszorpciót (Pret%) kálium dihidrogénfoszfát pH4,6 oldatból határoztam meg 
BLAKEMORE et al. (1987) szerint, mely az andic bélyegek kimutatásában kulcskritérium. 
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3.4.2 Specifikus laboratóriumi vizsgálatok 
A talajképzıdés során keletkezett pedogén vagy az angolszász irodalomban gyakran „szabad” 
oxidokként jelölt Sid, Fed és Ald komponenseket (MEHRA &  JACKSON, 1960) nátrium-
ditionitos (pH 7.3) oldattal vontam ki. Az amorf illetve kismértékben kristályosodott oxidok 
(pl. ferrihidrit) komponenseit (Alo, Feo és Sio) ammónium-oxaláttal (pH 3) vittem oldatba 
(SCHWERTMANN, 1964). A talaj szerves fázisához kötött Alp és Fep tartalmat nátrium-
pirofoszfátos szelektív extrakcióból keletkezett oldatból becsültem. A szelekciós oldási 
módszerekkel nyert Fe-, Al- és Si- tartalmat atomabszorpciós spektrofotometriával (AAS) 
lettek meghatározva.  
 

3.5 Feldolgozás és eredmények megjelenítése 
A vizsgálatok eredményeit MS- Excel program segítségével rögzítettem, illetve dolgoztam 
fel. A vizsgálatok eredményeit értekezésemben táblázatosan, illetve grafikusan közlöm. A 13. 
táblázatban az értekezésemben alkalmazott számításokat és becsléseket foglaltam össze. 

13. táblázat 
Az értekezésben alkalmazott számítások  

(M IZOTA &  REEUWIJK , 1989; STEFANOVITS  et al., 1999 alapján) 

Paraméter Jele Számítás/Becslés képlete Képletben szereplı paraméterek 
Összporozitás P% P%= 100-ρ/ρsz X100 ρ: térfogattömeg 

ρsz: talajsőrőség 
Szervesanyag Hu%  Hu %=szerves-C% X faktor (1,724). szerves-C: szerves-szén 
Hu% korrigált P%  PHu% PHu % =[1-ρ/(ρsz -(0,012 * Hu) ] X100   
Agyag T-értéke Tagyag  Tagyag = T*100%/agyag%. T: kationcsere kapacitás 
Allofán a 

b 
allofán-a%= 

100*Sio/{23,4-5,1[(Alo-Al p)/ Sio]} 

allofán b%= Sio*7,1 

Sio, Alo: oxalát oldható SiO2, Al2O3;  
Al p:  pirofoszfát oldaható Al2O3 

Értekezésemben adatfeldolgozásnak tekintem a diagnosztikai elvekre épülı talajosztályozást, 
melyet a World Reference Base for Soil Resources (WRB) 1998-as kiadványa, illetve a Keys 
to Soil Taxonomy (SOIL SURVEY STAFF) 2003-es kiadványa szerint végeztem el. A 
nemzetközi osztályozás alkalmazása egyrészt alapkövetelmény volt a COST 622 projektben, 
másrészt a környezeti változások rekonstruálásánál az egyes diagnosztikai szintek kimutatása 
(andic, hortic, spodic), illetve elvetése elengedhetetlennek bizonyult a talajképzıdés 
kronológiájának létrehozásában.  
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1 Szelvénymorfológiai megfigyelések 

4.1.1 Ignimbriten kialakult talajok szelvénymorfológiája 
A „savanyú” vulkanikus terület andornaktályi és tolcsvai szelvényeinek 
szelvénymorfológiájára jellemzı volt a zavartalan in situ fejlıdés, mivel a talajtest és a 
talajképzı kızet közötti átmenet folyamatos, jól észlelhetı mállásfronttal (11. ábra).  

Színben világosabb, 
kövesebb, 
agyagos B szint

Talajtest és a 
talajképzı kızet 
közötti folyamatos 
átmenet 

Sötét barna, 
aprószemcsés, 
aprókavicsosA

AB/B

C

B/BC

11. ábra  
Tolcsvai szelvény 

A genetikai szintek 
tagolódására jellemzı a 
szervesanyagban gazdag, 
barnás fekete színő, jól fejlett 
aprószemcsés szerkezető és 
igen aprókavicsos (2-4 %), 
humuszos A szint. Melyet 
szerkezetében és színében 
hasonló, de jóval kövesebb 
(16-18%), B szint követ (14. 
táblázat).  

A feltalaj humuszformáját 
moder-mull átmenetként 
határoztam meg, miután 
egyes részekben a növényi 
maradványok csak részben 
humuszosodtak át. A 
szelvény egésze biológiailag 
aktívként írható le: közepes 
és hajszálgyökerekkel dúsan 
átszıtt, gilisztajáratokban és 
ürülékben igen gazdag.  

 
14. táblázat 

Az andornaktályi (AP) és tolcsvai (EP) szelvények morfológiai tulajdonságainak összefoglalása 

Genetikai szint Munsell Fiz.Fél. Szerkezet Töm. DV DV%  Gyökér Átmenet Egyéb 
AP Ao +5-0 moder-mull        giliszta ürülék 
 A 0-5 10YR 2/2 av  szemcsés L jó 1-2 N+H fokozatos  giliszta járatok 
 AB 5-25  10YR 3/2 av szemcsés ET jó 3-5 H+KÖZ hullámos  kovasav kiütés 
 B 25-44  10YR 4/3 av szemcsés L jó 15-16 KÖZ éles  
 C 44-49  10YR 5/2   T jó 40< K   
EP Ao +2-0  moder-mull        giliszta ürülék 
 A 0-12  10YR 3/2 v szemcsés L jó 3-4 H+KÖZ fokozatos giliszta járatok 
 B 12-25 7,5YR 4/6 a rögös L jó 16-18 KÖZ fokozatos agyaghártyák 
 BC 25-55  10YR 4/6 av L jó 20-22 KÖZ éles giliszta járat 
 C 55-65  10YR 5/2  

szemcsés  
és rögös T jó 40< K   

Megjegyzés: Fiz.Fél. fizikai féleség: a- agyag, av- agyagos vályog, v- vályog; Töm.: tıdöttség: L- laza; ET- 
enyhén tömıdött, T- tömıdött; DV: durva vázrészek osztályozottsága; Gyökér: H- hajszálgyökerekkel átszıtt, 
KÖZ- közepes gyökerek, N- nemezszerően átszıtt.  

Az andornaktályi szelvény AB szintjében (14. táblázat) fehéresen impregnált, de morzsolásra 
szétesı szerkezeti elemeket figyeltem meg, amelyek sósavval lecseppentve nem pezsegtek. 
Ezek nagy valószínőséggel kovasav kiütések, mely a vulkáni kızetet alkotó primer szilikátok 
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mállása során felszabaduló és az aggregátumok felületén kicsapódott kovasav lehet 
(JONGMANS, 1994), mely impregnálta a leírt genetikai szintet, mely enyhén tömörödött. A 
tolcsvai szelvényben nem figyeltem meg hasonló kovasav kiütést.  

A durva vázrészek eloszlása és nagyságuk mindkét szelvényben a mélységgel növekedett, 
míg a feltalajban igen apró és apró (2-5 mm) mállott, morzsolásra szétporladó riolit 
szemcséket figyeltem meg, az altalajban nagyságuk átlagosan 2-3 cm között mozgott. A 
kızetdarabok szögletesek és a B/BC és C szint közötti átmenetben a kızet lemezszerő 
mállását követik. A fıgyökerek egészen 1,5- 2 méter mélységig lehatolhatnak az alapkızetbe, 
így a gyökérnövekedést az ignimbritek nem akadályozták. A genetikai szintek fokozatos 
átmenete az alapkızet felé és a riolitszemcsék mélységgel növekedı eloszlása in situ 
talajképzıdést jelez. A földhasználati fejezetben (2.2.3.2) tárgyalt súlyos erózió (BODNÁR, 
1986; BOROS, 2002) az eredeti szelvényeket 40-50 cm vastagságúra tarolhatta (12. ábra), 
mely a vizsgált szelvények jelenlegi effektív mélysége (14. táblázat).  
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12. ábra 

Ignimbriten kialakult szelvények utolsó glaciális és holocén során bekövetkezett fontosabb talajképzıdési 
és pusztulási fázisai (idıskála GÁBRIS, 1999 alapján) 

A 12. ábrában a vizsgált két talajszelvény genezisének esetleges forgatókönyvét vázoltam, 
ahol az ısföldrajzi adatok alapján (2.2.1 fejezet, SZÉKELY, 1997; HEVESI, 1999) az 
alapkızetet pleisztocén korúnak feltételeztem: a közel esı vízfolyások medrébıl kifújt 
kızetliszttel gazdagított fagyaprózott ignimbrit üledékeken már a pleisztocén egy-egy nedves-
melegebb csapadék dúsabb fázisában megindulhatott a talajképzıdés, mely a holocén 
folyamán teljesedhetett ki. A tolcsvai szelvényben leírt 7,5YR 4/6 vöröses barna szín az 
eredeti szelvény agyagos B-szintjének a maradványa, mely a szılımővelés megközelítıleg 
nyolcszáz éve alatt erodálódhatott. Nagy valószínőséggel ennek a csonka szelvénynek a 
feltalaja (jelenlegi A szint) humuszosodhatott át a mővelés felhagyása után.  
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4.1.2 Bazalton kialakult talajok szelvénymorfológiája 
A két dunántúli bazaltvulkános területekrıl kiválasztott a badacsonyi és tihanyi 
szelvényekben, szembeötlı volt a talajtest és az ágyazati kızet közötti éles határvonal, mely a 
múltban végbement erózióra utalhat (13. ábra). Másrészt a vulkáni kızet és a fiatal üledékek 

közötti átmenetet is jelezheti (NÉMETH &  ULRIKE; 1999).  

sötét barna, 
aprószemcsés,  
erısen 
humuszos

színben halványabb
szövetében enyhén agyagosabb 
átmeneti szint

Vonalszerő éles határvonal a talajtest 
és az ágyazati kızet között

A

AB 

Tihany

A

AB

AB+D

AB+D

Badacsony

Genetikai 
szinttıl eltérı 
aggregátumok

 
13. ábra  

Tihanyi és badacsonyi szelvények 

Az utóbbi változat mellett szól az, hogy a feltalajból (15. táblázat) a vulkáni kızettörmelék 
hiányzik, szövetük agyagos vályog és nagyító alatt a badacsonyi szelvényben lekerekített 
csupasz kvarc szemcséket figyeltem meg, mely összetett talajképzı kızetre enged 
következtetni.  

15. táblázat 
A badacsonyi (BaP) és tihanyi (TiP) szelvények morfológiai tulajdonságainak összefoglalása 

Genetikai szint Munsell Fiz.Fél Szerkezet Töm DV DV%  Gyökér Átmenet Egyéb 
BaP Ao +2-0 moder        
 A 0-7  10YR 2/1 av szemcsés (SZ) L - 0 N+H fokozatos 

csupasz  
kvarcszemcsék 

 AB 7-25 10YR 2/2 av rögös (Rö) L - 0 KÖZ hullámos gilisztajárat 
 AB+D 25-50 10YR 3/3 va SZ+Rö L IGY 50< KÖZ éles cserépdarabok 
TiP Ao +2-0  moder         
 A 0-15 10YR2/1 av SZ+Rö T - 0 N+H diffúz  
 AB 15-35  10YR 2/2 av/a SZ+Rö ET IGY 5-6 KÖZ hullámos  
 AB+D 35-70 10YR 3/1 av/a SZ+Rö ET IGY 15-20 K éles  

Megjegyzés: Fiz. Fél. fizikai féleség: a- agyag, av- agyagos vályog, va- vályogos agyag; Töm.: tıdöttség: L- 
laza; ET- enyhén tömıdött, T- tömıdött; DV: durva vázrészek osztályozottsága: : IGY: igen gyenge; GY: 
gyenge; K: közepes; Gyökér: H- hajszálgyökerekkel átszıtt, KÖZ- közepes gyökerek, N- nemezszerően átszıtt.  

Az ágyazati kızet felé a vizsgált szelvények kövessége hirtelen megugrik: a badacsonyi 
szelvényben 0-ról 50% felé, míg a tihanyiban 5-rıl 15-20 %-ra. A durva vázrészek 
osztályozottsága igen gyenge. A badacsonyi szelvény AB+D szintjében a változatos 
kızetformákon kívül (0,5 - 1 cm-es szögletes kızetdarabok, illetve10 cm átmérıjő lekerekített 
hólyagos bazalt) cserépdarabokat találtam. A hegytetı közelében található szelvény a 18. 
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század folyamán kerülhetett mővelésbe, amikor a földesurak az irtásra engedték át 
szılıtelepítésre alkalmas erdeiket (FEHÉR, 1999). Az említett cserépdarabok is valószínőleg a 
szılıtelepítése során az indítótrágyával (szerves trágya és háztartási hulladékok) kerülhettek a 
szelvény aljába, az alapkızethez. A feltalajban megfigyelt bolygatás bélyegek (heterogén 
aggregátumok) is a szılıtelepítésre és munkákkal hozhatók összefüggésbe, melyek 
keletkezését a 14. ábrában igyekeztem vázolni. 

bazalt törmelék
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14. ábra  

A badacsonyi szelvény morfológiájának alakulása az elmúlt 2000 évben6 

A vizsgált szelvényekben a vulkáni kızetgazdagodással a talajszövet is tapinthatóan 
agyagosabb, plasztikusabb (15. táblázat). A szerkezet apró szemcsésként és közép rögösként 
jellemezhetı a tihanyi szelvényben, míg a badacsonyiban a szemcsék mélységgel alakulnak át 
1-2 cm-es porózusabb rögökké. A tihanyi szelvényben az aggregátumok szerkezete jóval 
stabilabb, mint a badacsonyiban. A tihanyi szelvény a feltalaj szintben tömörödött az 
alapkızet felé porózusabbá válik, a badacsonyi szelvény talajanyaga egészében igen 
porhanyós, laza, gilisztajáratokban igen gazdag. Mindkét szelvény feltalaj szintje hajszál- és 
finomgyökerekkel nemezszerően átszıtt, az ágyazati kızet felé a középgyökerek dominálnak. 
C szint nincsen. Az eredeti talajképzı kızet (vulkáni törmelékkel kevert pannon v. fiatal 
üledékek), melyek bazalt fagyaprózódás termékekkel is gazdagodhattak a pleisztocén 
folyamán, mostanra áttalajosodtak. A földhasználati múltra való tekintettel (2.2.3.2 fejezet), 
illetve a badacsonyi szelvényben tapasztalt bolygatás bélyegek alapján indokoltnak tartom a 
történelmi borvidékek talajainál, a kultúrmaradvány (horthic) bélyegek (WRB 1998) 
mérlegelését a diagnosztikai talajosztályozása során. 

                                                 
6 Az ábrán található fotók forrásai 1.: http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/Rz/0/3218/kozma.html; 2.: 
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-192.html; 3.: www.folly-kertepites.com 
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4.1.3 Andeziten kialakult talajok szelvénymorfológiája 

4.1.3.1 Északi-középhegységi talajszelvények 

Mindhárom északi-középhegységi andezites szelvény (16. táblázat) feltalaja és az altalaja 
határán egy mállatlan kızettörmelék felhalmozódási réteget írtam le, melyet egy homokos 
vályog szövető, lösz-szerő anyag fed. Ez utóbbi képezi a jelenlegi talajtest szervesanyagban 
és finom gyökerekben gazdag humuszos A szintjét. A kızettörmelék felhalmozódási szint 
alatt egy színben elütı (élénk vöröses barna), agyaghártyákban, vas szeplıkben és 
ujjnyomásra szétporladó, erısen mállott kızetben gazdag B szint található, melyet eltemetett 
agyag felhalmozódási szintként (2 Bt) értelmeztem.  

16. táblázat 
A tokaji (TP), magas-taxi (MP) és a galyatetıi (GaP) szelvények morfológiai tulajdonságainak 

összefoglalása 

Genetikai szint Munsell Fiz.Fél Szerk. Töm DV DV%  Gyökér Átmenet Egyéb 
TP Ao +2-0  mor-moder         
 A1 0-12 10YR 2/1 v SZ L - - N+H diffúz  gilisztajárat 
 A2 12-45  10YR 3/1 fhv Rö L K 5-6 H+KÖZ hullámos kızetfelhalm. 
 2Bt+D 45-60  10 YR 4/3 av SZ+Rö L IGY 40-45 KÖZ éles agyaghártyák 
MP Ao +2-0  acid mull         
 A 0-20 10YR 2/2 fhv Mo+Bo L K 10 H diffúz gilisztajárat 
 AB 20-40  10YR 2/3 av Rö L IGY 12-15 KÖZ hullámos kızetfelhalm. 
 2Bt+D 40-80  10 YR 4/3 av SZ+Rö ET K 22-28 Fı éles vas-szeplık 
           agyaghártyák 
GaP Ao +8-2 acid mull         
 A1 2-10 10YR 2/2,5 fhv Mo+Bo L K 8-10 N fokozatos  
 A2 10-33 10YR 2/3 fh+av SZ+Bo L IGY 14-15 H+KÖZ éles  
 2AB1 33-44 7,5YR 3/3 av SZ ET K 38-42 H+KÖZ fokozatos kızetfelhalm. 
 2AB2 44-58 7,5 YR 4/4 av SZ+Rö ET K 18-20 Fı diffúz vas-szeplık 
 2Bt 58-70 7,5 YR 4/6 a SZ+Rö ET K 15-17 Fı fokozatos 
 2Bt+D 70-90 7,5 YR 5/6 a Rö ET K 20-26 Fı   

vas-szeplık és 
agyaghártyák 

Megjegyzés: Fiz. Fél. fizikai féleség: a- agyag, av- agyagos vályog, fhv- finom homokos vályog, fh+av- finom 
homok és agyagos vályog. Szerk. szerkezet: Bo- bolyhos, M- morzsás, Rö- rögös, SZ- szemcsés. Töm: 
tıdöttség: L- laza; ET- enyhén tömıdött. DV: durva vázrészek osztályozottsága: IGY: igen gyenge; K: közepes. 
Gyökér: Fı- fıgyökerek, H- hajszálgyökerekkel átszıtt, KÖZ- közepes gyökerek, N- nemezszerően átszıtt. 
Egyéb: kızetfelhalm.: kızet-felhalmozódási réteg. 

STEFANOVITS et al. (1999) kutatásai alapján, a középhegységi területeken gyakran figyelhetık 
meg poligenetikus talajképzıdmények, amelyekben a jelenkori talajképzıdési termékek 
fokozatosan mennek át az idısebb, átörökölt mállási termékbe. Az in situ szelvényekben (ahol 
az idısebb talajképzıdményre települ rá a recens talaj) a morfológia megfigyelések 
véleményem szerint önmagukban is jól alkalmazhatók a genetikailag eltérı rétegek 
elkülönítésében és ezt finomíthatják, egészíthetik ki késıbbiekben a részletes laboratóriumi 
vizsgálatok.  

Eltérı genetikát indikálhatnak az elsı ránézésre homogén talajszelvényben a már említett 
kızetdarabok eloszlásában megmutatkozó rendellenességek, eltérı mállottság, illetve alak. A 
tokaji szelvény A1 szintje kızettörmelék nélküli, lösz-szerő vályog, mely diffúzan megy át az 
A2 szintbe, melynek alsó határán (45-55 cm mélységben) a kızettartalom 40-45% ugrik meg. 
Az A2 szint szövete homokosabb, nagyító alatt jól kivehetık a fehér csillám lemezkék, ezzel 
egyidıben az áttalajosodott üledékréteget enyhén mállott, szögletes vulkáni kızet- törmelék is 
gazdagítja. A tokaji szelvény sajátossága, hogy 482 m magasságával elvileg a Tokaji-hegyet 
fedı löszköpeny (STEFANOVITS et al.,1999) felett található. BOROS (2002) vizsgálatai alapján 
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450 m felett már sehol nem találunk löszt, mégis a tokaji szelvényben tapasztaltak alapján 
jelentıs löszhatást feltételezek az A1 és A2 genetikai szintek felépülésénél. A kızetnélküli 
szintek kialakulásáért valószínőleg a fiatalabb, würm löszök (BOROS, 2002) felelhetnek, 
melyek szénizotópos kora 20,5 ezer évesre becsülhetı PINCZÉS (1971). Koruk tehát az utolsó 
glaciális maximummal (CLAQUIN  et al., 2003) esik egybe. A 2Bt+D szintben a vulkáni 
kızetdarabok ezzel szemben igen erısen mállottak, morzsolásra szétporladnak. A 2Bt+D szint 
szerkezeti elemeinek (16. táblázat) felületén diszkrét agyaghártyákat figyeltem meg. A 
szétmorzsolt aggregátumokban nagyító segítségével már nem észlelhetık csillámok és a 
genetikai szint textúrája is lényegesen anyagosabb. A tokaji szelvény egészében laza, 
gyökerekkel sőrőn átszıtt és gilisztajáratokban igen gazdag. A magas porozitás a szelvény 
egészét jellemzı jelenkori biológiai aktivitással hozható összefüggésbe (15. ábra). A 
földhasználati múltat ismerve az eredeti szelvény mélyebb lehetett, mely a Tokaji-hegy 
parlagosodása során jelentısen erodálódhatott. 
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15. ábra  
Az andezites szelvények poligenetikussága és jellegzetes morfológiai bélyegeik 

Poligenetikusságra utalhatnak továbbá az egymástól elütı színek és az eltérı szerkezet, illetve 
a rétegek állaga (konzisztenciája). Ez különösen a galyatetıi szelvénynél volt látványos (16. 
táblázat: 10YR-rıl 7,5YR-re váltottak a színek), míg a magas-taxi szelvényben az átmenetek 
fokozatosak. A galyatetıi szelvény feltalaja (0-33 cm) bolyhos tapintású, tixotróp-szerő, igen 
porózus finom morzsás szerkezettel rendelkezik, míg a kızettörmelék felhalmozódási 
rétegben és alatta a szerkezet szemcséssé, kevésbé porózussá alakul át. Az altalaj szintek 
textúrája lényegesen agyagosabb és állaga enyhén tömörödött. A kızettörmelék 
felhalmozódási szint alatt a talajmátrix vasszeplıkkel sőrőn pöttyözött. A vasszeplık 
körvonala diffúz, mely in situ képzıdést indikál. A vasszeplı képzıdésének hátterében az 
oxidáció-redukció folyamata állhat, melyet a tavaszi hóolvadáskor a kızettörmelék 
felhalmozódási réteg felett megrekedı víz idézhet elı. Ilyenkor a szervesanyagban gazdag 
feltalaj szintekben anaerob állapot lép fel és az addig stabil Fe3+ mozgékony Fe2+ redukálódik. 
A feltalaj Fe2+ koncentrációja egy idı után megnövekedik és ennek a következtében a 
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rendszer a dinamikus egyensúly visszaállítására törekszik. A redukált Fe2+ ionok az 
olvadékvízben „oldva” elmozdulnak. Amint az olvadékvíz a kızettörmelék felhalmozódási 
rétegen keresztülszivárgott, a redukált Fe2+ ionok egy oxigén dús környezettel találkoznak és 
ott rögvest kicsapódnak (oxidálódnak) vas-szeplık, konkréciók formájában. A vaskiválásokat 
a szelvényben lefelé haladva agyaghártyák kísérik (16. ábra), melyeknek igen szépen fejlett 
példányait figyeltem meg az ágyazati kızethez közelebb a szerkezeti elemek felületén és a 
nagyobb andezit kızetdarabokon a magas-taxi, illetve a galyatetıi szelvényekben. Az 
agyagvándorlás (valódi vagy belsı kolluviáció által kiváltott) jellegét a mikromorfológiai 
vizsgálatok fejezetben értékelem.  

Kızettörmelék 
felhalmozódási zóna
~35 cm

Erısen humuszos, 
aprószemcsés 
Porózus, 
szivacsszerő

Agyaghártyák

A

2Bt+D

2AB

2Bt

Homokos vályog 
szövető, lösszerő

 
 

16. ábra  
Galyatetıi szelvény 

A terület klimatikus viszonyait ismerve (2.2.2.1 fejezet) meglepı volt számomra, hogy a 
szelvényben nem találtam szezonális fagyra utaló bélyegeket, mint például lemezes 
szerkezetet. Ez a feltalajszint szivacs-szerőségére, nagyfokú porozitására és magas 
szervesanyag tartalmára vezethetı vissza, melynek következtében elég hely marad a 
szegregációs jéglencséknek, és azok szabadon növekedhetnek, majd olvadhatnak el, úgy, 
hogy nem módosítják az eredeti talajszerkezetet. A galyatetıi és a magas-taxi szelvények 
humusz típusa acid mull, mindkét szelvény feltalaja hajszálgyökerekkel sőrőn átszıtt, a 
kızettörmelék felhalmozódási szint alá csak a közép és fıgyökerek hatolnak le. 
Gilisztajáratokat a galyatetıi szelvényben 44-50 cm mélységig, a magas-taxiban egészen 60 
cm mélységig, vagyis a kızettörmelék felhalmozódás réteg alá húzódnak le a giliszták a nyár 
végi kora ıszi szárazság elıl.  

A galyatetıi szelvény feltalaja és altalaja között kirajzolódó markáns különbségek (szín, 
szerkezet, konzisztencia), illetve az andic bélyegekre utaló (porozitás, tixotrópia) 
tulajdonságok miatt azt mikromorfológiailag is megvizsgáltam, melynek eredményeit a 
görgényi-szelvénysor mikromorfológiai vizsgálataival közösen tárgyalom majd. 
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4.1.3.2 Mezıhavasi szelvények 

Szintén andezit vulkánosság hozta létre, ~7 millió évvel (SEGHEDI et al., 2004) ezelıtt, a 
Görgényi-havasokat. A területen végzett kutatás célja a kárpáti andosolok részletes 
morfológiájának és az azt kialakító környezeti folyamatok felderítése volt.  
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17. ábra 

A Mezıhavason tanulmányozott talajszelvények elhelyezkedésének vázlata 

Az elızetes szelvénykijelölésnél a mintaterületeimet az irodalmi adatok és a rendelkezésre 
álló talajtani térkép (12. térképlap, 1:200000 in: CERNESCU &  FLOREA, 1963-1994) alapján két 
nagyobb blokkra osztottam (17. ábrán a piros pöttyözött vonallal jelöltem a határt):  

1. 900-1777 m közötti sáv, ahol feltételeztem az andosolosodást (G1-G5 mintaterületek),  
2. illetve az ezen kívül esı, 700-900 m alatt hegylábi terület (G6 és G7), melyet 

gyakorlatilag kontrolként használtam a tulajdonságok összehasonlításában.  

Eredetileg a mintaterületek a Nagy-Nyárád íve mentén haladtak (G1-tıl G7-ig terjedı 
jelölésekkel), a szelvényfeltárások során kiderült, hogy a G4 és G5-ös mintaterületek 
referencia szelvényei morfológiailag egymás „ikertestvérei”, így változott a G4-es 
mintaterület szelvénye „GP5a” referencia szelvénnyé. A G3-as terület GP3-as szelvényben 
tapasztalt speciális morfológia és szelvénymélység (120 cm) miatt a mintaterületen további 
referenciaszelvényeket írtam le és mintáztam meg (GP8, GP9, GP9a és GP10).  

4.1.3.2.1 Andic terepi bélyegekkel rendelkezı talajok szelvénymorfológiája 

Az andosolosodást terepen a magas porozitás, mikro-szemcsékké könnyen szétmorzsálódó 
bolyhos szerkezet és a tixotrópia jelezheti (WRB, 2001). Tixotróp állag alatt azt értjük, hogy a 
szerkezeti elemek morzsolása, dörzsölése során azok egy idı után folyékony állagúvá válnak, 
majd nyugalmi állapotban visszaszilárdulnak (MICHÉLI, 1999). A folyamat feltehetıen a 
nyomásra bekövetkezı sol-gél transzformáció hatására jöhet létre (WRB, 2001). 

Az andosol szelvények morfológiai tulajdonságait a 17. táblázatban foglaltam össze. A 
vizsgált szelvények a vártaknak megfelelıen porózusak, omlósan lazák és tixotrópak. 
Feltalajuk hajszál-, finom- és közepes gyökerekkel sőrőn átszıtt, a szemmel is észlelhetı 
giliszta illetve rovarjáratokat az altalajszintekben is megfigyeltem. A humuszformák acid 
mull és moder között váltakoznak. A nagymértékő szervesanyag felhalmozódás hátterében a 
hideg klíma és az amorf vegyületek biodegradációt gátló tulajdonsága áll (DUCHAUFOUR 

(1982). 
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17. táblázat 
A mezıhavasi andic terepi bélyegekkel rendelkezı szelvények morfológiája 

Genetikai szint Munsell Fiz Szerk. Töm Tixo DV DV%  Gyök. Átmen. Egyéb 
GP1 H +5-0 moder          
 A 0-17 10YR2/2 v SZ O ++ GY 3-4 N+H fokozat. gilisztajárat 
 AB 17-21 10YR3/2 v SZ+ EL L ++ GY 8-10 N+H hullám. kızetfelhalm 
 Bw 21-35 5YR3/3 v  SZ+Rö L +++ GY 10-15 KÖZ fokozat vas-erek 
 Bw+D 35-70 10YR4/4 av SZ ET 0 GY 35-55 KÖZ diffúz gilisztajárat 
GP2 H +7-0 acid mull          
 A 0-20 10YR2/2 v SZ O ++ K 1-2 N+H hullám. gilisztajárat 
 AB  20-28 7,5YR3/2 v SZ L ++ GY 20-25 N+H fokozat kızetfelhalm 
 Bw 28-38 10YR4/4 av SZ L 0 GY 25-35 N+H diffúz vas-erek 
 Bw+D 38-60 10YR5/4,5 av SZ ET 0 GY 40-60 KÖZ diffúz gilisztajárat 
GP2a H +2-0 acid mull          
 A 0-25 10YR2/2 v SZ O ++ K 1-2 N+H hullám.  
 AB 25-40 10YR3/2 v SZ L ++ GY 20 N+H fokozat. kızetfelhalm 
 Bw+D 40-60 10YR4/4 av SZ ET 0 GY 20-25 KÖZ diffúz vas-erek 
GP8 H +2-0 acid mull          
 A 0-18 10YR2/1 v SZ L ++ K 1-2 N+H diffúz faszén 
 AB 18-28 10YR2/2 v SZ L ++ GY 3-4 KÖZ hullám. faszén 
 Bw1 28-45 10YR3/3 v SZ T ++ GY 3-5 KÖZ diffúz pszeudooglej 
 Bw2 45-80 10YR3,5/4 v SZ L ++ GY 12-14 KÖZ fokozat.  
 Bw+D 80-100 10YR4/3,5 v SZ L ++ GY 20-25 KÖZ   
GP3 F +1-0 moder          
 A1 0-7 7,5YR2/2 v SZ L ++ K 1-2 N+H fokozat.  
 A2 7-13 7,5YR2,5/2 hv SZ L ++ GY 25-30 KÖZ fokozat. heterogén 
 AB1 13–25 7,5YR3/2 v SZ L ++ GY 15-20 KÖZ hullám. vasszeplık 
 AB2 25-35 10YR3/4 av Rö+EL ET 0 GY 25-30 KÖZ diffúz heterogén 
 Bw1 35-63 10YR4/3 av Rö ET 0 GY 20-25 KÖZ diffúz heterogén 
 Bw2 63-100 10YR5/4 a SZ T 0 IGY 20-22 KÖZ diffúz agyaghártya 
 Bw+D 100-120 7,5YR4/4 a SZ T 0 IGY 10-12 KÖZ diffúz agyaghártya 
GP9 F +5-0 moder          
 A 0-13 10YR2/1,5 v SZ O ++ GY 1-2 N+H fokozat.  
 AB 13-26 7,5YR3/2 v SZ L ++ GY 15-20 KÖZ hullám. heterogén 
 Bw+D 26-63 10YR4/4 av SZ L 0 IGY 18-20 KÖZ diffúz heterogén 
GP9a L +5-0 moder          
 A+AB 0-30 7,5YR3/2 v SZ L ++ GY 15-20 N+H hullám. heterogén 
 Bw+D 30-60 10YR4/4 av SZ L 0 IGY 20-40 KÖZ diffúz heterogén 
GP10 H +2-0 moder          
 A 0-13 10YR2/2 v SZ O ++ K 1-2 N+H fokozat. heterogén 
 AB 13-21 7,5YR3/2 v SZ L ++ GY 15-18 N+H hullám. heterogén 
 Bw 21-62 10YR4/4 av SZ L 0 IGY 18-20 KÖZ diffúz  
 Bw+D 62-80 10YR5/4 a SZ ET 0 IGY 25-35 KÖZ   
GP5 H +2-0 moder          
 A 0-20 10YR2/2 v SZ O ++ GY 1-2 N+H fokozat.  
 AB 20-25 10YR3/3 v SZ L +++ GY 16-18 KÖZ hullám. heterogén 
 Bw 25-65 10YR4/4 av SZ L ++ IGY 18-20 KÖZ diffúz  
 Bw+D 65-80 10YR5/4 a SZ L 0 IGY 20-22 KÖZ   
GP5a H +2-0 acid mull          
 A 0-25 10YR2/2 v SZ O ++ GY 1-2 N+H fokozat.  
 AB 25-35 10YR3/3 v SZ O +++ GY 15-20 KÖZ hullám. heterogén 
 Bw+D 35-50 10YR5/4 a SZ L 0 IGY 20-25 KÖZ   

Megjegyzés: Fiz. fizikai féleség: a- agyag, av- agyagos vályog, hv- homokos vályog. Szerk.- szerkezet: EL- 
enyhén lemezes, Rö- rögös, SZ- szemcsés. Töm: tıdöttség: O-omlós, L- laza; ET- enyhén tömıdött. Tixo: 
tixotrópia. DV: durva vázrészek osztályozottsága: IGY: igen gyenge; GY:gyenge; K: közepes. Gyökér: H- 
hajszálgyökerekkel átszıtt, KÖZ- közepes gyökerek, N- nemezszerően átszıtt. Átmen.: genetikai szintek között 
átmenet. Egyéb: kızetfelhalm.: kızet-felhalmozódási réteg; heterogén-heterogén aggregátumok. 
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A Görgényi-havasokat jellemzı erıs téli fagyok ellenére itt sem figyeltem meg szegregációs 
jég által létrehozott szerkezetet (kivéve a GP1 AB és GP3 AB2 szintekben az enyhe 
lemezességet, 18. ábra), sem krioturbált, fagyemelt (orientált) durva vázrészeket és 
rétegzavarokat (involúciókat) sem. Megjegyzendı, hogy a felsorolt jelenségek örökfagy 
nélkül is elképzelhetık, hiszen a talajba behatoló fagyhullám nem egyenletesen, nem 
szabályosan halad, hanem a rétegek víztartalmának és hıvezetı-képességének, tehát 
elsısorban textúrájának függvényében (GÁBRIS, 1991). A krioturbált rétegek annál 
változatosabbak, kaotikusabbak, minél sokrétőbb az üledékek összetétele, illetve a ráncolt 
talajformák annál feltőnıbbek, minél elütıbb az egyes rétegek színe (SZÉKELY,1998). 
Következésképpen a rétegzavarok hiánya a vizsgált talajokban a viszonylag egyenletes 
szemcse-összetételre (vályog-agyagos vályog) vezethetı vissza. Másrészt, ha van is, azt a 
viszonylag sötét árnyalatok miatt igen nehéz észrevenni.  

A 17. táblázatban a vizsgált szelvények szerkezete „szemcsésként” van feltüntetve, 
ugyanakkor az „egyéb” oszlopban a GP3-as szelvénytıl kezdıdıen lefele a táblázatban a 
„heterogén” jelzı szerepel. A heterogenitás alatt a talajmátrix alapszínétıl („Munsell” oszlop 
alatt megadott szín) elütı színő és jellegő aggregátumok (szemcsék, illetve rögök) 
elıfordulását értem. Így a terepen tapasztalt morfológiai bélyegek alapján (17. táblázat) az 
andic terepi bélyegekkel rendelkezı szelvények két jellemzı csoportba sorolhatók (18. ábra). 
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18. ábra 

Az andic bélyegekkel rendelkezı talajok két csoportjának jellemzı tulajdonságai a GP1 és GP3 
szelvények példáján 

� Az elsı csoportba azok a szelvények (GP1, GP2, GP2a) kerültek, amelyekben „vas-
ereket” figyeltem meg és a genetikai szintek mátrixa homogén. 

� A második csoportba, azok a szelvények tartoznak (GP3, GP5, GP5a, GP9, GP9a és 
GP10) melyek talajmátrixa heterogén és megjelenésükben leginkább kolluviumokhoz 
hasonlíthatók. 
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Az elsı csoport szelvényei 1400 m felett találhatók, mikro-domborzatuk átlag 40 cm magas 
tufurokkal (hummocks) jellemezhetı. A ’tufur’ izlandi eredető szó alatt egy legfeljebb 1 m 
magasságú és átmérıjő, egymás mellett sőrőn csoportosuló, növényzettel fedett 
dombocskákat értünk (GÁBRIS, 1991).  

GP1 vázlata Tufur keresztmetszete (Gábris, 1991)

A

AB

Bw

Bw+D 1. zöld mohák
2. barnás-fekete, 
erısen humuszos anyag
3. bolyhos , amorf humusz
4. kavicsos-homokos-iszap

H

H: áfonya, szırfő és mohák
A: erısen humuszos, bolyhos
AB: humuszos, vályogos szövető 
Bw: agyagos vályog szövető
Bw+D: agyagos szövető, andezit törmelékben gazdag

 
19. ábra 

GP1 szelvény vázlata (saját rajz) és egy tufur keresztmetszete (GÁBRIS, 1991) 

Keletkezésük a fagyemelés jelenségéhez köthetı: felszínt borító változó vastagságú 
növénytakaró késleltetheti a talaj megfagyását egyes helyeken, és a környezı megszilárdult 
fagyott föld nyomja kifele a még meg nem fagyottat (GÁBRIS, 1991).  

GP1

A

Bw+D

AB

Bw
vaserek

enyhén lemezes szerkezet

1400 m tszf található szelvények

 
20. ábra 

GP1 szelvény, Görgényi-havasok, 1778 m 

A vizsgált szelvények feltalaja erısen humuszos, bolyhos tapintású, jól fejlett apró szemcsés 
szerkezető, sötét barna (10YR 2/2-3/2) színő, átlag 20-25 cm mély (17. táblázat). Ezt követi 
21-28 cm mélységben egy fragmentált vas-erekben gazdag réteg. A vas-erekként leírt 
képzıdmények kb. 0,5-1 cm vastagok és színük vöröses barna (5 YR 3/4 – 4/4), a vas-erek 
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felett található réteg enyhén fakó. A talajtérképeken ezeket a talajokat „soluri brune 
feriiluviale”-ként, tehát vasbemosódásos barna erdı talajokként tüntették fel (CERNESCU &  

FLOREA, 1963-1994). A névben megjelölt „vas-illuviáció”, véleményem szerint félrevezetı, 
mert az a podzolosodás folyamatát elıfeltételezi. A podzolosodás senso stricto folyamatának 
(VAN RANST, 1991) ugyanakkor ellentmond a vizsgált terület: (1) vulkáni kızetének (piroxén 
andezit) magas vas és alumínium tartalma (SEGHEDI et al., 2004), illetve a vizsgált 
szelvényekben podzolokat jellemzı hamuszürke kilúgzási szint sem található, csak enyhén 
kifakult foltok a vas-eres réteg felett. Így a mikromorfológia és laboratóriumi vizsgálatok felé 
ez egy alapvetı kérdés volt, hogy mely vasmobilizálódási folyamat állhat a vas-erekben 
gazdag réteg képzıdésének hátterében. A vas-ereket követı genetikai szint lényegesen 
agyagosabb tapintású, és sárgás barna színe (10YR 4/4-5/4,5) elüt a felette találhatóktól. A 
talajmátrix színe ugyanakkor egységesen homogén. A szelvények kövessége mélységgel, az 
alapkızet felé fokozatosan növekszik 3-4%-ról 35-60%-ra, osztályozottságuk gyenge, a 
szelvényen belüli elhelyezkedésük változatos és geliszoliflukcióra utaló (GÁBRIS, 1991) 
hossztengelyszerinti párhuzamos irányítottságot nem figyeltem meg. Közvetlenül a vas-erek 
felett, a GP1-ben 30-35 cm, illetve a GP2 és GP2a szelvényekben 20-30 cm mélységben a 
galyatetıi szelvényhez hasonló relatív kızettörmelék felhalmozódási szintet írtam le (17. 
táblázat), mely szerintem deflációs maradéktakaró vagy kavicszsinór (GÁBRIS, 1991) lehet, 
melyre az utolsó glaciális maximum idején niveo-eolikus üledékek települhettek. A 
„kavicszsinór” gyakorlatilag a talajosodott paleo-felszínt választhatja el az újonnan települt 
(pleisztocén) üledékektıl.  

A második csoport talajszelvényeiben ilyen jellegő bélyegeket nem figyeltem meg (21. ábra). 
A leírt szelvények 1000 és 1400 m között találhatók. A kızettörmelék eloszlása, ebben a 
csoportban véletlenszerő és a kızettörmelék osztályozottsága igen rossz. 

GP3

GP9
 

21. ábra 
1400 m alatt található talajszelvények, Görgényi-havasok. Kolluviumokra emlékeztetı talajmátrix (GP3), 

a genetikai szint alapszínétıl és szerkezetétıl elütı aggregátumokkal (GP9) 

Gyakran találhatók egy genetikai szinten belül 0,5 és 30 cm átmérı nagyságú andezit 
darabok. Az andezit darabok egy része erısen mállott, „kaolinitesedett”, míg a másik részük 
teljesen friss, a kémiai mállás nyomai nem figyelhetık meg a kızet felületen. A 
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kızettörmelék alakja szintén igen változatos a szögletestıl a gömbölyőig. A kızettörmeléken, 
a szelvényen belül, nem látható semmiféle rétegzıdés. A talajmátrix a kızetek között 
vályogos szövető, egyes esetekben a talajmátrixba „bekeveredve” agyagosabb, hasábos 
szerkezető aggregátumokat lehet megfigyelni, melyek színben (10 YR 4/4) elütnek a 
talajmátrix alapszínétıl és némelyikükön agyaghártya bevonatok is megfigyelhetık (17. 
táblázat: GP3 szelvény). A legmélyebb szelvényeket (~ 100-120 cm) a második csoportban 
kitettségtıl (É vagy D) függetlenül 1350 és 1400 m között tártam fel. Az esetek többségében, 
a szelvények alatt, nem lehetett elérni egy összefüggı tömör szubsztrátumot. A „C” szint, 
tehát a talajképzı kızet, a Bw szinttel egyezik, csak annál jóval kövesebb.  

A görgényi szelvénysor elsı csoportjának C szintjére jellemzık az igen erısen mállott, 
szaprolitszerő, ujjmorzsolásra teljesen szétporladó kızet darabok. Míg a második csoportban 
a C szint igen rosszul osztályozott: a finom agyagtól szikladarabokat tartalmazó rétegzetlen 
szubsztrátumként jellemezhetı.  

A GP8-as szelvény (22. ábra) felépítésével az elsı csoporthoz, míg mélységével (100 cm) a 
második csoport felé képez átmenet. Ezzel egy idıben olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, 
amelyeket egyik csoportban sem figyeltem meg: (1) feltalaja gyakorlatilag faszén-
maradványokkal elkevert ásványi talajszint, melynek alsó határa rozsdabarna (AB szint) színő 
és alatta a Bw1 szint (2) pszeudoglej-szerő foltosságot mutat. 

faszén maradványokban 
gazdag feltalaj

A

AB

Bw1

AB

Bw1

pszeudoglej-szerő márványozottság

GP8

 
22. ábra 

GP8- as szelvény, 1400 m, Görgényi-havasok 

A Bw1 szint tömörödött, a gyökérjáratok mentén a talajmátrix szürkés, míg a szerkezeti 
elemek belseje felé haladva vöröses-sárgás. Mindez felületi pangó vízre utal. A G8-as 
mintaterület a topográfiai térképen „helikopter-leszállóként” szerepel, a helyiek elmondása 
szerint jóval korábban ezen a kilankásodó terepen faszénégetık boksái füstölögtek. A GP8-as 
szelvény feltalaja gyakorlatilag egy korabeli boksa és az eredeti szelvény feltalajának 
keveréke lehet, a Bw1 szint a boksarakás közben tömörödhetett, míg a Bw2 szinttıl az eredeti 
talaj folytatódik, mely az elsı csoport talajainak altalajával mutat hasonlóságot.  
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4.1.3.2.2 Andosolosodás területén kívül esı szelvények morfológiája 

A görgényi-szelvénysor nem andosolos területének talajait a GP6 és GP7 szelvények 
képviselik. A vártaknak megfelelıen nem tapasztaltam andosolosodásra utaló bélyegeket (18. 
táblázat). A vizsgált két szelvény egyike sem volt tixotróp, az aggregátumok súlyra 
lényegesen nehezebbek, mely az alacsonyabb belsı porozitás viszonyokra utal.  

A

AB

Bw+D

A1

AB

Bw+D

A2

GP6 GP7
 

23. ábra 
GP (900 m) és GP7 (700 m) szelvények, Mezıhavas 

Ezzel egyidıben mind a két szelvény bio-pórusokban, gilisztajáratokban igen gazdag. 
Gilisztajáratokat egész mélyen, GP7-es szelvényben 65-70 cm-en is megfigyelhettem, mely a 
szelvények déli fekvésével, szárazabb mikroklimatikus viszonyaival hozható összefüggésbe. 
A szerkezeti elemek felületén diszkrét agyaghártyákat írtam le. 

18. táblázat 
A mezıhavasi GP6 és GP7 szelvények morfológiai tulajdonságainak összefoglalása 

Genetikai szint Munsell Fiz. Szerk Töm Tixo DV DV%  Gyökér Átmenet Egyéb 
GP6 L + 1-0 mor           
 A  0-30 10YR 3/2,5 v+dh SZ ET 0 K 4-5 H+KÖZ fokozatos agyaghártya 
 AB 30-40 10YR 3,5/3 v Rö ET 0 K 10-15 KÖZ fokozatos gilisztajárat 
 Bw+D 40-90 10YR5/3 v Rö T 0 K 35-45 KÖZ fokozatos agyaghártya 
GP7 L +2-0 mor          
 A1 0-8 10YR 2/2 v+dh M ET 0 K 3-5 H+KÖZ fokozatos gilisztajárat 
 A2 8- 28 10YR 3/4 v+dh M ET 0 K 3-5 H+KÖZ fokozatos gilisztajárat 
 AB 28-40 10YR 4/3 v SZ ET 0 K 25-30 KÖZ fokozatos kızetfelhalm. 
 Bw+D 40-90 10YR 5/3 v Rö ET 0 K 10-15 KÖZ fokozatos gilisztajárat 

(agyaghártya) 

Megjegyzés: Fiz.Fél. fizikai féleség: v- vályog, dh- durva homok. Szerk. szerkezet: M- morzsás, Rö- rögös, SZ- 
szemcsés. Töm.: tıdöttség: ET- enyhén tömıdött, T- tömıdött. DV: durva vázrészek osztályozottsága: K: 
közepes. Gyökér: H- hajszálgyökerekkel átszıtt, KÖZ- közepes gyökerek. 

Mindkét szelvényben a középgyökerek dominálnak. Az avartakaró gyakorlatilag bontatlan, 
mor humuszformát írtam le. A genetikai szintek közötti átmenetek fokozatosak. A 
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kızettörmelék az alapkızet felé a GP6-os szelvényben fokozatosan, míg a GP7-ben az AB 
szintben hirtelen megugrik. A feltalaj szintekben a durvahomokszem és a max. 2 cm 
nagyságú törmelék dominál, míg az altalaj szintekben a 12-15 cm nagyságú andezit darabok 
sem ritkák és alapvetıen szögletesek. A kızettörmelék nem mutat semmiféle rétegzıdést 
vagy elrendezıdést. A feltalaj szintek a pleisztocén hideg- száraz fázisaiban feltehetıen a 
Nagy-Nyárád felıl kifújt kızetliszttel és homokkal dúsulhattak, erre vezethetı vissza a 
feltalajszintek finom kızettörmelék tartalma.  

A mezıhavasi andic terepi bélyegekkel rendelkezı és az azokkal nem rendelkezı 
talajszelvények közötti határvonal megközelítıleg a 850-1000 m  sávban húzható meg, mely 
gyakorlatilag az andezit lávafolyások és a lávával azonos korú vulkáni törmelékszoknya 
között található. Ez a törmelékkızet-szegély (SZAKÁCS &  SEGHEDI, 1996) még a vulkáni 
tevékenységgel azonos idıben keletkezett, másodlagosan áthalmozott piroklasztitokból, 
törmeléklavina- és iszapár-üledékekbıl.  

A GP6 és GP7-es szelvények környezete hegylábi helyzetükbıl adódóan a pleisztocén 
folyamán jelentısen erodálódhatott, ugyanakkor az alapkızet újraéledése, mely 
andosolosodáshoz vezetett volna nem következett be. Ebbıl az következik, hogy a felszínt 
megújító és az andosolosodáshoz alapkızetet szolgáltató üledékképzı folyamatok kifejezetten 
1000 m felett lehettek aktívak a vizsgált területen. 

4.1.4 Az értekezésben szereplı talajok szelvénymorfológiájának összegzése 

Az elızı fejezetekben ismertetett szervénymorfológiai megfigyeléseket a 19. táblázatban 
összegeztem. A humuszformák változatos képet mutatnak, ugyanakkor biológiai aktivitás 
szemszögébıl (gyökerek, állatjáratok) az összes vizsgált talaj igen aktívnak tekinthetı.  

19. táblázat 
Az értekezésben szereplı referenciaszelvények fontosabb morfológiai tulajdonságai 

 Ignimbrites Bazaltos Andezites 
 AP EP BaP TiP TP MP GaP G/1. cs. G/2.cs. GP6,7 

Humusz-forma moder-mull moder mor-moder acid mull moder mor 
Biológiai aktivitás ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ 
Kultúrmaradvány 0 0 +++ 0 0 0 0 (+) 0 0 
Agyagosodás +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
Agyagvándorlás 0 0 0 0 + + + 0 + + 
Podzolosodás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vas-mobilizálódás 0 0 0 0 0 + + +++ + 0 
Maradéktakaró 0 0 0 0 + + + + + 0 
Eolikus hatás  0 0 ++ + +++ +++ +++ ++ + ++ 
„Fagy” szerkezet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Megjegyzés: AP- Andornaktálya, EP- Tolcsva, BaP- Badacsony, TiP- Tihany; TP- Tokaj, MP- Magas-Tax, GaP- 
Galyatetı, G/1.cs.: andic terepi bélyegekkel rendelkezı görgényi talajok elsı csoportja, G/2.cs.: andic terepi 
bélyegekkel rendelkezı görgényi talajok második csoportja; Erózió: A-ember által elıidézett; G-geológiai. 

Antropogén hatásra utaló bélyegeket egyedül a badacsonyi, illetve a görgényi-szelvények elsı 
csoportjának GP8-as szelvényében találtam. A vizsgált szelvények mindegyikére jellemzı az 
agyagosodás, agyagvándorlásra utaló morfológiát (agyaghártyák) az északi-középhegységi 
andezites szelvényekben, illetve a görgényi-szelvények második csoportjában és a GP6 és 7-
es szelvényekben figyeltem meg. Azokban a szelvényekben, ahol maradéktakarót (kızet-
felhalmozódási szintet) írtam le, ott a vasmobilizálódás bélyegek (vas-szeplık, vas-erek) is 
szabad szemmel jól észlelhetık voltak. A feltalajszintek finomszemcsés összetétele alapján a 
badacsonyi, tihanyi, tokaji, magas-taxi, galyatetıi és a görgényi szelvényekben feltételezhetı 
az eolikus hatás. A klasszikus értelemben vett fagyszerkezet egyik szelvényben sem volt 
megfigyelhetı. 
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4.2 Piroxén andeziten kialakult talajok mikromorfológia i sajátosságai 
A mikromorfológia eszközének alkalmazásánál a célom a galyatetıi és a mezıhavasi 
szelvényekben megfigyelt különleges tulajdonságok hátterének, tehát a miocén vulkáni 
területek újraéledését jelzı andic bélyegek morfológiájának és képzıdési feltételeinek 
megértése volt. A mérsékelt égöv andic bélyegekkel rendelkezı talajainak mikromorfológiai 
vizsgálatai JONGMANS (1994) és munkatársai kutatásai köré csoportosulnak. Ezek elsısorban 
a vulkáni kızet ásványi átalakulására, tehát a primer ásványok mállására (VEDLDKAMP et al., 
1990; JONGMANS et al., 1991; JONGMANS et al., 1993), a másodlagos ásványok képzıdésére 
(JONGMANS et al., 1992) és a vulkáni kızeten kialakult talajok illuviációs és in situ 
szintetizálódott agyagbevonatainak azonosítására (FEIJTEL et al., 1989) koncentrálnak.  

Ismereteim szerint, a Kárpát-Pannon térségben képzıdött andosolok mikromorfológiáját 
bemutató és talajgenetikáját értékelı tanulmány eddig még nem készült. Mikromorfológiai 
megfigyeléseim alap-adatsorát a függelék 37-40. táblázataiban adom közre. Ezt azért tartom 
fontosnak, mert az ismeretanyagok bıvülésével az átfogó eredményértékelések és 
értelmezések módosulhatnak, ugyanakkor az alapadatok megmaradnak és a jövıben is 
felhasználhatók.  

4.2.1 Galyatetıi szelvény mikromorfológiai sajátosságainak ismertetése és 
összehasonlítása egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel 

A terepi vizsgálatok során feltőnı volt a galyatetıi szelvényben a feltalaj és az altalaj közötti 
különbség, ahol eltérı genetikai eredetet feltételeztem. Ez a különbség a mikromorfológiai 
tulajdonságokban is nyomon követhetı.  

20. táblázat 
A galyatetıi szelvény mikroszerkezete és porozitás viszonyai 

Porozitás Aggregátumok Genetikai szint 
és mintakód 

MiMK mélység 
ρ P Pmi 

Szerkezet Mikroszerkezet 
min max 

   cm g/cm3 %   µm 
A2 GaPH2 MiGaPH1/H2 8-17 0,66 75 70-80 morzsás+ 

bolyhos 
morzsás/ 
szemcsés 

100 150 

2AB2 GaPH5 MiGaPH4/H5 42-55 0,77 71 45-50 szemcsés+ 
rögös 

rögös 400 2000 

2Bt+D GaPH7 MiGaPH7 65-82 0,91 66 50-60 szemcsés+ 
hasábos 

rögös 400 2000 

Megjegyzések: MiMK: mikromorfológiai minta kódja; ρ: térfogattömeg; P: összporozitás P%= 100-ρ/ρsz X100, 
ahol a talajsőrőséget (ρsz) a becslésekben egységesen 2,65 g/cm3 vettem; Pmi:  vékonycsiszolatokból becsült 
összporozitás; Szerkezet: terepi leírásokban szereplı szerkezet. 

A vékonycsiszolatokban megfigyelt feltalaj porozitása (MiGaPH1/H2), mely az A2 genetikai 
szintnek felel meg, igen magas 70-80% között mozog, ami összhangban van a GaPH2 
szintbıl vett, laboratóriumban meghatározott igen alacsony térfogattömeg 0,66 g/cm3 értékkel 
(20. táblázat), mely átszámítva 75% összporozitást jelent. A feltalajban a mikroszerkezet 
mikro-csatornácskákkal rendelkezı morzsás, illetve finom szemcsés (100-250 µm). Néhány 
helyen a szemcsék közé 2000 µm nagyságú, lekerített rögök keverednek, amelyek az altalaj 
szintekbıl kerülhettek fel a talajlakó állatok keverı munkája révén. A szerkezet terepen 
tapasztalt bolyhos (fluffy) állaga a mikroszkóp alatt megfigyelhetı finom szemcsés 
szerkezetre vezethetı vissza (24. ábra). Ezt a szerkezet sokáig kifejezetten a trópusi (Oxisol 
/Ferralsol) talajok jellemzı, diagnosztikai szerkezeteként tartották számon (ESWARAN, 1978; 
STOOPS, 1983); ugyanakkor az andosoloknál is mikromorfológiai típusbélyegnek tekinthetı 
(ARIFIN &  DEVNITA , 2006). A két mikroszemcse elkülönítésének gyakorlati trükkje az, hogy 
az Andosolok mikroszemcséi keresztezett nikolok között igen erıs, pontszerően fókuszált 
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fénynél is teljesen feketék, izotrópok maradnak, míg az oxisolokból származóké mély vörös 
árnyalatúak lesznek. A finomszemcsés szerkezet kialakulása a magas talajbiológiai aktivitásra 
(mezofauna: földi giliszták, hangyák talajmegmunkáló szerepe, illetve sőrő gyökérzet), 
másrészt a talajnedvesedésre és száradására (mely agyagminıség- és fizikai folyamat függı 
pl. erıs fagyok) és a magas szeszkvioxid tartalomra vezethetı vissza (STOOPS, 1983; 
FITZPATRICK, 1984; SZENDREI, 2000), illetve a poligenetikus talajképzıdményekben átörökölt 
is lehet.  

2000 µm
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24. ábra: Feltalaj szint szemcsés szerkezete. Galyatetı, 8-17 cm. 

Sz: szemcse; Rö: rög; K:  kızet; N: vaskiválás; P/→: pórus 

A galyatetıi szelvény feltalaj 
szintjébıl vett MiGaPH1/H2 
vékonycsiszolatban a mikro-
szemcsék kolloidszövete 
párhuzamos nikolok esetén sötét 
barna színő, enyhe barnás vöröses 
pelyhesség figyelhetı meg a 
szemcsék szélein, míg keresztezett 
nikoloknál a mikro-szemcsék 
kolloidszövete izotróp. 
Gyakorlatilag a teljes látómezı 
sötét marad, csak egy-egy helyen 
figyeltem meg vöröses narancs 
foltosságot: a rögökben, a 
vaskiválásokban és a barna 
agyaggá átalakult vulkáni kızet 
szegmensekben.  

Az altalaj szintben (MiGaPH7) 90%-ban erısen fejlett, egymással szinte szabályos 
rendszerben kapcsolódó pórusokkal, sima falú, lekerekített rögös (2000-4000 µm) szerkezet 
dominál (25. ábra). Az aggregátumok kolloidszövete vöröses barna, agyagos, pöttyözött. 
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25. ábra: Altalaj szint rögös szerkezete. Galyatetı, 65-82 cm. 
Sz: szemcse; Rö: rög; K:  kızet; N: vaskiválás; P/→: pórus; AH: 

agyaghártya (két féle: illuviációs és belsı kolluviációs) 

A vékonycsiszolatokból becsült 
porozitás 50 és 60% között 
mozog, mely valamivel 
alacsonyabb a GaPH5 szintbıl vett 
minta térfogattömeg értéke alapján 
meghatározott 66% összporozitás 
értéknél (20. táblázat).  
Keresztezett nikoloknál a 
kolloidszövet véletlenszerő 
narancsos foltosságot mutat, mely 
az alapszövetet felépítı 2:1 
kristályrácsú agyagásványok 
jelenlétére utal (STOOPS, 2003).  
A pórusokat ép mikrorétegzett 
agyaghártyákat (25. ábra), illetve 
egészen vékony poros-jellegő 
agyagbevonatok borítják. 

Mikrorétegzettség alatt az agyagbevonatok összetettségét értem, a porosabb „koszosabb” 
összetételő agyagbevonatokra limpid (áttetszı) rétegek települnek, vagy fordítva, a rétegek 
között nem figyelhetı meg sorrend. Az agyagbevonatok porosabb rétegei, illetve más pórusok 
falát is leheletvékony 10-15 µm vastagságban bevonó koszosabb bevonatok a belsı 
kolluviáció (VAN VLIET LANOË, 1985) által lesodort részlegesen vagy egyáltalán nem 
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peptizált agyag szemcsékbıl és ásványi szemcsékbıl: vasoxid, kvarc (SZENDREI, 2000) 
épülhetnek fel. A leírt bevonatok a makro- és megapórusokban, tehát a lefelé áramló víz 
helyszíneként szolgáló gravitációs pórustérben találhatók. SZENDREI (2000) ESWARAN &  SYS 
(1979) nevezéktana alapján az agyagbevonatok képzıdését a fizikai ülepedés folyamatára 
vezeti vissza, melynek három folyamata különböztethetı meg: kiszőrıdés, száradás és 
gravitációs ülepedés. Ezek közül a galyatetıi szelvényben a gravitációs ülepedés és száradás 
folyamatait tartom valószínőnek. SZENDREI (2000) alapján az általam leírt agyagbevonatok 
képzıdése az altalaj 2Bt+D szint agyagosabb szemcseösszetételére vezethetık vissza, mely 
elısegíti a gravitációs vízzel mozgó agyagrészecskék kiülepedését. 

A vékonycsiszolatok fotóin jól kivehetı (24. és 25. ábra), hogy a vizsgált szintek talajmátrixa 
50-70%-ban kolloid jellegő, tehát a talajszövetben a 2 µm-nél kisebb (szabad szemnek már 
láthatatlan) ásványi részecskék dominálnak. A feltalaj szintek izotróp jellege amorf kolloidok 
jelenlétére utal, de megjegyzendı hogy az alapanyag kettıs törése magas szerves anyag vagy 
vas-oxihidroxid, illetve -oxid tartalom esetén maszkírozott is lehet (SZENDREi, 2000). Ezek 
mind olyan tényezık, amelyek gyakorlatilag kizárják az agyag-részecskék elmozdulásának 
lehetıségét az említett szintbıl. VAN RANST (1991) szerint az agyag részecskék 
elmozdításához (az agyagvándorláshoz) az ásványi kolloidoknak felületi töltéssel kell 
rendelkezniük. Azok a kolloidok, amelyeknek természetes körülmények között nincsen vagy 
nagyon alacsony a töltésük, valószínőleg nem mozdulnak el. Ebbe a csoportba sorolja VAN 

RANST (1991) az amorf szilikátokat és a permanens töltéssel nem rendelkezı vas- és 
alumínium- hidroxid géleket. Ezekek alapján felmerülhet az a kérdés, hogy az izotróp 
kolloidszövető feltalajszintbıl végül mi mozdulhatott el.  

21. táblázat 
Galyatetıi szelvény kolloidszövetének és alapanygának tulajdonságai 

Mikromorfológiai  Kolloidszövet Alapanyag tulajdonságai 
minta kódja színe aspektusa V: a arány a V áVm Vkvarc 
   

keresztezett  
nikolos jellege alapszövete %  % 

MiGaPH1/H2 sötét barna  pigmentes  izotróp porfíros 70 30 0 és ++ 25 
MiGaPH4/H5 bézs és barna  heterogén  izotróp és anizotróp porfíros 60 40 ++ 10 
MiGaPH7 vöröses barna  pelyhes  anizotróp  porfíros 50 50 ++ 0 

Megjegyzések: V/a-arány alapszövete: vázszemcse (V) és alapanyag (a) aránya, egymáshoz viszonyított 
elrendezıdése alapján meghatározott talaj-alapszövet típus. a: alapanyag 5 µm-nél kisebb mérető részecskéi, 
gyakorlatilag a talajmátrix (beágyazó anyag). V: vázszemcsék a 5 µm-nél nagyobb, talajmátrixban 
megfigyelhetı ásványi (ásványok, kızettörmelék, opak ásványok stb.), szerves eredető ásványi (fitolitok, 
meszesedett gyökérmaradvány, faszén) és szerves eredető vázszemcsék. áVm: ásványi vázszemcsék mállottsága. 
Vkvarc: a vázszemcséken belüli kvarc-tartalom megoszlás. 

A kérdésre a válasz a kvarcszemcse eloszlásban rejlik, melyek csak az említett izotróp 
kolloidszövető feltalajszintekben fordultak elı. A kvarcszemcsék jellegzetesen lekerekítettek 
és 100 µm-nál kisebbek, mely mérettartomány eolikus transzportra utal (YAALON &  GANOR, 
1973; JONGMANS, 1994). Tehát kb. 55 cm mélységig a galyatetıi szelvényben löszhatással 
lehet számolni. Gyakorlatilag az alapszelvényhez hozzáadódott lösz mállása során keletkezett 
agyagásványok azok, amelyek elmozdulhattak és illuviációs bevonatok formájában, az 
altalajszintekben kiülepedhettek. Az altalajszintben kvarcszemcséket nem írtam le, a 
szervetlen vázrészek zömét igen erısen mállott, vasas agyaggal impregnált durva homokszem 
nagyságú vulkáni kızetdarabok jellemzik, amelyekben az eredeti ásványok 
felismerhetetlenek.  

A laboratóriumban meghatározott desztillált vizes pH értékek (22. táblázat), a GaPH2 
mintavételi szinttıl a GaPH7 szintig a galyatetıi szelvényben agyagvándorlásnak kedvezı 
kémhatást, tehát a kolloidrendszer peptizálásának (szol) állapotának kedvezı feltételeket 
indikálnak. Ezzel szemben a laboratóriumban meghatározott agyagtartalom (22. táblázat) a 
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GaPH2 szintben nulla százalék, míg a GaPH7 szintben csak 11,7 %, ami mindkét esetben 
teljesen ellentmond a terepen tapasztalt fizikai féleségeknek és morfológiai bélyegeknek (A2 
szintben: finom homokos vályog, 2Bt+D szintben: agyag és a szerkezeti elemek felületén 
fejlett agyaghártyák), illetve mikromorfológiai képnek.  

A laboratóriumi mechanikai összetétel meghatározás eredményei ebben az esetben, de más 
szelvények esetében is lényegesen elmaradtak a terepen tapasztaltaktól, illetve a 
mikromorfológiai képtıl. A mechanikai szemcseösszetétel meghatározás többszöri 
megismétlés után is fellépı problémára majd egy külön fejezetben szeretnék kitérni. 
Tekintettel arra, hogy a mechanikai szemcseösszetétel meghatározás során kapott eredmények 
gyakorlatilag használhatatlanok, ezért a továbbiakban a morfológia megfigyeléseimre 
alapozom következtetéseimet.  

22. táblázat 
Galyatetıi szelvény válogatott labor vizsgálati eredményei  

mélység pHH2O homok por agyag Feo  Fed Mintavételi  
szint 

   %  

Feo / 
Fed 

GaPH1 0-2 4,1 34,6 41,9 23,5 0,78 3,17 0,3 
GaPH2 2-10 5,0 30,3 69,7 0,0 0,79 3,95 0,2 
GaPH3 10-33 5,2 35,5 61,7 2,8 0,76 3,90 0,2 
GaPH4 33-44 5,2 37,8 56,5 5,8 0,68 3,97 0,2 
GaPH5 44-58 5,1 38,3 49,1 12,6 0,75 4,05 0,2 
GaPH6 58-70 5,2 43,3 45,1 11,7 0,62 3,78 0,2 
GaPH7 70-90 5,2 55,7 32,6 11,7 0,49 3,97 0,1 

Közvetlenül a maradéktakaró alatti 2AB2 szintbıl vett MiGaPH4/H5 mintában is egy 
illuviációs agyaghártya látható (26. ábra), mely gyakorlatilag keresztülmetszi a 
vékonycsiszolatban megfigyelhetı jellegzetesen heterogén aggregátumokat. A MiGaPH4/H5 
vékonycsiszolat szerkezeti elemeinek „folyós” deformáltsága VAN VLIET LANOË, (1985) 
alapján geliszoliflukciós transzportra enged következtetni, mely folyamat még az 
agyagbemosódás eseménye elıtt következhetett be. 
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26. ábra Geliszoliflukciós heterogenitás. Galyatetı, 42-55 cm. 
AH/→: agyaghártya; K: kızettörmelék; N: vaskiválás; P: pórus 

Az alapanyag színe barna, de a 
vöröses árnyalat itt is megfigyelhetı 
(21. táblázat), mely az alapanyagot 
színezı vas-oxihidroxidok 
jelenlétére utal (SZENDREI, 2000). 
Az aggregátumok belsejében 
gyakoriak a sötétbarna színő éles 
illetve a diffúz szélő vaskiválások, 
amelyek koagulálódtak a 
talajmátrixban. Keresztezett nikolok 
között a kolloidszövet gyakorlatilag 
izotróp.  
A minta becsült porozitása 45-50%, 
mely lényegesen elmarad a 
térfogattömeg alapján 
meghatározott 71%-tól.  

A 22. táblázatban feltüntetett, az egész szelvényre a relatíve magas ditionit oldható vasértékek 
(3,17 és 4,05%) jellemzık. A feltalajszintek magas vastartalma inkább az alapanyagban  
diffúzan eloszló vas-oxihidroxidok, míg az altalajban az alapanyagban koncentrálódó 
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vaskiválások, vasborsók oldására vezethetı vissza. A kızet-felhalmozódási szint alól 
megmintázott rétegekben pedig mindkettı (GaPH4 és GaPH5), ahol gyakorlatilag egy kisebb 
csúcs figyelhetı meg a ditionit oldható vastartalom eloszlásban. A szeszkvioxidok „érettsége” 
(amorf vagy kristályos) az oxalát oldható vas és a ditionitoldható vas (Feo/Fed) aktivitási 
aránya alapján becsülhetı (MIZOTA &  VAN REEUWIJK, 1989). A szelektív extrakciós 
vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a galyatetıi szelvényben az alacsony 
„aktivitási arányú”, tehát kristályos szeszkvioxidok dominálnak (22. táblázat). 

A mikromorfológiai leírásokban külön egységként szokás tárgyalni a talajképzıdési 
folyamatok eredményeként létrejövı speciális mikromorfológiai bélyegeket (pedofeatures). A 
magyar talajmikromorfológiai szakirodalomban az angolszász „pedofeatures” kifejezést 
Szendrei (2000) koncentrálódások és szeparálódások fogalmaként honosította meg. Két 
alaptípusuk ismert: (1) talajmátrixhoz kötıdı (matrix pedofeatures), illetve (2) attól független 
(intrusive pedofeatures) talaj-mikromorfológiai bélyegek. A talajmátrixhoz kötıdı 
koncentrálódásoknak és szeparálódásoknak tekinthetık: a különféle kiválások (vas, mangán 
finom-szemcsés kalcit, amorf szervesanyag stb.), eltávozott anyag hiányára utaló bélyegek 
(depletion pedofeatures), ilyenkor az alapanyagban foltokban hiányzik pl. vas a redox 
körülmények megváltozása következtében és az alapanyag szerkezetében bekövetkezett 
változásokat indikáló bélyegek (pl. gilisztajárat, vagy tömıdött szegély). Az alapanyagtól 
független bélyegek közé (intrusive pedofeatures) azok a bélyegek tartoznak, amelyek nem 
kapcsolhatók az alapmátrixhoz. Ilyenek lehetnek a talajképzıdés következtében kivált nagy 
mérető gipsz kristályok, mészgöbecsek, agyaghártyák, illetve kitöltések és az aránylag 
egységes alapanyagú vas-hidroxid borsók is (STOOPS, 1998).  

A talajlakó mezofauna ürüléke egy igen különleges csoportját képezi a koncentrálódásoknak 
és szeparálódásoknak, tekintettel arra, hogy igen változatos formában fordulhatnak elı 
(STOOPS, 2003): mikroszerkezeti elemként (szemcse), alapanyagként (vermic aalapanyag), 
talajmátrixhoz kötıdı koncentrálódásként (járatok) és attól függetlenül is, pórusokban 
kitöltésként. Az ürülékek tanulmányozása különösen régészeti lelıhelyek 
környezetrekonstrukciós munkáiban szolgáltathat kulcsfontosságú információkat. Az 
utóbbiaknak igazából a talajok terepen megfigyelt biológiai aktivitásának megerısítésében 
volt jelentıségük. A 23. táblázatban a galyatetıi szelvényben megfigyelt koncentrálódások és 
szeparálódások típusait és eloszlásukat foglaltam össze. 

23. táblázat 
Galyatetıi szelvényben megfigyelhetı talajképzıdéshez kapcsolható mikromorfológiai bélyegek 

(koncentrálódások és szeparálódások) 

Mikromorfológiai  Illuviációs 
minta kódja Agyagbevonatok Kitöltések 

Vaskiválások Ürülék 

MiGaPH1/H2   ++ +++ 
MiGaPH4/H5 +++ ++ ++ + 
MiGaPH7 +++  +++  

Az illuviációs agyagbevonatok és kitöltések az altalajszintben, illetve a kızet-felhalmozódási 
réteg alól vett vékonycsiszolatokban voltak jellemzıek, a vaskiválások az egész szelvényen 
belül megfigyelhetık, ezzel egyidıben alapanyagtól független vasborsók jellemzıen az 
altalajszintben voltak gyakoriak. Az ürülék eloszlás alapján a vártaknak megfelelıen a 
feltalajszintek biológiailag igen aktívaknak bizonyultak.  
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4.2.2 Görgényi szelvénysor mikromorfológiai sajátosságai 

4.2.2.1 A szelvénysort jellemzı anyagok 

A Mezıhavas nyugati lejtıjének szelvényeinek mikromorfológiai mintáiban öt hasonló típusú 
talajanyagot figyeltem meg, melyeket R, Ra, M, P és Pm jelölésekkel jelöltem. Ezek 
szelvénysoron belüli eloszlását a 27. ábra illusztrálja.  
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27. ábra 

A vékonycsiszolatokban azonosított mikromorfológiai anyagok (R, Ra, P, Pm és M) eloszlása  

Az 1400 m felett megtalálható talajszelvények jellegzetesen R-Ra-M-P szekvenciával, illetve 
az 1400 m alattiak R-M, míg az andosolosodás területén kívül esık R-Pm szekvenciával 
írhatók le. Az öt anyagtípus mikroszerkezetére, porozitás viszonyaira, kolloidszövetére és 
alapanyagára vonatkozó megfigyeléseimet az 24. és 25. táblázatokban összesítettem.  

24. táblázat 
A görgényi-szelvénysorban azonosított anyagtípusok mikroszerkezete és porozitás viszonyai 

Anyag elıfordulása  Porozitás Aggregátumok 
 ρ P Pmi 

Szerkezet Miszerkezet 
min max 

 
Szelvény GSZ 

g/cm3 %   µm 
R összes A, AB 0,3- 0,5 81-89 70-80 szemcsés finom  

szemcsés 
60 100 

Ra GP1, GP2 vaserek 0,4- 0,5 81-85 70-80 szemcsés finom  
szemcsés 

60 100 

M GP3, GP5,  
GP9, GP10 

AB, Bw,  
Bw+D 

0,4- 0,8 70-85 60-65 szemcsés+ 
rögös 

rögös  
és szemcsés 

100 3000 

P GP1, GP2 Bw+D 0,6- 0,8 70-77 55-65 szemcsés rögös 1000 2000 
Pm GP6, GP7 Bw+D 1,1- 1,3 51-58 50-55 szemcsés rögös 1200 4000 

Megjegyzések: GSZ: genetikai szint; ρ: térfogattömeg; P: összporozitás; Pmi:  vékonycsiszolatokból becsült 
összporozitás; Szerkezet: terepi leírásokban szereplı szerkezet összesítése. 

A 24. táblázat a galyatetıi szelvény tematikáját követi, így mikromorfológiai 
megfigyeléseimet a térfogattömeg vizsgálatok eredményeivel, illetve a terepi leírások 
szerkezetre vonatkozó megfigyelésekkel egészítettem ki. A 24. táblázathoz általános 
megjegyzésként hozzáfőzném, hogy igen érdekesnek találtam azt, hogy az andic jellegő 
anyagok (R, Ra, M és P) vékonycsiszolatokból becsült összporozitást kb. 10%-kal 
kevesebbnek becsültem a térfogattömeg értékekbıl meghatározottakkal szemben. 
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Véleményem szerint ez a különbség a szerkezeti elemek 2 µm-nél finomabb, gyakorlatilag 
láthatatlan mikropórusaira vezethetı vissza. Az andic területen kívül esı Pm-anyag 
mikromorfológiailag becsült porozitása közel azonos volt a laboratóriumban 
meghatározottakkal. A görgényi- szelvénysorból készült vékonycsiszolataim 
megfigyeléseinek részletes eredményei, illetve a térfogattömeg vizsgálatok teljes adatsora a 
függelékben található.  

25. táblázat 
A görgényi-szelvénysorban azonosított anyagok kolloidszövetének és alapanygának tulajdonságai 

Kolloidszövet Alapanyag tulajdonságai Anyag 
színe aspektusa a V 

   
keresztezett  
nikolos jellege 

V: a arány 
alapszövete % 

áVm 

R sötét barna  pelyhes  izotróp enaulikus 90 10 + 
Ra barna  pelyhes izotróp  enaulikus 80 20 + 
M barna  

árnyalatai 
pelyhes és 
pigmentes 

izotróp  
és anizotrop 

enaulikus és 
porfíros 

60- 
90 

10- 
40 

0 és 
+++ 

P vöröses barna  pigmentes anizotrop porfíros 70 30 +++ 
Pm barna  pigmentes anizotrop  porfíros 65 35 + 

Megjegyzések: V/a-arány alapszövete: vázszemcse és alapanyag egymáshoz viszonyított elrendezıdése alapján 
meghatározott talaj-alapszövet típusa, enaulikus: közel azonos mérető vázrészek és szemcsék laza halmaza; 
porfíros: a vázrészek az alapanyagba ágyazódnak. a: alapanyag 5 µm-nél kisebb mérető részecskéi.. V: 
vázszemcsék. áVm: ásványi vázszemcsék mállottsága. 

Az R- anyag (recens-bıl, tehát jelenkori talajképzıdés eredménye) a görgényi szelvénysor 
humuszos A és AB feltalaj szintjeinek felel meg. Az Ra-anyag gyakorlatilag az altípusa az R-
nek és GP1 és GP2 szelvények vas-eres szintjeit reprezentálja.  
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28. ábra. R- és Ra- anyagok mikroszemcsés szerkezete. 1. kép: MiGP1H1/3 szint, 4,5-7 cm. P: pórus, V: 
vázrész. 2. kép MiGP1H1/3 szint fitolitos mátrix, 4,5 - 7 cm; Sz: mikroszemcse; F: fitolit. 3. kép MiGP1H2/H3 
szint, 21-28 cm: Rö: mikroszemcsés intrapedális szerkezető rögös, Gy: gyökér; N: vaskiválás  

Az R- és Ra- anyagok szerkezetét finomszemcsés (60-100 µm) vagy mikroszemcsés 
intrapedális szerkezető rögös, 2000-4000 µm nagyságú aggregátumok jellemzik. Az 
intrapedális szerkezet alatt azt értem, hogy az alapszerkezeti elem a 28. ábra 3. képén az 
egymással szinte szabályos hézagokkal illeszkedı rögök, de ha jobban szemügyre vesszük 
ıket, akkor ugyanolyan mikroszemcsékbıl épülnek, mint a bal oldalt látható laza 
mikroszemcsés szerkezető MiGP1H1/3 szint (1.-2. kép). Az alapanyag barna színének 
árnyalatbeli különbségei egyrészt a magas szerves anyag, másrészt a vas-oxihidroxid 
tartalomra vezethetık vissza. A MiGP1H2/H3 szint sötétbarna színe a magas ferrihidrit 
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tartalomra utalhat (SZENDREI, 2000). Az aspektus pelyhes, mely a szemcséket körüllebegı 
átlátszó anyagra (gél) utal. Miután az alapanyag kolloidszövete keresztezett nikolok között 
minden esetben izotróp volt, ez alapján megállapítható, hogy az R- és Ra-anyagok 
túlnyomórészt amorf vegyületekbıl épülhetnek fel.  

Ezzel szemben a P-anyagban (a paleoból) az alapanyag kolloidszövete anizotrop, narancsos 
sárga foltos, mely az alapanyagot képezı véletlenszerően elrendezett kristályszerkezettel 
rendelkezı agyagásványok jelenlétére utal (STOOPS, 2003).  
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29. ábra 

P- és Pm- anyag mikroszerkezete és alapanyaga.  
1. kép: MiGP1H4 szint, 38-45 cm. P: pórus, V: vázrész, Rö: rög, N: 
vaskiválás 2. kép MiGP7H2/H3 szint, 27-34 cm: AH: agyaghártya 

A P-anyag mikroszerkezete 
rögös, az aggregátumok 
2000-4000 µm nagyok, 
pórusrendszere szabályos, 
egymással jól illeszkedı (29. 
ábra), különösen a MiGP1H4 
vékonycsiszolatról készült 
elsı képen látszik ez jól. A 
rögökben jellegzetes az 
alapanyag egyfajta tarkasága, 
mely az alsóbb szintekben 
eltőnik. Az opak ásványok 
(fekete pontok) és a 
vaskiválások gyakori kísérı 
elemei mindkét anyagnak. A 
Pm-anyag a P-anyag 
áthalmozott változatának 
tekinthetı és az andic 
területen kívül esı szelvények 
altalajszintjeiben jellemzı.  

A két anyag közötti különbséget, tehát a Pm- anyagban megfigyelhetı töredezett, nem igazán 
látványos illuviációs agyagbevonatok jelentik. A P- anyag szerkezeti elemeinek felületén is 
megfigyeltem bevonatokat, de ezek izotropok, rájuk a pedogén képzıdményeknél 
(koncentrálódások és szeparálódásoknál) térek ki majd részletesebben. 
Az M-anyag (az angol mixed-
bıl: vegyes, összetett) 
gyakorlatilag az R- és P-
anyagok keveréke. Alapvetı 
bélyege a heterogenitás, mely 
a kolloidszövet különbözı 
barna árnyalataiban nyilvánul 
meg, illetve különbözı 
mikroszerkezeti elemek 
keverékeként jellemezhetı 
(30. ábra). A szemcsék 
kolloidszövete keresztezett 
nikoloknál általában izotróp, 
míg a rögöké narancsos 
foltosságot mutat.  
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30. ábra: Az M-anyag heterogenitása. 

1. kép: MiGPH9H2/1 szint, 10-12 cm Rö: rög, Sz: szemcsék, P: pórus.  
2. kép: 2,5*, MiGP2H3; 30-37 cm, V: vázrész 

Az M-anyag az 1400 m alatt található, andic terepi bélyegekkel rendelkezı, kolluviumokra 
emlékeztetı szelvények domináns anyagának tekinthetı, amely az AB, Bw és Bw+D 
genetikai szinteknek felel meg. A GP1 és GP2 szelvényekben, tehát az 1400 m felettiekben is 
megfigyelhetı, de csak egy keskenyebb sávban észlelhetı, kifejezetten a kızet 
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felhalmozódási zóna Bw genetikai szintjében. Küllemében (30. ábra: 2. kép) a galyatetıi 
szelvényben leírt, geliszoliflukció által deformált talajanyaghoz hasonló. 

4.2.2.2 Ásványi vázrészek 

A szervetlen vázrészek eredetét és ásványfaját tekintve a vizsgált anyagok homogének (26. 
táblázat), mely egységes talajképzı kızetre utal.  

26. táblázat 
A görgényi-szelvénysor kızet és ásványi vázrészeinek tulajdonságai 

R- & Ra-ban Ásványi vázrészek 
1400 m felett 1400 m alatt 

P- & Pm-ben M-anyagban 

Méret (µm) és eloszlása min max % min max % min max % min max % 
Szaprolit - - 0 1300 6400 5 450 14500 3 1000 50000 3 
Andezit 500 20000 5 1200 14000 3 4000 15000 2 600 42000 6 
Piroxén (orto-, klino-) 300 1100 6 400 1200 4 200 1700 6 300 1300 6 
Oxi-hornblende 300 1500 2 750 1400 2 300 1300 2 550 1200 4 
Plagioklász 350 800 1 300 1600 2 200 700 3 400 900 2 
AISZ-ásványok - - 0 30 120 25 30 200 28b 30 120 7 
Opak ásványok 200 400 3 200 1000 2 150 400 7 200 300 6 

Megjegyzések: Méret és eloszlása: a vékonycsiszolatokban megfigyelt minimum és maximum méretek, illetve 
eloszlás számtani átlaga, AISZ-ásványok: alacsony interferencia színő ásványi vázrészek 28b- AISZ-ásványokat 
csak a Pm anyagban figyeltem meg. 

A leírásokban „szaprolit” alatt, azokat a piroxén andezit kızetdarabokat értem, amelyek 
erısen bontottak, sok bennük a pórus és a másodlagos ásványok bevonatokként vannak jelen.  
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31. ábra  

M-anyagban megfigyelhetı szaprolit (balra az alapanyagtól). 
MiGP3H2/H3, 20-27 cm  

A 31. ábrán látható 
szaprolit darabot pöttyös 
vonallal választottam el a 
talaj alapanyagától. A 
kızet darabban látható 
vöröses barna, áttetszı 
bevonatok keresztezett 
nikolok között éles fehér 
színőek, mely 1:1 típusú 
agyagásványok jelenlétére 
utal (a 2:1-eseké általában 
narancssárga). 

„Andezitként” a mállatlan vagy kızetszövetükben csak kezdetleges bomlás jegyeket mutató 
kızetdarabokat jelöltem. Bevonataik kolloidszövete keresztezett nikolok között izotróp. 

Andezit

AlapanyagAlapanyag

Orientált
Finomanyag
bevonat

Andezit

PlPl

100 µm
 

32. ábra Földpátok átalakulása az andezit kızetben izotróp agyaggá és 
orientált bevonat. MiGP1H4 minta, 38-45cm, Pl: plagioklász  

A 32. ábrán látható 
andezitben már megindult 
az átalakulás, a 
plagioklászok hasadásaiban 
narancsos színő izotróp 
agyag képzıdött. A 
talajmátrix a kızet körül 
szintén izotróp, míg a 
vázrészt orientált 
finomanyag vonja be. 

Sajnos a terület exogén mállástermékeivel foglakozó tanulmányt, ahová a talajképzıdés is 
sorolható, nem találtam. Dr. Szakács Sándor (szóbeli közlése) alapján a hidrotermásan mállott 
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területeken (a kráter belsejében és ritkábban a vulkánok külsı lejtıin) az agyagásványosodás 
során illit, szmektitek és közberétegzett szmektit típusú ásványok keletkeznek, míg az 1:1 
típusúak közül inkább a kaolinit, mintsem a halloysit összetételőek a jellemzıek. Az 1400 m 
alatt található szelvények R, illetve M –anyagaira (33. ábra) jellemzı volt, hogy egy 
vékonycsiszolaton belül megtalálhatók az erısen bontott szaprolitok mellett az izotróp 
bevonatokat tartalmazó andezit-darabok és hozzájuk friss, lekerekített vagy töredezett 
iszapbevonatos andezit darabok is társulhatnak.  
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33. ábra 

Andezit-„generációk” egy vékonycsiszolaton belül. MiGP3H2/H3 minta, 20-27cm. 1. kép: mállott 
andezit kristályos agyagbevonatokkal; 2. kép: erısen mállott andezit izotróp agyagbevonatokkal; 3. kép: 

mállatlan andezitek. Rövidítések: Rö: rög, P: pórus, K: kızet, AH: agyaghártya 

Idırendi sorrendben a három andezit alaptípus közül (33. ábra): az erısen mállott 1:1 típusú 
agyagásvány-bevonatos andezit (hidrotermás mállás nem kizárt) a legidısebb, az izotróp 
bevonatokat tartalmazók jelenkoriak, míg a mállatlanok a legfiatalabbaknak tekinthetık. 
Egyidejő jelenlétük ugyanazon vékonycsiszolatban tökéletesen visszatükrözi az M-anyag 
korábban már tárgyalt (21. táblázat) összetettségét, kevertségét és az M-anyaghoz tartozó 
genetikai szintek terepen leírt kolluviális jellegét. Mindezek a bélyegek a talajanyag 
áthalmozásának lehetıségét erısítették meg bennem. 
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34. ábra. Vizsgált minták kémhatása (pHH2O és pHKCl ) és humusztartalma 

A kolluviális jelleg mellé egy másik figyelmet felkeltı tulajdonság is társul: a 
vékonycsiszolatokban leírt ásványi vázrészek többsége: 200-1700 µm piroxének (orto- és 
klino-), 300-1500 µm amfibol (oxi-hornblende) és 200-1600 µm plagioklász mállatlan. Ez 
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azért érdekes, mert a piroxének és az amfibolok (oxi-hornblende) szerkezetükbıl adódóan 
eleve az igen mállékony ásványok közé tartoznak. Savas kémhatású talajos környezetben, 
illetve szerves savak jelenlétében a piroxének és az amfibolok hidrolízise fokozottabb, mint a 
kızetekben (SZENDREI, 1994). A talajminták vizes szuszpenziójának kémhatása 3,6 és 5,8 
között (teljes adatsor a függelékben található 42. táblázatban), tehát a savanyú és az igen 
savanyú pH érték tartomány között oszlik meg (34. ábra), a szervesanyag (humusz) tartalom 
szintén magas, továbbá a terület vízháztartása erısen kilúgzó. Ebbıl az következik, hogy a 
görgényi-szelvénysorban a környezeti feltételek mállott szemcsék jelenlétét indokolnák, 
amennyiben a kialakult talajrendszer akadálytalanul fejlıdött volna a vulkáni kızetképzıdés 
óta. A mállatlan piroxén és amfibol vázrészek jelenléte a talajmátrixban a görgényi 
szelvénysor nem rég bekövetkezett újraéledését indikálják. 

Az 1400 m alatt található szelvények R- és Pm anyagaiban 20% feletti értéket meghaladó 40-
60 µm nagyságú, alacsony interferencia színő (AISZ) ásványokat figyeltem meg (26. 
táblázat). Ez utóbbiakat, az apró szemcseméret következtében, optikai tulajdonságaik alapján 
képtelenség volt meghatározni. Az elsı gondolat az volt, hogy ezek esetleg szél által szállított 
kvarcszemcsék (hasonlóan a galyatetıi szelvényhez). Tekintettel arra, hogy többségük 50 µm 
kisebb volt, így azonosításuk legegyszerőbb módszerének a nedves szitálással leválasztott 
homokminták pásztázó elektron mikroszkópos és mikroszondás (EDS) vizsgálata volt. 
Többségük alkáli-földpát, illetve titánoxidnak bizonyult. A homokmintákból ötöt röntgen 
diffrakcióval is megvizsgáltam: egyedül gyenge krisztobalit csúcsot sikerült detektálni, mely 
a vizsgált vulkáni anyag tisztaságát bizonyítja. 

A kızetdarabokhoz és a vázrészekhez járulékos bélyegek is társulhatnak, ilyenek a 
kızetdarabok felszínét bevonó orientált iszap-(finomanyag) bevonatok, amelyek VAN DER 

MEER (1996) szerint a glaciális üledékek egyik leggyakoribb bélyegeinek tekinthetık.  
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35. ábra 

Turbációs bélyegek. 1. kép: állatjárat szemcsék formájában egy szerkezeti 
elemen belül MiGP5H1, 15-22 cm, P: pórus, Sz: szemcse, Rö: rög. 2. -3. 
kép: iszapbevonatos andezit ürülékes (Ü) alapanyagban. MiGP9H2; 10-
17cm, iletve. 3./a, b kép: MiGP2H1; 5-12cm.  

Ezek azonban in situ is 
képzıdhetnek: fagyhatásra, 
illetve a talajlakó állatok 
keverı munkája révén. A 
fotókon balra (35. ábra) a 
görgényi- mintákban 
megfigyelhetı jellegzetes 
turbációs bélyegeket 
igyekeztem bemutatni.  

Az elsı képen látható 
állatjárat „pillanatfelvétele” 
rendszernek és minden 
esetben in situ turbációs 
bélyeg. Ezzel szemben a 
finomanyag-bevonatos 
vázrészek (35. ábra: 2. és 
3./a és b képek in situ, 
illetve keletkezési helyüktıl 
elmozdítva (pl. talajfauna 
által) is elıfordulhatnak.  

Az elmozdítás - talajlakó állatok által, vagy üledék áthalmozási folyamatok révén - általában 
azután következik, miután a finomanyag-bevonat már részben kialakult. Ezeknek a 
bevonatoknak a képzıdésének a hátterében a fagyemelés jelensége áll, mely a szegregációs 
jég (rétegjég) növekedéséhez köthetı, mely jelenséget elıször KOKKONEN (1927) írt le (VAN 
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VLIET-LANOË, 1985). A bevonatok kialakulásának mechanizmusát egy külön fejezetben a 
fagyás és olvadás jelenségéhez köthetı morfológiai bélyegek jelenlétének és hiányának 
értelmezésénél ismertetem. 

4.2.2.3 Biotikus eredető szerves és szervetlen maradványok  

A terepen megfigyelt biológiai aktivitás a mikromorfológiai bélyegekben is nyomon 
követhetı volt. A 27. táblázatban a növényi maradványokra vonatkozó megfigyeléseimet 
foglaltam össze, melyek részletes adatsora a függelékben található. 

27. táblázat 
Biotikus eredető szerves és szervetlen maradványok eloszlása 

Gyökerek Alapanyagban Anyag Ürülék1 Fitolit  Faszén2 
Élı Bontott  

Sklerotium 
Hifa Sejtek 

    %     
R +++ 7 2 26 9 2 +++ +++ 
Ra ++ 10 2 5 2 0 + + 
M + 13 1 4 7 1 +++ +++ 

P & Pm  7 2 4 0 2 ++ ++ 

Megjegyzések: Ürülék1 a talajok biológiai aktivitásának megítélésének szemszögébıl került ebbe a táblázatba, 
Faszén2: a GP8-as szelvény R-anyagának faszén koncentrációja 70% volt. 

A megvizsgált anyagok (27. táblázat) mind az élı, mind a bontott gyökerekben, növényi 
(hifafonal, sklerotium), illetve biotikus eredető szervetlen maradványokban (fitolit, faszén) és 
ürülék szemcsékben igen gazdagok voltak, mely nagyfokú biológiai aktivitásra utal. 
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36. ábra. Biotikus eredető szerves és szervetlen maradványok. 

1.a kép: Élı gyökér (Gy) faszenes (Fa) és ürülékes (Ü) mátrixban, MiGP8H1/2 szint 7-9,5 cm; 1.b. kép: az 1.a 
képben pirossal keretezett terület nagyítása:  élı gyökérben kalciumoxalát (wevellit) kristályok. 2. kép: Friss 
tojásdad alakú ürülékes mátrix, MiGP8H1/3 szint 9,5-10,5 cm. 3. kép: Fitolitos alapanyag: a fitolitok (F) 
áttetszık csak határvonaluk különíthetı el, N: vaskiválás, MiGP1H1/3 szint 4,5 - 7 cm. 4. kép: pletenchyma 
szövet darab, MiGP5H1 szint, 15-22 cm; S: sklerotium, Rö: rög, P: pórus. 5. kép: hifafonal darabok az 
alapanyagban, MiGP5H2 szint, 26-33 cm, Hi: hifafonal, F: fitolit, P: pórus 

Az élıgyökerekben kalciumoxalát kiválásokat figyeltem meg, melyek a gyökerek lebomlása 
után az alapanyag „fitolit-készletét” gazdagíthatják. Az andic feltalajszintekre általában 
jellemzı a magas fitolit-tartalom (STOOPS, 2001). Az általam megfigyelt 
vékonycsiszolatokban ez az altalajszintekben is magas maradt, különösen az M-anyagúakban 
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13% átlagértékő. A fitolitok többsége ez esetben, az anizotrop kolloidszövető 
aggregátumokban, tehát a P (paleo)-anyaggal hasonló szerkezeti elemekben (rögökben) 
koncentrálódott. Az altalajszintek, M-anyagának izotróp kolloidszövető aggregátumaiban 
nem figyeltem meg fitolitokat. Az M-anyagnak ez a fajta összetettsége az 1400 m alatt 
található szelvények esetében a talajanyag áthalmozásának lehetıségét erısítette meg 
bennem. Ez alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az anizotrop kolloidszövető 
aggregátumok a régebbi korok talajképzıdményeinek feltalajának szerkezeti elemei lehettek. 
A GP1 és GP2 szelvényeknél, tehát az 1400 felettieknél az M- és P- anyag határán egy relatív 
pletenchyma szövetmaradvány (sklerotium) dúsulást tapasztaltam, mely Dr. Florias Mees 
(szóbeli közlése) szerint egykori felszínt indikálhat. A gomba hifafonal töredékek és sejtek 
gyakoriak voltak az összes anyagtípusban. A vékonycsiszolatok többségében megfigyelt 1-
2% körüli faszén maradványok valószínőleg természetes erdıtüzekbıl származhatnak, míg a 
GP8-as szelvény feltalajában ez az érték 70 %-ra ugrott. Az említett szelvény a terepi 
megfigyeléseknél már tárgyalt korabeli boksarakó területhez tartozik, így a 
vékonycsiszolatokban megfigyelt faszén maradvány emberi tevékenységet indikáló bélyeg.  

4.2.2.4 Koncentrálódások és szeparálódások 

A leírt anyagok közül az Ra bizonyult a legösszetettebbnek, melyben a vasoxid és hidroxid 
hidromorf-bevonatokat és típusos disorthic vaskiválásokat, illetve a pórusokban izotróp agyag 
bevonatokat és kitöltéseket figyeltem meg. 
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37. ábra. Talajmátrixot impregnáló vaskiválások az Ra-
anyagban. MiGP1H2/H3, 21-28 cm. 1. kép: Töredezett Fe-
bevonat (B), P: pórus. 2. kép: típusos, disorthic vasborsók (N). 
3. kép: vassal impregnált talajmátrix a pórusok mentén és 
keresztezett nikolok közötti felvétele (3/a). 

A talajmátrixot impregnáló hidromorf 
bevonatoknak két jellegzetes típusát 
írtam le az Ra-anyagban (37. ábra): 
az elsı sötét vörösbarna színő és a 
talajmátrixba keverten, feldarabolva 
található. Amennyiben a 
vékonycsiszolat készítése közben 
keresztbe lettek elmetszve, akkor 
400-500 µm nagyságú disorthic, tehát 
éles szélő, differenciálatlan 
alapanyagú vasborsókként jelennek 
meg. Az éles határvonal a talajmátrix 
átdolgozását, keverését indikálhatja. 
A második bevonat színben 
halványabb és a jelenkori pórusok 
falát és a talajmátrixot szalagosan 
impregnálja. Mind a töredezett, mind 
a folyamatos bevonatok véleményem 
szerint in situ képzıdhettek.  

A vas-bevonatok feldarabolódása a fagyhatásra (száradás) és az elızı fejezetben tárgyalt 
magas biológiai aktivitásra vezethetı vissza. Kronológiailag a feldarabolt bevonat az idısebb, 
míg a folyamatos a fiatalabb. A bevonatok színében megfigyelhetı különbség a 
vasmobilizálódást kiváltó folyamat intenzitására vezethetı vissza. Az Ra-anyag a terepi 
leírásokban a vas-erekben gazdag rétegnek (Bw genetikai szint felsı határa) felel meg, mely 
közvetlenül az AB szint kızet-felhalmozódási szintje alatt található (17. táblázat). A vas-
erekben gazdag réteg alól vett mintavételi szintek mikroszerkezetében éles váltás következik 
be az eddig mikroszemcsésbıl a szerkezet durvaszemcsés rögösbe alakul át. Ezzel egyidıben 
a vasmobilizálódásra utaló bélyegek nem tőnnek el, hanem az altalajszinteket jellemzı 
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rögökben diffúz határvonalú, a folyamatos vasbevonattal azonos kolloidszövető, típusos 100-
200 µm nagyságú vasborsók figyelhetık meg.  
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38. ábra Vasborsók. 1. kép: M-anyag, MiGP1H3, 30-37 cm, N-
vaskiválás, P-pórus. 2.kép: P-anyag, MiGP1H4, 38-45 cm. 3. kép: 
vaskiválás átörökölt anizotrop kolloidszövető rögben, MiGP9H2/1, 10-
12 cm. 4. kép: vaskiválások a Pm-anyagban, MiGP7H2/H3, 27-34 cm 

A diffúz és éles határvonalú 
vörösesbarna, barna vasborsók 
az összes anyagban jelen 
voltak. Ezek a tavaszi 
hóolvadástól nyár elejéig tartó 
vízzel telített körülmények 
között képzıdhettek, amikor a 
szemcséket és a rögöket 
körülvevı pórustér vízzel 
telített és csak az 
aggregátumok belsejében 
maradt az aggregátumok 
magas belsı porozitásának 
köszönhetıen oxigén. 
Képzıdésük tehát a hidromorf 
hatásra fellépı oxidációs-
redukciós körülmények 
változásához köthetı 
(SZENDREI, 2000). 

A görgényi mintáknak a ditionit-oldható vasoxid-hidroxid (Fed) tartalma (39. ábra), melyet az 
angolszász irodalomban a talajképzıdés során felszabaduló „szabad” szeszkvioxid 
tartalomként tartanak számon (VAN RANST et al., 1999), igen magas (1,5- 4%). Ezek a magas 
értékek valószínőleg a vékonycsiszolatokban megfigyelhetı vasasan impregnált alapanyagból 
és az elıbbiekben tárgyalt vasborsókból származhatnak (38. ábra).  

A vas-erekkel jellemzett GP1-es 
szelvényben a ditionit- oldható 
Fe2O3-tartalom 4 és 6 % között 
mozog. Hasonlóan magasak az 
amorf fázist indikáló ammónium-
oxalátos (39. ábra), illetve a 
szerves fázishoz kötött nátrium-
pirofoszfátos oldás során kapott 
értékek. Ezek a laboratóriumi 
eredmények csak egy folyamat 
végeredményét tükrözik, tehát a 
vas elmozdulását a GP1 és GP2-
es szelvények altalajszintjeibe. 
Mikromorfológiailag sem vasas 
illuviációs agyagbevonatokat, 
sem opak egynemő (monomorf) 
podzolokat jellemzı bevonatokat 
nem figyeltem meg. 
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39. ábra: A görgényi-szelvénysor talajmintáinak szelektív 
extrakciós módszerekkel kapott Fe2O3-tartalma 

Továbbá, az alacsonyabb Fe3+-ion koncentrációjú mintákban, ahol valószínőbbnek tartanám a 
a vas agyaggal adszorbeált formában (pl. GP6 és GP7 szelvények), illetve szerves-savakkal 
komplexkötésben történı mozgását, azokban sem mikromorfológiailag, sem terepen nem 
figyeltem meg vas-ereket és bevonatokat. Így kizárásos alapon a vas-erek képzıdésének 
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hátterében, az irodalmi áttekintésben tárgyalt három vasmobilizálódási forma közül, marad az 
oxidációval és redukcióval történı diffúz vasmozgás. Ennek általam feltételezett 
mechanizmusára a következı fejezetben térek ki. 

A Ra-anyagban, a pórusok irányában, az elızıekben tárgyalt hidromorf-bevonatokat áttetszı 
vagy enyhén vöröses sárga, 20-40 µm vastag, izotróp, nem rétegzett agyagbevonatok fedik 
(40. ábra). Ezek nagy valószínőséggel megegyeznek DALRYMPLE (1964, 1967), BUURMAN &  

JONGMANS (1985), FEIJTEL et al. (1989) és JONGMANS et al. (1994) által leírtakkal, melyeket 
SZENDREI (2000) szintetizálódott agyagbevonatoknak nevez (40. ábra).  
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40. ábra: Izotróp bevonatok párhuzamos és keresztezett nikolok közötti felvételei. 
1. /a b., 2/a. b. és 3. képek: MiGP1H3 szint, 30-37 cm, M-anyag aggregátumainak felületén IH: izotróp-

agyaghártyák, P: pórus. 4. kép: MiGP1H5 szint, 46-53 cm. Izotóp bevonatok a P-anyagban 

Az izotróp- bevonatok jelenkori pórusok falán találhatók, ezért szintézisüket a jelenben 
végbemenı, aktív talajképzıdési folyamatnak kell tekintenünk. JONGMANS et al. (1994) 
szerint az amorf bevonatok gyakoriak a vulkáni kızeten kialakult talajokban. Ezeket a 
bevonatokat nemcsak Andosolokban, hanem mállatlan vulkáni anyaggal gazdagodott, 
andeziten képzıdött Oxisolokban (BUURMAN et al., 1985), illetve alkálibazalton kialakult 
paleotalajban (FEIJTEL et al.,1989) is leírták. Ásványi összetételüket tekintve ezek allofán 
illetve immogolit–bevonatok, amelyek a talajnedvesség mozgásért felelıs pórusokban, tehát a 
makro-pórusokban, ülepednek ki a talajoldatból. Ezek az amorf bevonatok a talajképzı kızet 
kémiai mállása során felszabadult alumíniumvegyületek és a kovasav kicsapódásából 
keletkezhetnek (JONGMANS et al. 1994; SZENDREI, 2000).  

BUURMAN et al. (1985) szerint, amennyiben jelentıs mennyiségő mállatlan, finomszemcséjő 
vulkáni anyag keveredik a korábban erıs mértékben kilúgzott talajrendszerbe, mint amilyenek 
az Oxisolok, úgy a laboratóriumban mért tulajdonságok alapján a diagnosztikai bélyegek 
andic-ra módosulhatnak, mindemellett mikromorfológiailag az alapanyag oxic bélyegeket 
(szerkezet, porozitás, vaskiválások) megırzi. Az izotróp bevonatokat nemcsak az Ra-
anyagban, hanem a P- és az M-anyagok szerkezeti elemeinek felületén is megfigyeltem. 
Következésképpen az andic tulajdonságok kialakulásáért a mállás során felszabaduló és 
talajmátrixot átitató amorf oldatok a felelısek. Ugyanakkor a GP7-es szelvény 
vékonycsiszolataiban ilyen bevonatokat nem figyeltem meg. Az említett szelvény az 
andosolosodás területétıl kívül esik. Az izotróp szintetizálódott agyagbevonatok helyett a 
GP7-es szelvény altalajszintjébıl vett vékonycsiszolatokban 200-300 µm vastag, világos 
sárga, illetve narancssárga, keresztezett nikolok között alacsony interferencia színő, kis 
kettıstöréső anizotrop illuviációs agyaghártyákat figyeltem meg (41. ábra). A galyatetıi 
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szelvényhez képest ezek korántsem voltak látványosak, az agyaghártyák megjelenése 
összességében „koszos”. Orientáltságuk az agyagvándorlás senso stricto folyamatára, míg a 
rétegzettség (mikro-lamináltság) a folyamat idıszakosságára utal. 
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41. ábra Illuviációs agyaghártyák a MiGP7H2/H3 
mintában, 27-34 cm. 1. kép: töredezett és ép agyaghártyák 
(AH), P: pórus a GP7-es szelvény átmeneti szintjében. 2.-
3.a.b.kép: illuviációs agyaghártya és beiszapolódás-szegély 

Egy részük a talajmátrixban elkeverten, 
szétdaraboltan található, valószínőleg a 
talaj duzzadása-zsugorodása, illetve 
nagyfokú biológia aktivitás 
következtében. Idırendileg ezek a 
deformálódott agyagbevonatok 
tekinthetık az idısebbeknek. SZENDREI 

(2000) szerint az öregedéssel az 
agyagbevonat matt és szemcsés lesz, a 
bevonat elveszti optikai 
jellegzetességeit, határvonala 
elmosódik és integrálódik az 
alapanyagba. A GP7-es szelvénybıl 
vett minták talajoldatának desztillált 
vízben meghatározott kémhatása (5,6- 
5,8 közötti, függelékben található 42. 
táblázat) agyagvándorlásnak kedvezı 
feltételeket indikál. 

Elvileg ebben a pH intervallumban a Ca2+-, illetve Al3+- ionkoncentrációja a talajoldatban 
még alacsony, ezért a töltéssel rendelkezı ásványi kolloidrészecskék szabadon 
diszpergálódhatnak. Mégis a relatíve magas ditionit oldható vasoxid-hidroxid tartalom 
cementáló hatására (39. ábra: 1,2- 1,5 %) a teljes diszperzió elmarad, és ezzel magyarázható 
az illuviációs bevonatok koszossága, porossága. A GP6-os szelvényben a környezeti feltételek 
a GP7-hez hasonlóak (függelékben található 42. táblázat), következésképpen a görgényi-
szelvénysor alsó szegmensében az agyagvándorlás folyamata aktív folyamatnak tekinthetı. 
Ezzel szemben a szelvénysor felsı szegmensének vékonycsiszolataiban nem figyeltem meg 
illuviációs agyaghártyákat. 

A GP1, GP2, GP5, GP8 és GP9 szelvények AB 
genetikai szintjeiben szürke, poros, nem 
folyamatos, részleges kitöltések a jellemzıek 
(40. ábra), melyek kolloidszövete izotróp. 
Képzıdésük hátterében a belsı kolluviáció áll. 
VAN VLIET-LANOË (1985) szerint az idıszakos 
fagyás-olvadás folyamatának kitett talajok 
különösen hajlamosak a belsı kolluviációra vagy 
beiszapolódásra. Amennyiben a környezeti 
körülmények diszpergálásnak kedveznek, akkor 
a fent leírtak szerint az agyagrészecskék 
transzportja valósul meg. Azonban, ha a 
talajoldat kémhatása erısen savas, abban az 
esetben a magas Al3+, illetve Fe3+ koncentráció 
akadályozza a kolloid részecskék diszperzióját. 

100 µm

A

A

P

 
42. ábra: Poros, nem folyamatos iszap-szemcse 
nagyságú kitöltések (nyilakkal) a MiGP2H2 
szintben, 20-27 cm, P: pórus, A: vasas alapanyag  

Ebben az esetben a szelvények belsı eróziója folyamán a kolloidrészecskék pszeudoiszap-, 
illetve pszeudo-homokszemcse formájában sodródhatnak az olvadékvízzel (42. ábra). 
Valóban a vékonycsiszolatokban kifejezetten azokban a mintavételi szintekben voltak 
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különösen gyakoriak a poros nem folyamatos iszap- és finom homokszemcse nagyságú 
kitöltések, ahol a szelektív extrakciós meghatározások során is kiugróan magas alumínium 
értékéket kaptam (43. ábra). 

A pszeudo iszapszemcsék 
kialakulásáért a primer szilikátok 
mállása során felszabaduló amorf 
alumínium (43. ábra), illetve vas 
vegyületek a felelısek. A talajokat ért 
többszörös fagyása és olvadása során 
a belsı kolluviáción keresztül egyre 
több aluminizált pszeudoiszap-, 
illetve homokszemcse sodródhat le az 
altalajszintekbe, ahol felhalmozódnak 
és podzolosodáshoz hasonló kémiai 
tulajdonságok alakulhatnak ki 
(LANGOHR &  PAJARES, 1983; VAN 

VLIET LANOË &  LANGOHR, 1983).  
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43. ábra: A görgényi-szelvénysor talajmintáinak szelektív 

extrakciós módszerekkel kapott Al2O3-tartalma 

Ugyanakkor a folyamat mégsem tekinthetı klasszikus értelemben vett podzolosodásnak (Van 
BREEMEN &  BUURMAN, 1998), hiszen az aluminizált, illetve vassal cementált pelyhek az 
olvadékvíz sodrásával mechanikusan sodródnak el, ezért sem alakul ki a podzolokat jellemzı 
szelvényfelépítés. Maguk a szerves-ásványi komplexek a magas Al3+, illetve Fe3+ 

ionkoncentráció következtében koagulált, tehát mozdulatlan állapotban vannak, melyet a 
vékonycsiszolatokban megfigyelhetı az összes szintet jellemzı vasas-agyagos alapanyag is 
igazol. A görgényi minták jellegzetes pedogén bélyegeit a 28. táblázatban foglaltam össze. 

28. táblázat.  
Görgényi mintákban megfigyelhetı koncentrálódások és szeparálódások és talajképzıdési folyamataik 

Talajképzıdési folyamat és mikromorfológiai bélyeg 
Oxidáció- 
redukció 

Szintézis Agyagvándorlás Belsı 
kolluviáció 

Turbáció 

A
ny

ag
 

Vas-
bevonat 

Vas- 
borsó 

Izotróp-
bevonat 

Illuviációs-
bevonat 

Izotróp- 
kitöltés 

Finomanyag-
bevonat 

R  +    ++ 
Ra +++ +++ ++  + ++ 
M  ++ ++ (+) + +++ 
P  ++ ++  + ++ 

Pm  ++  +++  ++ 

Az 28. táblázat utolsó oszlopában a vázrészek társbélyegeként bemutatott orientált 
finomanyag-bevonatok (35. ábra) képzıdésének hátterében a bolygatás, idegen szóval 
pedoturbáció folyamata áll. A mérsékelt égöv talajtani szakirodalmában általában a turbációs/ 
bolygatás bélyegeket a biológiai aktivitásra vezetik vissza. Vitathatatlan tény, hogy a 
mezofauna szerepe a talajok szerkezetének kialakításában, keverésében, drénviszonyainak stb. 
kialakításában óriási. Talajos környezetben az in situ bolygatás bélyegek kialakulásánál a 
bioturbáción kívül szokás még megkülönböztetni agyag-, pl. 2:1 típusú agyagásványok 
duzzadására és zsugorodására létrejövı turbációt, kristálynövekedés (pl. gipsz) által módosuló 
alapanyagot és fagyhatásra bekövetkezı talajkeverést. A felsorolt turbációs folyamatok közül 
mintaterületeimen a bioturbáción kívül az idıszakos fagyhatás az, amelynek meghatározó 
szerepe volt a kialakult talajmorfológiában.  
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4.3 Fagyás-olvadás folyamatához kapcsolódó bélyegek jelenlétének és 
hiányának értelmezése 

A közép és magashegységi területek környezetének és talajmorfológiai bélyegeinek helyes 
értelmezése szemszögébıl a fagyott föld természetének és a fagyás-olvadás 
mechanizmusának ismerete különleges figyelmet érdemel. Fagyás-olvadás alatt azt a 
periodikusan ismétlıdı folyamatot értjük, amikor a talaj valamennyi alkotórészével a hideg 
évszak beálltával 0° C alá hől, míg a meleg beálltával felenged. Maga a folyamat mind a 
periglaciális, mind az alacsonyabb földrajzi szélességő, tehát melegebb és nem állandóan 
fagyott területeken egyaránt kialakulhat (GÁBRIS, 1991). 

4.3.1 Lemezes szerkezet hiánya a vizsgált talajokban 
A talajok jellegzetes fagymorfológiájáért, a lemezes-szerkezet kialakulásáért a szegregációs 
jéglencsék (rétegjég) növekedése a felelıs (44. ábra). A fagyhatásra létrejövı lemezes 
szerkezet ultraszárítással jön létre, mely során az aggregátumok között növekedı jéglencse pF 
értékben kifejezve 6,2-es (1200 atm) szívóhatással egyezı erıvel képes eltávolítani a 
környezetében megkötött vizet (SCHENK, 1968). Az évszakos fagy vastagságát 
nagymértékben mérsékelheti a hó, illetve az avartakaró. A fagy-dinamizmusát (a fagypont 
elérését) két alapvetı tényezı szabályozza: a talaj textúrája és nedvességtartalma, vagyis a 
különbözı szemcseösszetételő talajok a bennük raktározott talajnedvesség energiaállapotának 
függvényében különbözı hımérsékleten fagynak meg. Más szavakkal az agyagos talajok 
fagypontja jelentısen alacsonyabb (~ -2-3° C), mint a homok-szövetőeké.  

Fagyás
front

1. 3.2.
Jéglencsék vastagsága
összporozitás ill.
a vízutánpótlásl függı

Jég
szegregáció
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A talajfelszín megemelkedik
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ultraszárítás

 
44. ábra 

Szegregációs jégnövekedés és fagyemelés mechanizmusa (KAPLAR , 1965; SHENK , 1968 alapján) 

A rétegjég növekedése vízutánpótlás és porozitás függı. Prof. Dr. Roger Langohr saját 
megfigyelései alapján arra a következtetésre jutott, hogy mérsékelt égöv alatt, a jéglencse 
növekedéshez kedvezı vízutánpótlás, illetve közvetlen fagyhatás esetén csak az 50% alatti 
összporozitású talajokban alakul ki a lemezes szerkezet. Ez a fajta szerkezet gyakorlatilag az 
aggregátumok között növekedı jéglencse lenyomata, mely 14 kg/cm2 meghaladó nyomást is 
kifejthet környezetére (VAN VLIET-LANOË, 1985). A jéglencsék közé préselt 
aggregátumoknak elıször a belsı porozitásuk csökken, majd a rájuk nehezedı további 
nyomás elöl felfele menekülnek, lencseszerően kidomborodnak. Az így keletkezett 
aggregátumok szerkezete igen stabil és olvadáskor sem iszapolódik szét. Az 50-60 %-os 
összporozitással (pl. csernozjomok) rendelkezı talajokban ugyanakkor a jéglencse 
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fejlıdéséhez már elegendınek bizonyul a pórustér, így növekedésük akadálytalan, ezért az 
alapszerkezet sem strukturálódik (deformálódik) lemezessé. A diszpergálásnak ellenálló 
szerkezet (LANGOHR &  VAN VLIET-LANOË, 1979) stabilizálása már pF 4,7 szívóerınél is 
elıállhat az alapszerkezet deformációja nélkül (VAN VLIET-LANOË, 1985). 

Az általam megvizsgált 19 db talajszelvény egyikében sem figyeltem meg jellegzetes fagyás-
olvadást jellemzı lemezes szerkezetet, holott az Északi-középhegység, illetve a Görgényi-
havasok esetében feltételezhetı a téli idıszak során az erıs fagyhagyhatás. A 
fagymorfológiának a hiánya egyrészt a hó és az avartakaró fagymérséklı hatásával függ 
össze. A másik érv, pedig a bolygatatlan mintákban mért alacsony térfogattömeg értékek 
(0,31-1,2 g/cm3) és az ebbıl adódó igen magas összporozitás (51-88 %) mellett szól, melyet 
nem csak az andic bélyegekkel rendelkezı talajokban mértem (45. ábra), hanem az 
andosolosodás területén kívül esı két görgényi- (GP6 és GP7), illetve a hazai 
talajszelvényekben is.  
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45. ábra. Az értekezésben szereplı összes talajminta térfogattömege és összporozitása 

A talajok porózussága egyrészt a különleges ásványi összetételre és a magas szervesanyag 
tartalomra, másrészt az intenzív biológiai aktivitással függ össze. VAN VLIET-LANOË (1985) 
megfigyelései szerint az amorf ásványi-kolloidokban, illetve stabil humuszanyagokban 
gazdag talajokban a lemezes szerkezet egyáltalán nem alakul ki.  
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46. ábra: Az értekezésben szereplı talajminták amorf ásványi-kolloid- és szerves-C-tartalma 

Kutatásom költségvetése nem tette lehetıvé a részletes ásványtani, illetve humuszanyag 
vizsgálatokat. Azonban, a talajok amorf ásványi-kolloid tartalma a szelektív oldási 
eredmények alapján (M IZOTA &  REEUWIJK, 1989) becsülhetı, illetve a szervesszén adatokból 
számított humusz-tartalom alapján is közvetve információ nyerhetı a vizsgált talajok 
porózusságának okaira. A vártaknak megfelelıen a görgényi andic minták (46. ábra) amorf-
ásványi kolloid tartalma a feltalaj szinteken kívül 3,3-17% között mozgott. A feltalaj 
szintekben ugyanakkor a szervesszén-tartalom 12,1-22,8% volt, mely a hővös klímára és a 
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biodegradációnak ellenálló amorf-ásványokkal alkotott szerves komplexekre vezethetı vissza 
(DUCHAFOUR, 1982). A görgényi GP6 és GP7-es, illetve hazai szelvények amorf ásványi-
kolloid tartalma elenyészı, a feltalaj szintek szervesszén-tartalma 1,2-9,5 % közötti, ami 
lényegesen alacsonyabb a görgényiekben tapasztaltaknál. Ennek ellenére a lemezes 
szerkezetet ezekben sem volt megfigyelhetı. Ez az enyhébb idıszakos faggyal is 
összefügghet, mégis a legkézenfekvıbb magyarázatnak a talajlakó állatok intenzív keverı 
munkája tőnik, mely egyszerően eldolgozza a tél során esetleg kialakuló lemezeket. Mindezek 
alapján, arra a következtetésre jutottam, hogy a lemezes szerkezet kialakulásának és 
konzerválódásához az alacsony összporozitás és a jelentéktelen biológiai aktivitás 
feltételeinek szükséges érvényesülnie.  

4.3.2 Finomanyag- bevonatok eredete a durva vázrészeken 
A lemezes szerkezet hiánya ellenére, a szegregációs jégnövekedés folyamatához köthetık a 
vékonycsiszolatokban megfigyelt durva vázrészek körüli finomanyag bevonatok. A 
szegregációs jég képzıdése általában a talaj helyi felemelkedésével is járhat. A kızetdarabok 
körüli finomanyag bevonatok képzıdése pedig, a talajban létrejövı fagyemeléssel függ össze, 
mely során a kıdarabok vándorolhatnak. Nedves talajban, amint a kızetdarabot elérte a fagy 
az gyakorlatilag „odaforr” a fagyott földhöz (GÁBRIS, 1991). 
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47. ábra: Durva vázrészek fagyemelésének mechanizmusa és nyomásbevonat képzıdés 

VAN VLIET -LANOË (1985) alapján 

Kedvezı hıvezetı tulajdonságaiknak köszönhetıen a kızetdarabok a talajmátrix egészéhez 
képest „hidegebb” pontoknak tekinthetık. A szegregációs jéglencsék ebbıl adódóan a 
kızetdarabok alatt kezdenek el növekedni elsıként. A jéglencse egy meghatározott vastagság 
(~3 cm) elérésével alulról elkezdi nyomni a kavicsdarabot és az, a ráfeszülı nyomás elıl 
igyekszik elmenekülni, ennek következtében megemelkedik, de közben „nekinyomódik” a 
felette levı talajmátrixnak. A kızetdarab (47. ábra) felsı részén az alapanyag 
szemcseösszetételétıl függıen, orientált iszap vagy agyag nyomásbevonat képzıdik 
(BREWER, 1976; LANGOHR &  VAN VLIET-LANOË, 1979).  

A fagyemelés jelensége különösen az elnyúlt vagy lapos kavicsokon látványos a lekerekített 
vagy négyzetesen szögletesekkel szemben. A fagyásfronttal párhuzamosan fekvı lapos kavics 
egyik vége a hossztengelyre érkezı nyomás elıl egy kicsit elfordulva meredekebb állásba 
kerül. Néhány fagy ciklus után a kavicsok élükre állhatnak. Olvadáskor a kavics alatt 
képzıdött őrt a talaj finomabb alkotórészei töltik ki, így a kızetdarab valamennyire 
visszahuppanhat, de sosem tér vissza az eredeti kiindulási pontra (GÁBRIS, 1991). A mélyebb 
szintekbıl induló kızetdarabok több fagyás-olvadás cikluson keresztül egy teljes 360°-os 
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fordulatot is megtehetnek, és gyakorlatilag ennek a forgó mozgásnak köszönhetıen 
képzıdnek a durva vázrészek körül, a vékonycsiszolatokban leírt orientált finomanyag-
bevonatok. Ezek a bevonatok ugyanakkor nem csak in situ, hanem lassú lejtıs 
tömegmozgások által: talajkúszás (creep) és (geli)szoliflukció révén is kialakulhatnak, melyek 
GÁBRIS (1991)szerint mind a szezonális fagy által érintett, mind a periglaciális területeken 
egyaránt elıfordulhatnak. A talajkúszás mechanizmusának az alapja szintén a fagyemelés, 
mely közvetlenül a talajfelszínre és az alatta található rétegre hat (VAN VLIET-LANOË; 1985). 
A folyamat lényege, hogy a fagy beálltával az aggregátumokat, illetve a felszínen található 
kızetdarabokat a jégtők a lejtı síkjára merılegesen megemelik, majd olvadáskor a gravitáció 
hatására a megemelt elemek függılegesen visszahullnak (GÁBRIS, 1991).  
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48. ábra: A szegregációs jégnövekedésnek kitett homokos-vályog 
szövető alapanyag átalakulása a lejtıszög és a növekvı fagyás-
olvadási ciklusok függvényében (forrás: VAN VLIET-LANOË, 1985) 

Növényborított talaj esetén, egy 
ciklus leforgása alatt a fagyemelt 
majd elolvadt réteg kb. 0,1-15 
mm-t távolságot kúszhat a lejtın 
lefele (DANIELS &  HAMMER, 
1992). A laminárisan kúszó 
rétegek (48. ábra) a jéglencse 
növekedés lemezességét követik. 
Több ciklus leforgása alatt az 
aggregátumok asszimetrikusan 
deformálódnak és a lejtés 
irányába esı végükön, illetve a 
mozgásiránnyal párhuzamosan 
rendezıdött kızetdarabokon 
nyomásbevonat képzıdik.  
A megolvadt réteg egy ciklus 
alatt 20-50 cm-t meghaladó 
áthelyezıdését tekinti VAN 

VLIET-LANOË (1985) a 

geliszoliflukció senso stricto 
folyamatának. 

Véleménye szerint ennél a sebességnél alakul át az üledékrétegek lamináris (párhuzamos) 
csúszása turbulens-folyássá. A geliszoliflukciót az olvadás idején fellépı túlnedvesedés idézi 
elı, mely származhat a hótakaró vagy a szegregációs jéglencsék felolvadásából egyaránt. A 
fagyos talajfolyás üledékei osztályozatlanok. A geliszoliflukcióval áthalmozott talajokra a 
szemcsés szerkezet és a közepes mérető vázrészek véletlenszerő elrendezıdés a jellemzı. 
Mikroszkóp alatt a vázrészek felületén orientált finomanyag-bevonatok figyelhetık meg, 
melyek a turbulens mozgás hatására képzıdhetnek (VAN VLIET-LANOË; 1985). 

STEFANOVITS (1973) vizsgálatai alapján a pleisztocénban jellemzı volt a lejtıs területeken a 
geliszoliflukció. Az értekezésemben mikromorfológiailag vizsgált szelvények közül a 
geliszoliflukcióra utaló heterometrikusságot és az aggregátumok folyós deformáltságát a 
galyatetıi, illetve a görgényi GP1 és GP2-es szelvények kızet-felhalmozódási rétegébıl vett 
vékonycsiszolatokban figyeltem meg. Ez alatt, az eltemetett szintként definiált altalajszint 
ugyanakkor anizotrop kolloidszövető, rögös szerkezető volt. A feltalaj szint kolloidszövete 
ezzel szemben izotróp, mikroszemcsés szerkezető volt. Ebbıl két dolog is következik: (1) a 
feltalaj szintek alapkızete a geliszoliflukciós „esemény” után rakódott le, (2) a kızet-
felhalmozódási réteg gyakorlatilag a régebbi geológiai kor és a jelenkori talajképzıdés közötti 
határvonal. A görgényi-szelvénysor 1400 m alatt található kolluviumként jellemzett 
szelvényeinek altalajszintjei „egységesen” heterogének voltak: az anizotrop kolloidszövető 
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homogén rögök mellett, mind a folyósan deformált heterogén szemcsék és rögök, mind az 
izotróp kolloidszövető mikroszemcsék is megfigyelhetık és ehhez társul még a kızetdarabok 
heterometrikussága, illetve eltérı mállottsági foka.  

1.a 1.b

2. 3.

 
49. ábra. Görgényi-havasok. 1. a-b. kép: dimbes-dombos felszín, 2.-3. kép: osztályozatlan  üledékek 

felszínre kibúvó mállatlan andezit tömbökkel 

A geliszoliflukciónak valószínőleg jelentıs szerep jutott a Görgényi-havasok talajanyagának 
áthalmozásában és lerakásában, ugyanakkor a gyors lefolyású események, mint például egy 
heves hóesés vagy gyors olvadás kapcsán keletkezı kevert lavinák is közrejátszhattak az 
osztályazatlan üledékek lerakásában, illetve a dimbes-dombos felszín kialakításában (49. 
ábra). 

4.3.3 Vas-erek kialakulása 
A görgényi-szelvénysor 1400 m felett található GP1-GP2a szelvényeinek a legszembetőnıbb 
morfológiai bélyege az AB és Bw genetikai szintek határát képezı kızet-felhalmozódási réteg 
alatt megfigyelhetı vas-erek voltak.  

A GP1, GP2 és GP2a talajmintáinak 
desztillált vizes pH-ja 3,7-4,8 közötti, mely 
a rendszerben magas polivalens (Al3+, Fe3+) 
ionkoncentrációt indikál (BOHN et 
al.,1985). A kicserélhetı bázisok összege 
(S-érték) igen alacsony 1,3-2,8 cmol(+)/kg, 
következésképpen a bázikus kationok által 
le nem kötött adszorpciós helyek egy részét 
a háromértékő Al- és Fe-ionok foglalják el. 
A feltalajszintek szerves-szén-tartalma igen 
magas: 12,1- 13,0%. Mind az agyag, mind a 
szerves-savakat az Al3+, illetve Fe3+ ionok 
magas affinitásuk következtében 
mozdulatlan, koagulált állapotban tartják.  

29. táblázat 
GP1, GP2 és GP2 a szelvények válogatott adatai 

T S T-S V szC Minta pH H2O 
cmol(+)/kg % 

GP1H1 4,0 47,0 2,3 44,7 5,1 13,0 
GP1H2 4,3 51,8 1,3 50,5 2,7 10,1 
GP1H3 4,3 46,4 1,3 45,1 2,8 6,8 
GP2H1 3,7 58,7 2,2 56,5 3,7 12,7 
GP2H2 4,3 47,7 2,0 45,7 4,2 7,0 
GP2H3 4,5 30,7 2,0 28,7 6,5 3,3 
GP2H4 4,8 27,0 2,2 24,8 8,1 2,3 
GP2aH1 4,1 74,4 2,8 71,6 3,8 12,1 
GP2aH2 4,8 35,7 2,3 33,4 6,2 4,5 
GP2aH3 4,7 24,4 2,1 22,3 8,6 2,4 

Megjegyzés: T. kation-cserekapacitás, S: kicserélhetı 
bázisok összege, V: bázistelítettség; szC: szerves-szén  

Tehát a vasmobilizálódás a podzolosodás, illetve agyagvándorlás folyamatán keresztül 
kizárható. Így kizárásos alapon, a kalderaperemi szelvények vasmobilizálódásának hátterében 
az idıszakos vízborítás következtében létrejövı redoxhatás állhat. A mikromorfológiai 
leírásokban a vas-erekben gazdag réteget Ra-anyagként definiáltam. Mikromorfológiailag a 
vas-ereknek a vékonycsiszolatokban megfigyelt kétféle hidromorf bevonat felel meg, 
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melynek elsı típusát a sötét vörös, talajmátrixba elkevert, míg második típusát a halvány 
rozsdabarna színő, jelenkori pórusok falát impregnáló bevonatok képezték. Kronológiailag 
legalább kettı, jelenünkben (holocénban) végbement, oxidációs-redukciós ciklus 
feltételezhetı. A bevonatokat, azért tartom jelenkoriaknak, mert azokat, az erıs szezonális 
fagy turbáló hatása, illetve a nyári idıszakban megélénkülı fauna viszonylag gyorsan 
eldolgozhatja nagyobb mérető, disorthic vasborsókká. Mindenesetre a feldarabolt bevonatok 
tekinthetık idısebbeknek, míg a folyamatosak a fiatalabbak.  
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50. ábra. Disorthic (éles szélő), 1000-2000 µm nagyságú vasborsók a MiGP1H2/H3, 21-28 cm (1. kép) és 

MiGP1H3, 30-37 cm (2. kép) szintekben. N-vaskiválás, P-pórus, Gy-gyökér 

Színükben megfigyelhetı különbség a redoxhatás intenzitásával függhet össze. Ismert, hogy a 
Kárpátok magashegységeiben a holocén folyamán öt nedvesebb-csapadékosabb periódust 
regisztráltak (GÁBRIS, 1999). A legutolsó ilyen, a kis jégkorszak (1500–1800 Kr.u.) idején 
volt. Ezek a fázisok nemcsak csapadékosabbak, hanem a holocén átlagnál hővösebbek is 
voltak. Így mély talajfagyok is lehetségesek voltak, másrészt a csapadék döntı része hó 
lehetett. 
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51. ábra. Vaserek képzıdésének rekonstrukciója 

A megismert szelvényekben az idıszakos víztelítés a tavaszi (melegebb) idıszak 
beköszöntével, olvadáskor következik be. A talajnedvesség lefele szivárgását a hidegebb 
idıszakokban nem csak az AB és Bw genetikai szintek határán található kızet-felhalmozódási 
réteg akadályozhatja, hanem a még mindig fagyott altalaj. Így a szervesanyagban gazdag 
szintekben redukciós (anaerob) viszonyok jöhetnek létre. Amint az altalaj fokozatosan kezd 
felengedni (51. ábra), a víz lassan lejjebb szivároghat, és ekkor oxigén léphet a rendszerbe, 
melyet az eddig oldott állapotban levı redukált-vegyületek koncentrált kicsapódását 
eredményezi a vízszállításáért felelıs makrópórusokban. A jelenkori éghajlati optimumban, az 
intenzív biológiai aktivitás következtében az egykor folyamatos vas-erek feldarabolodtak, és a 
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talajmátrixba elkeveredtek. Valószínőleg a tavaszi hóolvadás folyamán keletkezı olvadékvíz, 
még most is megreked a kızet-felhalmozódási-réteg felett, ugyanakkor lassan, de 
folyamatosan továbbszivároghat a már felengedett alsóbb szintek felé. Az oldatban mozgó 
redukált vas a kızet-felhalmozódási réteg alatt már a felolvadt, oxigén dús szintekkel 
találkozik, így a visszaoxidálódás tere lényegesen nagyobb, mint a fagyottnál. Ezért a 
vaskiválások sem olyan koncentráltak és színük sem olyan intenzív. A hazai andezites 
szelvényekben (magas-taxi, galyatetıi) a kızettörmelék felhalmozódási rétege alatt leírt 
vasszeplık véleményem szerint hasonló mechanizmussal képzıdhettek. 

4.3.4 Diszpergálásnak ellenálló aggregátumok eredete 
Az értekezésben szereplı talajok szelvényleírásaiban a terepen megfigyelt morfológia alapján 
(agyaghártyák, diszkrét csúszási tükrök, nagyító alatt megfigyelhetı finom szövet) agyagos 
vályog, vályogos agyag és agyag fizikai féleségeket jelöltem. Ezzel szemben a laboratóriumi 
mechanikai összetétel meghatározás során kapott szemcseösszetétel eredményeim, többszörös 
ismétlések után is, messze eltértek a terepen tapasztalt fizikai féleségektıl (30. táblázat).  

30. táblázat. Magyarországi minták szemcseösszetétele, szelektív extrakciós vizsgálati eredményei, 
valamint foszfátmegkötése 

homok por agyag Sio Feo Al o Fed Al d Fep Al p Pret Minta 
    %      

Feo 

/Fed 
APH1 32,8 49,6 17,6 0,04 0,11 0,11 0,85 0,1 0,05 0,06 17 0,1 
APH2 70,8 26,9 2,4 0,02 0,02 0,06 0,31 0,04 0,01 0,01 12 0,1 
APH3 81,5 18,5 0,1 0,01 0 0,03 0,14 0,02 0,01 0,01 12 0 
EPH1 50,5 35,5 14,1 0,02 0,08 0,08 0,48 0,08 0,09 0,16 12 0,2 
EPH2 42,0 34,4 23,6 0,03 0,03 0,09 0,49 0,07 0,31 0,67 23 0,1 
EPH3 59,9 30,6 9,5 0,03 0,03 0,08 0,42 0,06 0,15 0,3 12 0,1 
BaPH1 35,3 47,5 17,3 0,05 0,58 0,32 1,27 0,21 0,29 0,11 23 0,5 
BaPH2 64,3 35,0 0,7 0,05 0,73 0,34 1,45 0,24 0,49 0,15 29 0,5 
BaPH3 14,3 50,7 35,1 0,06 0,88 0,36 1,78 0,24 0,49 0,10 28 0,5 
TiPH1 14,7 49,7 35,6 0,10 0,49 0,35 2,08 0,23 0,17 0,06 30 0,2 
TiPH2 16,8 50,2 33,0 0,13 0,50 0,40 2,28 0,23 0,06 0,05 36 0,2 
TiPH3 75,4 10,9 13,8 0,15 0,51 0,42 2,13 0,21 0,06 0,04 34 0,2 
TPH1 7,3 68,0 24,7 0 0,21 0,23 0,92 0,17 0,18 0,10 21 0,2 
TPH2 14,5 58,1 27,4 0 0,29 0,21 1,06 0,16 0,65 0,07 26 0,3 
TPH3 60,9 36,3 2,8 0 0,19 0,17 0,93 0,12 0,40 0,04 15 0,2 
MPH1 19,2 60,0 20,8 0,03 0,42 0,22 1,70 0,21 0,2 0,15 23 0,3 
MPH2 20,4 68,7 10,9 0,04 0,45 0,21 1,90 0,16 0,16 0,15 30 0,2 
MPH3 25,0 67,7 7,4 0,07 0,52 0,27 1,95 0,18 0,12 0,21 38 0,3 
GaPH1 34,6 41,9 23,5 0,04 0,78 0,43 3,17 0,6 0,5 0,59 61 0,3 
GaPH2 30,3 69,7 0,0 0,04 0,79 0,38 3,95 0,44 0,39 0,41 39 0,2 
GaPH3 35,5 61,7 2,8 0,04 0,76 0,37 3,90 0,43 0,34 0,35 38 0,2 
GaPH4 37,8 56,5 5,8 0,05 0,68 0,36 3,97 0,37 0,28 0,27 47 0,2 
GaPH5 38,3 49,1 12,6 0,05 0,75 0,35 4,05 0,39 0,21 0,24 40 0,2 
GaPH6 43,3 45,1 11,7 0,05 0,62 0,29 3,78 0,32 0,2 0,21 30 0,2 
GaPH7 55,7 32,6 11,7 0,04 0,49 0,22 3,97 0,3 0,07 0,1 30 0,2 

Megjegyzések: Sio, Feo, Alo- ammónium-oxalát oldható oxidok és hidroxidok, Fed, Ald- nátrium-ditionit-oldható 
oxidok és hidroxidok, Fep, Alp- nátrium-pirofoszfát-oldható oxidok és hidroxidok, Pret foszfátmegkötés, Feo/Fed – 
vasoxidok aktivitási aránya (MIZOTA &  VAN REEUWIJK,1989); szürke satírozással a diszpergálásnál különös 
problémát jelentı mintákat jelöltem. 

A szakirodalomban igaz ritkán tárgyalt tény, de a talajt ért erıs fagyhatás egyik bizonyítéka a 
standard laboratóriumi meghatározások során felmerülı diszpergálási gondok (VAN VLIET-
LANOË, 1985). A diszpergálásnak ellenálló aggregátumok képzıdése feltehetıen a 
szegregációs jéglencse növekedése által kifejtett ultradesszikáló (vízelszívó) hatásra (pF 4,7) 
vezethetı vissza, mely végeredményben jelentısen csökkenti az aggregátumok belsı 
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porozitását, és ezáltal stabilizálja ıket. A mállás során felszabaduló szeszkvioxidok, illetve 
amorf-ásványi kolloidok szintén diszpergálhatatlanná cementálhatják az iszap és az 
agyagszemcsék halmazait (PEDE &  LANGOHR, 1983; VAN VLIET-LANOË, 1985).  

31. táblázat. Görgényi minták szemcseösszetétele, szelektív extrakciós vizsgálati eredményei, 
foszfátmegkötése, allofán tartalma és kation-cserekapacitása 

allofán  homok por agyag a Sio 
1/2 Feo 

+Alo 
Fed Al p Pret a b  

T Tagyag Minta 
% 

Feo/ 
Fed 

Al p/ 
Al o %  cmol(+)/kg 

GP1H1 18,7 37,4 43,9 90 0,07 2,00 3,02 0,7 1,2 1,18 82 0,2 0,5  47,0 107 
GP1H2 30,8 35,5 33,7 85 0,13 3,84 4,63 0,8 1,2 2,35 94 0,3 0,9  51,8 154 
GP1H3 25,1 45,8 29,1 80 0,15 4,05 5,70 0,8 1,2 2,05 94 0,4 1,1  46,4 159 
GP2H1 30,8 34,5 34,7 85 0,06 1,69 2,40 0,7 1,2 0,98 80 0,2 0,4  58,7 169 
GP2H2 62,5 22,7 14,8 70 0,75 5,42 1,84 0,6 0,9 4,30 90 3,9 5,3  47,7 322 
GP2H3 69,0 23,2 7,8 65 0,75 3,62 0,99 0,5 0,5 1,68 85 6,4 5,3  30,7 394 
GP2H4 68,9 24 7,1 65 0,94 3,69 0,44 1,3 0,3 1,10 81 8,7 6,7  27,0 380 
GP2aH1 23,8 42,9 33,3 na 0,14 3,96 3,66 0,8 1,1 2,72 93 0,4 1,0  74,4 223 
GP2aH2 55,4 38,0 6,5 na 1,11 4,93 0,08 5,5 0,4 2,09 89 9,8 7,9  35,7 549 
GP2aH3 63,1 36,7 0,2 na 1,11 3,64 0,95 0,4 0,3 0,92 78 9,5 7,9  24,4 12200 
GP8H1 42,3 32,6 25,1 95 0,07 1,89 1,53 0,8 1,1 1,34 83 0,2 0,5  67,4 269 
GP8H2 62,2 20,2 17,6 65 1,13 5,61 1,15 1,0 0,6 3,01 95 8,0 8,0  47,2 268 
GP8H3 57,8 40,2 2,0 60 1,75 5,89 1,20 0,8 0,2 1,17 92 15,8 12,4  24,2 1210 
GP8H4 62,4 36,6 1,0 60 1,87 5,63 1,59 0,6 0,1 0,77 93 16,3 13,3  21,4 2140 
GP8H5 74,0 24,9 1,1 na 1,78 5,37 1,67 0,7 0,2 0,73 91 15,2 12,6  20,3 1845 
GP3H1 35,0 29,0 36,0 90 0,04 0,83 1,29 0,4 1,1 0,59 61 0,1 0,3  57,5 160 
GP3H2 34,0 31,5 34,5 86 0,08 1,75 2,22 0,5 1,2 1,35 82 0,2 0,6  42,4 123 
GP3H3 44,5 35,3 20,2 80 0,33 3,16 1,73 0,7 1,0 2,67 90 1,3 2,3  26,1 129 
GP3H4 50,2 46,2 3,6 78 0,54 3,24 1,39 0,8 0,5 1,40 90 4,9 3,8  21,0 583 
GP3H5 85,8 11,1 3,1 75 0,68 3,19 1,64 0,6 0,0 0,10 88 17,0 4,8  18,3 590 
GP3H6 66,4 29,2 4,4 70 0,63 2,42 1,17 0,5 0,3 0,61 78 5,7 4,5  12,0 273 
GP9H1 34,2 28,6 37,2 95 0,14 2,14 2,41 0,4 1,1 1,71 87 0,5 1,0  68,3 184 
GP9H2 46,8 29,9 23,3 80 0,46 4,42 2,39 0,5 1,0 3,90 96 1,9 3,3  61,0 262 
GP9H3 85,8 12,0 2,2 70 1,27 4,27 1,31 0,5 0,3 1,01 89 11,0 9,0  22,3 1014 
GP9aH1 30,7 46,5 22,8 na 0,04 4,30 1,74 0,7 1,0 3,64 95 0,2 0,3  44,1 193 
GP9aH2 40,3 59,0 0,7 na 1,16 4,99 1,86 0,4 0,4 1,67 92 11,0 8,2  24,4 3486 
GP10H1 6,1 56,7 37,2 na 0,07 1,27 1,92 1,1 1,4 0,83 71 0,2 0,5  59,8 163 
GP10H2 14,2 55,4 30,4 na 0,20 3,59 2,43 0,5 1,3 3,29 94 0,5 1,4  46,8 1141 
GP10H3 31,2 66,4 2,5 na 0,43 2,65 2,84 0,4 0,6 1,18 85 3,3 3,1  21,6 2400 
GP5H1 27,1 36,3 36,6 80 0,18 1,90 1,97 0,1 1,0 1,89 83 0,7 1,3  67,2 181 
GP5H2 38,2 57,7 4,1 75 1,21 5,75 1,75 0,7 0,4 2,26 95 10,9 8,6  30,6 101 
GP5H3 43,8 55,3 0,9 70 0,66 3,34 2,70 0,4 0,5 1,25 90 5,7 4,7  20,7 828 
GP6H1 26,6 58,6 14,8 na 0,15 0,80 2,00 0,3 0,6 0,26 38 0,9 1,1  18,5 125 
GP6H2 26,2 63,2 10,6 na 0,15 0,77 1,71 0,4 0,5 0,20 33 0,9 1,1  16,2 153 
GP6H3 30,5 60,4 9,1 na 0,16 0,71 1,61 0,4 0,5 0,20 28 0,9 1,1  15,7 173 
GP7H1 26,0 45,2 28,8 65 0,06 0,87 1,25 0,5 1,0 0,54 50 0,2 0,4  16,8 58 
GP7H2 20,6 67,1 12,4 60 0,07 0,63 1,22 0,6 2,0 0,58 53 0,2 0,5  11,3 91 
GP7H3 20,1 53,6 26,3 65 0,07 0,66 1,47 0,4 1,1 0,40 31 0,3 0,5  14,0 53 
GP7H4 31,2 57,0 11,8 50 0,02 0,66 1,44 0,4 0,9 0,30 27 0,1 0,1  18,1 153 

Megjegyzések: a: vékonycsiszolatokban az alapanyag 5 µm-nél kisebb mérető részecskéi. Sio az ammónium-
oxalát oldható szilíciumoxid tartalom a silandic diagnosztikai szintekben >0,6%; míg az aluandic-ban <0,6% 
(WRB,1998). 1/2 Feo+Alo- ammónium-oxalát oldható szeszkvioxid-tartalom, mely legalább 2% az andic 
diagnosztikai szintben; Feo/Fed – vasoxidok aktivitási aránya (MIZOTA &  VAN REEUWIJK, 1989). Alp/Al o arány  
alapján silandic <0,5 és 0,5< aluandic (WRB,1998). allofán-a%=100* Sio/{23,4-5,1[(Alo- Alp)/ Sio]}; allofán 
b%= Sio*7,1. Pret foszfátmegkötés. T: kationcsere-kapacitás, Tagyag = T*100%/agyag%: agyag kation-
cserekapacitása (VAN BREEMEN &  BUURMAN, 1998) na- negatív értékek. 

A standard mechanikai szemcseösszetétel meghatározás során kapott eredményeim vitán 
kívül mérési hibával terheltek. Ugyanakkor pontosan ez a szisztematikusan fellépı hiba 
késztetett arra, hogy a különösen alacsony agyagtartalmú talajmintákat (30. és 31. táblázat: 
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APH3, EPH3, BaPH2, TiPH3, TPH3, MPH2-3, GaPH2-4, GP1H3, GP2H3, GP2H3a, 
GP8H3, GP3H4-5, GP9H3, GP9H2a, GP10H3, GP5H3, GP6H3, GP7H4) pásztázó-elektron 
mikroszkóp segítségével is megvizsgáljam. 

400 X

1. 2.

80 X
 

Pszeudohomok

4.
Kızetdarab

Ásványi
vázrész

230x

3.

800x
 

52. ábra. Diszpergálásnak ellenálló pszeudo-homokszemek a 
vizsgált mintákban. 1. kép: GP2H3, 28-38 cm, 80X nagyítás. 2. kép: 
GaPH4, 33-44 cm, 400X. 3. és 4. kép: GP3H4, 25-35 cm, 230X és a 
szemcse 800X nagyítása 

A nedves szitálással (50 µm szita) 
elkülönített és peroxidosan kezelt 
homokmintákból egy-egy csipetnyit 
mintatartóra ragasztottam és 
elektromosan vezetı anyaggal 
(grafit) vontam be.  
A mikroszkóp segítségével (az 
APH3 és EPH3 minták kivételével) 
sikerült kimutatnom az agyag-, 
illetve iszapszemcsékbıl felépülı, 
200-500 µm nagy pszeudo-
homokszemeket, melyek kitőnıen 
elkülönülnek a homokfrakció 
ásványi vázrészeitıl és a 
kızetdaraboktól (52. ábra).  
A görgényi szelvénysor esetében a 
laboratóriumi szemcseösszetétel 
meghatározások eredményei mellé 
kigyőjtöttem a vékonycsiszolatok 
alapanyagával kapcsolatos 
megfigyeléseimet, vagyis a 5 µm-
nél kisebb részecskék arányát (31. 
táblázat). 

Az alapanyagra vonatkozó eredmények megközelítik a laboratóriumban meghatározott 
homok és iszapszemcse-tartalom összegét, mely újabb közvetett bizonyíték arra, hogy az 5 
µm-nél kisebb szemcsék cementálva a (pszeudo)-homokszemcse-fázisban találhatók. A 30. és 
31. táblázatokban szereplı szemcseösszetétel meghatározás eredményei mellé azoknak a 
vizsgálataimnak az eredményeit is kigyőjtöttem, melyek rávilágíthatnak a pszeudo-
homokszemeket cementáló anyagok jellegére is.  

Klíma adatok alapján az erıs fagyhatás a holocén zordabb idıszakaiban az összes területen 
érvényesülhetett, másrészt a diszpergálásnak ellenálló szerkezet a pleisztocén hideg fázisaiból 
átörökölt bélyeg is lehet, melyek in situ és áthalmozva is elıfordulhatnak (VAN VLIET-LANOË, 
1985). A diszpergálási gondok általánosan az altalajszintekben jelentkeztek, ez egyrészt a 
korábbi felszínt ért fagyhatásra, másrészt a feltalajszint anyagának mállása során felszabaduló 
anyagok oldatainak altalajszintekben történı kicsapódását jelzik. A hazai szelvények esetében 
az amorf ásványi-kolloidok cementáló hatását nem tartottam valószínőnek, ezért a 30. 
táblázatba csak a szelektív extrakciós eredményeket győjtöttem ki, ahol a diszpergálásnak 
ellenálló szemcsék ragasztóanyagának vasoxidokat és hidroxidokat feltételeztem. Az 
andornaktályi (APH3) és tolcsvai (EPH3) minták nagy homoktartalma az alapkızet felé 
fokozatosan átmenı B és BC szintek alapkızetének kémiai átalakulásának (agyagosodásának) 
csekély mértékét indikálja, mely az ignimbritek nagyfokú mállással szembeni ellenállóságára 
vezethetı vissza (SZÉKELY, 1997). Ebbıl adódóan ezeknek a mintáknak a szelektív extrakciós 
értékeinek értékelését a tárgyalás további részébıl kihagyom. A görgényi minták esetében a 
szeszkvioxidok cementáló hatásán kívül az amorf-kolloidok becslését szolgáló vizsgálati 
eredmények szerepelnek (szelektív extrakciós eredményekbıl képezett mutatók: 1/2 
Feo+Alo%, Alp/Al o arány, számított allofán-tartalom, illetve az agyagfrakció kation-



75 

cserekapacitása). A diszpergálásnak ellenálló szemcséket cementálható alapvetıen kristályos 
szeszkvioxidok mennyiségére a ditionitos értékekbıl lehet következtetni, míg az oxalátos 
kivonással kapottakból az amorfokra (VAN RANST et al., 1999). A hazai minták ditionit 
oldható vasoxid-hidroxid tartalma (Fed) igen magas volt, 1,5-4 % között alakult, mely értékek 
alapján valószínősíthetı a kristályos szeszkvioxidok cementáló hatása az aggregátumok 
stabilizálásában. Ezzel szemben az oxalát-oldható vasoxid-hidroxid tartalom (Feo) alacsony 
0,2-0,9% közötti (30. táblázat). A szeszkvioxidok „érettsége” (amorf vagy kristályos) az 
Feo/Fed aktivitási arány alapján becsülhetı (MIZOTA &  VAN REEUWIJK, 1989), mely a hazai 
szelvényekben 0,1-0,3 között mozog, mely érett, kristályos szeszkvioxidok jelenlétére utal. A 
badacsonyi szelvényben az aktivitási arány 0,5, mely átmenetet indikálhat a kristályos és az 
amorf szeszkvioxidok között.  
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53. ábra. Az értekezésben szereplı talajminták ditionit-, oxalát-oldható Fe2O3-tartalma, illetve aktivitási 

arányuk (Feo/Fed) 

A görgényi minták ditionit oldható vasoxid-hidroxid tartalma (Fed) 1 és 5,7 % közötti, a 1/2 
Feo+Alo%- értékek az andosolosodás területére esı altalajszintekbıl vett mintákban minden 
esetben meghaladják a 2%-ot, a szeszkvioxidok aktivitási aránya ezzel egyidıben a GP1 és 
GP2-es szelvények kivételével összetettséget jelez (53. ábra). Mind az alacsony (0,1-0,4), 
mind magas (0,6-1,2) aktivitású, tehát amorf kolloidszövető vasoxidok ebben a rendszerben 
jelen vannak. Ez különösen a mikromorfológiai részben bemutatott M-anyaggal jellemzett 
genetikai szintekre igaz, mely az 1400 m alatt található szelvények kolluviális jellegét, 
áthalmozásának tényét igazolja.  
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54. ábra: A görgényi minták sil-, illetve aluandic jellege az oldható szilíciumoxid és az Alp/Al o alapján 

Az ammónium-oxalátos kivonással nyert oldatokból három komponens becsülhetı: az 
„amorf”, illetve a szerves fázishoz kötött alumínium- és vas-oxidokat és hidroxidokat, illetve 
az amorf alumínium szilikátok mennyiségét. ARNALDS &  KIMBLE  (2001) alapján a görgényi 
minták oxalát-kivonással nyert alumínium, vas és szilícium értékek amorf kolloidképzıdést 
(allofán, immogolit) indikálnak. Ezt támasztják alá a MIZOTA &  VAN REEUWIJK (1989) által 
javasolt számított allofán-a%=100* Sio/{23,4-5,1[(Alo- Alp)/ Sio]}, illetve allofán b%= 
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Sio*7,1 értékek, melyek különösen az 1350 és 1400 m között található GP8, GP3, GP9 és 
GP9a szelvények altalajszintjeiben magasak (31. táblázat). Az említett szelvények az 
ammónium-oxalát oldható szilíciumoxid (Sio) tartalom, illetve az Alp/Al o alapján 
meghatározott arány szerint feltalajszintjeikben aluandic-ok, míg altalajszintjeikben 
silandicok. Az aluandic jelleg az alumínium-humusz komplexek jelenlétére utal, vagyis a 
feltalajszintek nagyarányú szervesanyag-tartalma szinte rögtön kelátkötéssel fixálja a mállás 
során felszabaduló alumíniumhidroxid-géleket, és megakadályozza „keveredésüket” a mállás 
során felszabaduló kovasav-gélekkel.  

Az altalajszintekben a szervesanyag-tartalom alacsony, így az allofán, illetve imogolit 
képzıdés is akadálytalan, ezt fejezi ki a silandic jelleg (WRB, 1998). Az így szintetizálódott 
allofán, a mikromorfológiai részben tárgyalt izotróp bevonatok, kitöltések formájában 
vizuálisan is megjelenik. A WRB (2006) legfrissebb kiadványa szerint átmeneti alu-sil-andic 
tulajdonságokra utalnak a 0,6-0,9% Sio- értékek, illetve a 0,3-0,5 közötti Alp/Al o arány. Ez az 
átmeneti jelleg (54. ábra) a görgényi-szelvénysor egyes mintáiban is nyomon követhetı (31. 
táblázat). 

A nemzetközi gyakorlatban, a talaj kation-cserekapacitásán (T-értékén) kívül, szokás megadni 
az agyag frakció kation-cserekapacitását, melybıl az agyagfázist alkotó agyagásványok 
jellegére lehet következtetni. Abban az esetben, hogy ha a terepi bélyegek, a szelektív 
extrakciós értékekbıl feltételezhetı az allofánosság, akkor a Tagyag = T*100%/agyag% 
számítás alapján kapott extrém magas értékek (Tagyag-értékek, 31. táblázat) megerısíthetik ezt 
a silandic jelleget (VAN BREEMEN &  BUURMAN, 1998). Az agyagfrakció kation-cserekapacitás 
értékeiben megmutatkozó „anomália” gyakorlatilag a szemcseösszetétel meghatározás során 
felmerülı diszpergálási gondokra vezethetı vissza, mely a görgényi szelvények esetében a 
nagy arányú amorf ásványi-kolloid (allofán) tartalommal mutat összefüggést.  

A 30. és 31. táblázatokban a pirofoszfátos kivonással nyert Alp-tartalom mellett a 
foszfátmegkötés során kapott vizsgálati eredményeket is feltőntettem. BLAKEMORE et al. 
(1987) szerint a nátrium-pirofoszfátos extrakció a szerves fázishoz kötött szerves-fém 
komplexek becslésére szolgál. MIZOTA &  VAN REEUWIJK (1989) ugyanakkor felhívja a 
figyelmet, hogy a pirofoszfátos oldás során nemcsak a szerves fázishoz kötött fémek, hanem a 
lúgos oldás következtében a szervetlen komponensekben (alumínium hidroxidok, gibbsit) 
található alumínium is az oldatba kerül. Többek között ezzel, magyarázható, hogy a 
badacsonyi és galyatetıi szelvények esetében a pirofoszfát oldható alumínium (30. táblázat) 
értékek jóval meghaladják az oxalát oldhatókét (Alo). Az értelmezéseknél a pirofoszfátos 
adatok eredményeit célszerőbb a hidroxi-Al fázis indikálására alkalmazni, mely mind a hazai 
szelvények, mind a görgényiekben jó összefüggést mutat a foszfátmegkötés során 
kapottakkal.  

Mindezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a standard szemcseösszetétel 
meghatározás során felmerülı diszpergálási gondok csak részben vezethetık vissza az erıs 
fagyhatásra, leginkább a mállása során felszabaduló vegyületek (szeszkvioxidok és amorf 
ásványi-kolloidok) cementáló hatásának tulajdoníthatók. A jövıre nézve, érdekesnek tartanám 
a magas szeszkvioxid tartalmú mintáknál a szemcseösszetétel meghatározások során a 
peroxidos és sósavas elıkezelés mellett még egy ditionitos elıkezelés alkalmazását, és az így 
kapott eredmények összehasonlítását az eddigiekkel. Egy ilyen összehasonlító vizsgálat 
igazolhatná teljes mértékben a pásztázó mikroszkóppal megfigyelt ál-homokszemcsékben a 
szeszkvioxidok cementáló hatását.  
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4.3.5 Belsı kolluviáció folyamata és bélyegei 
Az irodalmi áttekintés, illetve a morfológiai részben már szó esett arról, hogy a fagyásnak-
olvadásnak kitett talajok különösen hajlamosak a belsı kolluviációra. A folyamatot a 
hóolvadás során keletkezı víz áramlása idézi elı. Az áramló víz által mobilizált részecskék 
tömegükkel arányos sorrendben ülepednek ki (VAN VLIET-LANOË, 1985). Az olvadékvíz 
áramlási feltételeinek és sebességének csökkenésével, illetve a pórusméret változásával a 
szuszpenzióból elıször a finom homokszemcse, illetve durva és finom iszapszemcse mérető 
részecskék válnak ki a makropórusokban és a szerkezeti elemek felületén (SZENDREI, 2000). 
Kedvezı diszpergálási körülmények esetén legtávolabb az agyagszemcse nagyságú 
részecskék juthatnak el, amelyek az illuviációs bevonatokhoz hasonló a pórus falával 
párhuzamosan orientált rétegzettséget mutatnak. Gyakorlatilag azonosak az agyagvándorlás 
által képzıdıtekkel. Agyagbemosódási szinteket figyeltek meg szezonálisan fagyott 
talajokban FEDOROVA &  YARILOVA  (1972), SOKOLOV (1980) és MCKEAGUE et al. (1973). Az 
agyagakkumuláció „ferriargillans”, tehát vasas-agyagbevonatok formájában figyelhetı meg 
(CAILLER , 1977). A finomszemcsék mobilizálódása tehát igen fontos kísérı folyamata az 
olvadásnak, mely végeredményben textúrdifferenciált szintek képzıdéséhez vezet.  

A textúrdifferenciált Bt szint diagnosztikai elnevezése argic, melyet a latin argilla (fehér 
agyag) szóból képeztek (WRB, 2006). Ezzel utalva arra, hogy az említett szint agyagtartalma 
jelentısen nagyobb, mint a felette található szinteké. Tekintettel arra, hogy a laboratóriumi 
szemcseösszetétel meghatározás során kapott agyagtartalom értékek hibával terheltek az 
agyagmobilizálódás kimutatásának lehetıségét egyrészt a terepi megfigyeléseimre, másrészt 
az irodalomból ismert környezeti feltételek mérlegelésére alapoztam. 
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55. ábra. Agyagmobilizálódás lehetısége pH 4,5-6,5 
között (VAN RANST, 1991) és terepi bélyegek 

Szelvénymorfológiai vizsgálataim során 
agyaghártyákat írtam le a tolcsvai, a 
tokaji, a magas-taxi, a galyatetıi, illetve a 
görgényi GP3-, GP6- és GP7-es 
szelvényekben. Az említett szelvényekben 
a környezeti feltételek (töltéssel 
rendelkezı ásványi kolloidok jelenléte, 
4,5 és 6,5 közötti vizes pH, illetve kilúgzó 
vízháztartás) az agyagmobilizálódásnak 
kedveznek (55. ábra). A desztillált vizes 
szuszpenzióban meghatározott kémhatás 
alapján a vizsgált szelvények szinte 
mindegyikében adottak az 
agyagmobilizálódás feltételei. 

Az irodalmi áttekintés 2.1.2 fejezetében ugyanakkor már utaltam arra, hogy az 
agyagmobilizálódás lehetısége nem feltétlenül esik egybe a textúrdifferenciált Bt szintek 
kialakulásával. A WRB (2006) szerint a textúrdifferenciált szint nem kizárólag az 
agyagbemosódással (illuviációval) képzıdhet, hanem kialakulásának hátterében más 
folyamatok is állhatnak olyanok, mint: az altalajszintek in situ mállása, agyagosodása (1), a 
feltalajszintek agyagszétesése (2), avagy szelektív eróziója (3), a durva szemcsék duzzadás-
zsugorodásra bekövetkezı mikro-osztályozása (4) és a biológiai aktivitás (5), illetve ezek 
kombinációi. A mikromorfológia, talán az egyedüli biztos módszer, mely választ adhat, hogy 
mely folyamat felelıs a szelvényben tapasztalható textúrdifferenciálódásért. A galyatetıi, 
illetve görgényi GP7-es szelvények vékonycsiszolataiban megfigyelt valódi illuviációs 
agyagbevonatok és a leheletvékony (10-15 µm) poros aspektusú bevonatok a fagyás-olvadás 
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hatására bekövetkezett illuviáció és szelektív erózió (belsı kolluviáció), illetve az altalajszint 
in situ agyagosodására képzıdhettek. Az 56. ábrán a galyatetıi, illetve a görgényi GP7-es 
szelvényben megfigyelhetı agyagbevonatokat győjtöttem ki. 

1000 µm

1000 µm

1000 µm

1.

2.

3.

4. 1000 µm

AH

AH

AH

AH

P

P

P

P

P

V

V

AH

AH

AH

 
56. ábra. Agyagbevonatok. 1.-2. kép: vasas agyagos 
bevonatokkal átitatott talajmátrix Galyatetı, 65-82 
cm; 3.-4. kép: illuviációs bevonatok a görgényi 
MiGP7H2/H3 mintában, 27-34 cm 

Miután a bevonatok jelenkori pórusok falát 
fedik, így a vizsgált mintákban az 
agyagbemosódás folyamata aktív 
talajképzıdési folyamatnak tekinthetı. Ezzel 
egy idıben a bevonatokon repedések 
figyelhetık meg, melyek a minták szárítása 
során is képzıdhettek, ugyanakkor vannak 
olyanok is amelyek az alapanyagba 
asszimilálódtak. VAN VLIET-LANOË (1985) 
megfigyelései szerint a fagy a meleg idıszak 
alatt képzıdött bevonatokat megrepeszti, 
majd szögletesre darabolhatja és néhány 
fagyás-olvadás ciklus után lekerekített 
formában a talajmátrixba eldolgozza. A 
jelenséget mind a galyatetıi, mind a görgényi 
GP7-es szelvénybıl vett 
vékonycsiszolatokban észleltem. 

Az agyagbevonatok koszossága, porossága a kedvezıtlen diszpergálási feltételekre utal, mely 
az erıs fagy-, szeszkvioxidok cementáló hatására, illetve a nagy-arányú amorf 
kolloidtartalomra vezethetı vissza. A magas Al3+-ion koncentráció, mely 4,7 pH érték alatt 
jellemzı (BOHN et al., 1985), gyakorlatilag flokkulált állapotban tartja az agyagrészecskéket. 
Savanyú kémhatású talajkörnyezetben, tehát az aluminizált agyagpelyhek pszeudoiszap, 
illetve pszeudohomok formában sodródhatnak (VAN VLIET-LANOË; 1985).  
Mikroszkóp alatt a görgényi GP1, GP2, GP5, 
GP8 és GP9-es szelvények AB genetikai 
szintjeibıl vett vékonycsiszolataiban figyeltem 
meg a belsı kolluviáció által lesodort poros, nem 
folyamatos iszapszemcse nagyságú kitöltésekre 
(42. ábra). Az említett szintekbıl vett 
talajminták (GP1H2, GP2H2, GP5H2, GP8H2 és 
GP9H2) laboratóriumi vizsgálatainak 
eredményei a spodic diagnosztikai szintre 
jellemzı kritériumokkal egyeztek. Az említett 
minták sötétebbek a Munsell 7,5YR 5/4, illetve 
10YR 3/2 értékeknél; szerves-szén tartalmuk 
több mint 0,6 %; desztillált vízben 
meghatározott pH-juk kevesebb, mint 5,9, illetve 
oxalát oldható 1/2 Feo+Alo% tartalmuk legalább 
0,5 % és a felsı szint kétszerese. A podzolok 
vizsgálati eredményeibıl szerkesztett 
grafikonokban jelentkezı „has” (57. ábra) csak 
az oxalátos eredményekben (GP2, GP5) 
figyelhetı meg. 
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57. ábra. Spodic diagnosztikai szinttel 
rendelkezı szelvények 1/2 Feo+Alo% és szerves-
C tartalma 

Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy jelen esetben nem valódi podzolokról van szó, hanem a 
fagyás-olvadás folyamata eredményezett kémiailag podzolosodáshoz hasonló laboratóriumi 
eredményeket. 
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4.4 Diagnosztikai osztályozás és talajképzıdési folyamatok 
A talajok rendszerezésének alapvetıen kétféle megközelítése lehet: gyakorlati és természetes 
célú. A gyakorlati célú talajosztályozási rendszerek egy konkrét alkalmazás szempontjai 
(mérnökgeológiai, földhasználati kategóriák és alkalmasság, érzékenység stb.) szerint 
rangsorolnak. A természetes osztályozási rendszerekben a talajokat különleges tulajdonságuk, 
viselkedésük, vagy képzıdésük alapján rendszerezik (LANGOHR, 2001). Egy osztályozási 
rendszer akkor tekinthetı ideálisnak, ha mind a természetes, mind a gyakorlati célú kategóriák 
minél jobban fedik egymást.A természetes osztályozási rendszerek egyik csoportját alkotják a 
talajok ökológiai régiók szerinti csoportosítása (pl. préri talajok, mezıségi talajok, tajga 
talajok). Ezek a rendszerek földrajzilag egységesek és kompaktak, ugyanakkor a régión belüli 
talajok egymástól eltérı tulajdonságokkal rendelkezhetnek. A másik nagy csoportot a 
genetikus elveken alapuló talajosztályozási rendszerek képezik, amelyek a talajtípusokat egy 
elıfeltételezett képzıdés szerint határozzák meg. A genetikus és talajföldrajzi osztályozási 
egységek lehatárolásának alapja a talajtípust kialakító folyamattársulások megállapítása 
(STEFANOVITS et al., 1999). A talajegyed a genetikus osztályozási rendszerekben önálló 
történettel és környezettel rendelkezı természetes testként szerepel. Ugyanakkor ez a fajta 
megközelítés nagymértékben függ a táj és a talaj keletkezésének „elı” –értelmezésétıl, mely 
szubjektív.  

A természetes osztályozási rendszerek között a harmadik fı típus a diagnosztikai koncepción 
alapuló osztályozási rendszer, mely az elızı két osztályozáshoz képest fordítottan mőködik: 
az egyedi tulajdonságokat sorolja osztályokba, majd ezeket rendezi magasabb kategóriákba 
(M ICHÉLI, 2002). A diagnosztikai osztályozási rendszer megalkotásának alapja elsıdlegesen 
mezıgazdasági célú volt. Az osztályozási rendszerben kialakított határérték a termesztett 
növények optimális életfeltételein, ökológiai igényein alapulnak. A talajképzıdés során 
létrejövı mérhetı tulajdonságokat rögzítik, ebbıl adódóan a szigorú határértékek mögött 
mindig ott „bujkál” a genezis is (BOCKHEIM &  GENNADIYEV , 2000). A diagnosztikai elveken 
alapuló osztályozási rendszerek univerzalitásának az már csak következménye, hogy ezek ma 
már különféle környezetvédelmi, környezetrekonstrukciós munkák adatbázisainak kiindulási 
alapját is jelentik (VÁRALLYAY , 1997; LANGOHR, 2001). 

A három természetes talajosztályozási rendszer közül a diagnosztikai szemléleten alapuló 
rendszer tekinthetı a legobjektívebbnek, ezért is válhatott a nemzetközi talajtanos 
kommunikáció alapeszközévé. Az osztályozás a legkisebb egységekbıl építkezik, és lehetıvé 
teszi olyan talajtulajdonságok rögzítését is, amelyek a genetikus „elı-koncepcióba” addig 
nem illettek bele. Értekezésem egyik alaphipotézise is, tehát az andic diagnosztikai 
tulajdonságok képzıdésének kiderítése miocén vulkáni területeken is az eddigi „elı-
koncepciókba” bele nem illı, mégis létezı jelenségbıl indult ki. A diagnosztikai osztályozás 
során más érdekes eredményekre is felfigyeltem, amelyek segítették a környezetfejlıdés 
kronológiájának felépítését. 

4.4.1 Görgényi szelvénysor diagnosztikai jellemzıi 
 

A görgényi szelvénysor 1000 m felett található szelvényei a WRB (1998)-ben meghatározott 
kritériumok alapján (térfogattömeg, agyagtartalom, 1/2 Feo+Alo%, foszfátmegkötés, vulkáni 
üveg tartalom illetve szint vastagság) andic diagnosztikai szinttel rendelkeznek. Az említett  
szelvények feltalaj szintjeiben (31. táblázat) az oxalát oldható (pH3) szilícium (Sio) tartalom 
kevesebb mint 0,6%, illetve az Alp/Al o arány nagyobb mint 0,5, ezért jellegük aluandic, 
vagyis a nagyarányú szervesanyag tartalom következtében az alumínium-humusz 
komplexképzıdés az uralkodó. Az altalaj szintekben a helyzet megfordul: a szervesanyag 
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tartalom lecsökken, a Sio-tartalom 0,6%-nál nagyobb és a Alp/Al o arány kevesebb, mint 0,5, 
ezért az altalajszintek jellege silandic, mely allofán jellegő vegyületeket jelez.  

Az andic diagnosztikai szintek mellett a feltalajszintek umbric diagnosztikai szintre jellemzı 
bélyegekkel rendelkeztek, tehát szerkezetük jól fejlett, színük sötét, 1M NH4-acetátos 
módszerrel meghatározott bázistelítettségük kevesebb mint 50%, szerves-szén tartalmuk 
0,6%-nál több, illetve a szintvastagságra vonatkozó követelményeket is teljesítik. A 32. 
táblázatban a jelzıknél a hyperdystric kifejezés a szelvény egészében uralkodó 
bázistelítetlenségre utal, a humic a magas szerves-szén tartalmat, míg a pachic jelzı az 50 cm 
vastagságot meghaladó humuszos szintet jelez.  

32. táblázat 
Görgényi szelvények diagnosztikai szintjei, tulajdonságai és talajtípusa (WRB, 1998 alapján) 

ID Diagnosztikai szintek Jelzık WRB (1998) Genetikai típus* 
GP1  Aluandic, Umbric, 

(Spodic) 
hyperdystric, humic, pachic, 
endoskeletic, (turbic) 

Andosol Vasbemosódásos 
 Barnaföld 

GP2 Andic, Umbric,  
Spodic, Cambic 

aluandic a silandic felett,  
hyperdystric, humic, (endoskeletic) 

Andosol 
v. Podzol 

Vasbemosódásos  
Barnaföld 

GP2a Andic 
Umbric, Cambic 

aluandic a silandic felett,  
hyperdystric, humic 

Andosol Vasbemosódásos 
 Barnaföld 

GP8  Andic, Histic 
Spodic, Cambic 

aluandic a silandic felett,  
hyperdystric  

Andosol 
v. Podzol 

Podzolos  
Barnaföld 

GP3 Andic, Umbric 
Cambic 

aluandic a silandic felett, 
 hyperdystric, humic 

Andosol Podzolos  
Barnaföld 

GP9 Andic, Umbric 
Spodic, Cambic 

aluandic a silandic felett,  
hyperdystric, humic, endoleptic 

Andosol 
v. Podzol 

Podzolos  
Barnaföld 

GP9a Andic, Umbric, 
Cambic 

aluandic a silandic felett,  
hyperdystric, humic, endoleptic 

Andosol Podzolos  
Barnaföld 

GP10 Aluandic, Umbric 
Spodic, Cambic 

hyperdystric, humic Andosol 
v. Podzol 

Podzolos  
Barnaföld 

GP5 Andic, Histic 
Spodic, Cambic 

aluandic a silandic felett,  
hyperdystric 

Andosol 
v. Podzol 

Savanyú  
Barnaföld 

GP6 Mollic 
Cambic 

orthieutric, humic,  
(cutanic), (skeletic) 

Phaeozem Savanyú  
Barnaföld 

GP7 Umbric,  
Argic, Cambic 

cutanic, humic Luvisol Savanyú  
Barnaföld 

Megjegyzés: Genetikai típus* CERNESCU &  FLOREA (1963-1994), 12. lap 1:200 000 genetikus talajtérkép alapján 

Az altalajszintek eltérı színük, szerkezetük és agyagosságuk alapján cambic diagnosztikai 
szintként diagnosztizáltam. Az eltemetett (thapto-), illetve fagyturbálásra utaló (turbic) jelleg 
csak a GP1-es szelvény esetében a mikromorfológiai bélyegek alapján merült fel, de a magas 
szervesanyag tartalom miatt gyakorlatilag az egész szelvény egy umbric diagnosztikai szint.  

A belsı kolluviáció folyamatát tárgyaló fejezetben már kitértem arra a speciális jelenségre, 
hogy az AB genetikai szintek mintái (GP1H2, GP2H2, GP5H2, GP8H2 és GP9H2) kémiailag 
a spodic diagnosztikai szintre jellemzı bélyegekkel rendelkeztek. Ez többek között azért is 
érdekes, mert egy és ugyanazon a szelvényen belül megtalálható az andic, illetve spodic 
diagnosztikai szintek (32. táblázat). Hasonló problémáról számoltak be a romániai Andosol-
ok kapcsán VASU (1986) és PEREPELIłĂ et al. (1986), illetve a világ különbözı tájairól 
ALEXANDER et al. (1993), ARAN et al. (1998), DELVAUX et al. (2004) és BÄUMLER et al 
(2005). Az említett szelvényekben a spodic szint általában az umbric szint alsó határán 
található a GP1, GP2 és GP9-es szelvényekben, avagy a GP5 és GP8 esetében közvetlenül a 
histic szint alatt. A WRB-ban (1998) és ennek 2006-os kiadásában sincs sajnos tisztán 
definiálva, hogy hol kezdıdhet a spodic szint: szigorúan az umbric/ histic alatt vagy fedésben 
is lehet a feltalajszintekkel. Ezzel szemben az amerikai SOIL SURVEY STAFF (2003) 
talajosztályozási rendszerében egyértelmő, hogy a spodic anyagok elıfordulhatnak az umbric 
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epipedonon belül is. A probléma lényege számomra igazából az, hogy ha elfogadom a spodic 
diagnosztikai szintek meglétét az általam vizsgált szelvényekben, akkor a WRB (1998) szerint 
ezek a talajok nem lehetnek Andosolok, mert a határozókulcs szerint a spodic diagnosztikai 
szinttel rendelkezı talajok a Podzolok és a többi lehetıség innentıl kezdve kizárva. Még 
azokban az esetekben is, amikor a talajtest (pedon) összvastagságának 90-94%-át andic 
bélyegek uralják (szemben a 6-10% spodic-kal). Ez egy furcsa helyzetet is teremthet, hiszen 
rövid akár 15 méternyi távolságon belül (GP2 és GP2a szelvények, 32. táblázat) két teljesen 
különbözı talajtípus található egy Andosol, illetve egy Podzol (58. ábra).  
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58. ábra. Egymástól 15 m távolságban található két szelvény diagnosztikai szintjei és jelzıi  

A GP2-es szelvény egyedül a spodic diagnosztikai szint, illetve endoskeletic jelzı 
„meglétével” különbözik a GP2a-tól. Ez a diagnosztikai tulajdonságokban megnyilvánuló 
különbség igazából a mikrodomborzati helyzetre, illetve a kızettörmelék szelvénybeli 
eloszlását fejezi ki. A GP2-es szelvényben található spodic diagnosztikai szint tulajdonképpen 
ennek a két tulajdonságnak a következménye. A morfológiai résznél szó volt, hogy a spodic 
bélyegeket a belsı kolluviáció eredményezi, ebbıl az következik, hogy a két szelvény 
diagnosztikai tulajdonságaiban megnyilvánuló különbségek alapvetıen az olvadékvíz 
beszivárgási viszonyaira vezethetık vissza (59. ábra). 
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59. ábra. Olvadékvíz beszivárgási viszonyait befolyásoló mikro-domborzati tényezık és kövesség 

A GP2-es szelvény terepen egy kicsivel mélyebben található, mint a GP2a szelvény, így tehát 
minivízgyőjtıként is viselkedik. Ebbıl adódóan a talajba bejutó víztöbbletet nem csak a 
tényleges evapotranspiráció után visszamaradó vízmennyiség jelenti majd, hanem a felszíni 
lefolyásból származó is. Ezen kívül a GP2-es lényegesen kövesebb (endoskeletic jelzı), mint 
a GP2a szelvény. A 59. ábra a GP2H2-es spodic diagnosztikai szintet „nagyítottam” ki, hogy 
valójában mi zajlik. Azonos vízmennyiség esetén a kızetdarabok között effektíve több víz 
áramlik, mint a nem kövesben, hiszen a víz nem tud keresztül haladni a tömörkızeten, hanem 
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igyekszik azokat elkerülni. Tavaszi hóolvadáskor bekövetkezı idıszakos, de teljes 
víztelítésnél, az olvadékvíz sodrása a kızetdarabok között gyorsabb, mint a kevésbé 
kövesben, így több aluminizált agyagpehely, pszeudo-iszapszemcse mozdulhat el az AB 
genetikai szint alsó határába, mely végeredményben spodic diagnosztikai szint kialakulásához 
vezet.  

Visszatérve az osztályozási problémához nyilvánvaló, hogy a spodic szint megléte az andic 
anyagon belül egy igen speciális esetnek tekinthetı és ez, csak az osztályozási rendszer 
tesztelése során jött elı. A problémát PEREPELIłĂ (1982) és munkatársai is részletesen 
tárgyalták a romániai Andosolok kapcsán. A jelenséget a diagnosztikai koncepció alapján 
leírták, ugyanakkor az andic anyagon belül kialakuló spodic szint kialakulására nem találtam 
magyarázatot.  

Görgényi-havasok

Forrás: ICPA (2001) http://www.icpa.ro/fao_glwi/

Románia talajtakarója 
(FAO-UNESCO, 1981)

Fıbb talajtípusok 
(Perepelita et al.,1982):
Podzolok 1400 m ����

Andosolok: 1000-1400 m
Cambisolok/Luvisolok:1000 m ����

 
60. ábra. Románia talajtakarója a FAO-UNESCO (1981) talajosztályozás szerint (ICPA, 2001) 

A probléma feloldására választ a SOIL SURVEY STAFF (2003)-ban találtam, ahol a spodic 
illetve andic bélyegekkel rendelkezı Andisolokat a Spodosoloktól úgy különítik el, hogy ha 
az andic tulajdonságok a talajtest összvastagságának 60%-kát meghaladják, akkor a kérdéses 
talaj Andisol, fordítva pedig Spodosol. Ezeket a problémás talajszelvényeket a SOIL SURVEY 

STAFF (2003) osztályozási rendszer alapján is megvizsgáltam és ezek egységesen Typic 
Hapludands kritériumait teljesítették, vagyis Andisolok. Ebbıl adódóan a WRB (1998) 
elnevezéseknél is szerencsésebbnek tartom az egységes kategória, talajtípus, tehát az Andosol 
elnevezés használatát több okból is. Egyrészt, az általam vizsgált talajok mind külsı 
jegyeikben, mind kémiai tulajdonságaikban hasonlóak. Másrészt, ezekben a szelvényekben a 
magas vas- és alumínium-ion értékek gyakorlatilag ellentmondanak a klasszikus értelemben 
vett podzolosodás lehetıségének. Harmadrészt, pedig a mikromorfológiai vizsgálataimban 
megfigyelt bélyegek alapján is meggyızıdtem, hogy a spodic diagnosztikai szintekhez 
hasonló kémiai tulajdonsággal rendelkezı szint kialakulásának hátterében a belsı kolluviáció 
áll, mely a fagyás-olvadás folyamatához köthetı és az Andosolokban is végbemehet. 
Valószínőnek tartom, hogy az 1980-as években, amikor Romániában a diagnosztikai elveken 
alapuló talajosztályozást bevezették (CONEA et al., 1980; FLOREA &  MUNTEANU, 2000; 
MUNTEANU &  FLOREA, 2001) a talajtérképek összeállításánál a genetikus elı-koncepció 
(vasbemosódás egyenlı podzolosodás) erısebbnek bizonyult. A korábbi genetikus 
talajtérképen (CERNESCU &  FLOREA, 1963-1994) vasbemosódásos (soluri brune feriiluviale), 
illetve podzolos (soluri brune podzolice) barnaföldekként szereplı talajok helyét a Podzolok 
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foglalták el (ICPA, 2001) és csak 1400 m alatt fedik a vulkántestet Andosolok (60. ábra). 
Mindemellett a spodic diagnosztikai szintek felismerése az Andosol szelvényekben 
gyakorlatilag a talajképzıdés kronológiájának létrehozását segíti, hiszen az andic 
diagnosztikai szint után képzıdött és a mi jelenünkben végbemenı „kortárs” folyamat (61. 
ábra). 
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61. ábra. A diagnosztikai jellemzık megoszlása a Görgényi-szelvénysorban 

Az 1000 m és 1777 m között található szelvények altalaj szintjeinek egységes silandic jellege 
az Andosol képzıdést szolgáló talajképzı kızet egy idıintervallumon belüli lerakódására utal 
(61. ábra), melynek lehetséges módjait a környezetrekonstrukciós fejezetben tárgyalom. A 
vártaknak megfelelıen az 1000 m alatt vizsgált szelvények (GP6, GP7) egyike sem 
rendelkezett andic diagnosztikai szinttel, mely igazolta az irodalomban található (PEREPELIłĂ 
et al., 1986; JURÁNI, 2002) Andosolok földrajzi elterjedésének vonatkozó megfigyeléseket.  

A Mezıhavas hegylábi részét Luvisolok, illetve savanyú Cambisolok takarják (ICPA, 2001), 
ennek megfelelıen a hegylábi szelvényeknél is umbric feltalajra számítottam. Ezzel szemben 
a GP6 szelvényben 70% körüli bázistelítettséget mértem, mely orthieutric bélyeg. Miután a 
GP6-os feltalajszintjében a bázistelítettség meghaladta az 50%-ot, ezért azt mollic 
diagnosztikai szintként diagnosztizáltam, melyet egy jól fejlett cambic szint követ. A GP6 
szelvény diagnosztikai bélyegei alapján a vártakkal (Cambisol) ellentétben Phaeozemként 
sorolt ki. Ez három lehetséges okra vezethetı vissza: egyrészt a helyi mikroklíma hatására, 
másrészt a GP6-os szelvény esetleg egy feláramlási zóna közelében található, harmadrészt, 
pedig egy erodálódott Luvisol vagy Cambisol szelvényrıl van szó.  

A helyi mikroklíma, különösen hegyvidéki területeken jelentısen módosíthatja a talajok 
vízháztartását, mégis ezt a hipotézist el kellett vetnem, mert a GP7 szelvény is hasonló déli 
fekvéssel és mikroklimatikus adottságokkal rendelkezik, mint a GP6-os. A „feláramlási zóna” 
lehetıségét nem tartom kizártnak, miután a vizsgált szelvénytıl nem messze számtalan forrás 
tör a felszínre és ez egy lehetséges magyarázat a 70% körüli bázistelítettségre. Mégis a 
legvalószínőbbnek egy közelmúltban (a földosztás és tagosítás után) végbement eróziót (pl. 
túllegeltetés) tartok, mely az eredeti Luvisol szelvény feltalaját a felhalmozódási B szintig 
csonkolta és az osztályozás pillanatában a megmaradt szelvény Phaeozemekre jellemzı 
tulajdonságokkal rendelkezik. Az eróziós hipotézist támasztják alá a GP6-os szelvény 
áthumuszosodott feltalajában megfigyelt agyaghártyák is. 
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4.4.2 Magyarországi szelvények diagnosztikai jellemzıi  
A hazai szelvényekben az eltérı éghajlati adottságaik, illetve történeti földhasználatuk 
következtében a diagnosztikai bélyegek is változatosak. A badacsonyi, tihanyi és tokaji 
szelvények humuszos feltalaj szintje az egyensúlyi, illetve az enyhén kilúgzó vízháztartás 
következtében mollic, míg a galyatetıi szelvényben az erısen kilúgzó éghajlat umbric 
diagnosztikai szintet hozott létre. Az andornaktályi, tolcsvai, illetve magas-taxi szelvények 
humuszos feltalaj szintje ochric, ami igazából annyit jelent, hogy valamelyik paraméter 
alapján például alacsony szerves-szén tartalom (Andornaktálya), vagy  sekély szintvastagság 
(Tolcsva, Magas-Tax) miatt nem sorolhatók be mollic vagy umbric diagnosztikai szintek 
közé. 

33. táblázat 
Magyarországi szelvények besorolása 

ID Diagnosztikai szintek Jelzık WRB (1998) Genetikai típus 
Andornaktálya Ochric, Cambic eutric (leptic) Cambisol Fekete Nyirok 
Tolcsva Ochric, Argic eutric (leptic) Luvisol Fekete Nyirok 
Badacsony Mollic eutric, hortic,  

endoleptic 
Phaeozem Fekete Nyirok 

Tihany Mollic eutric, pachic Phaeozem Fekete Nyirok 
Tokaj Mollic, Cambic thapto-cambic,  

eutric, skeletic 
Phaeozem Barnaföld 

Magas-Tax Ochric, Cambic (cutanic), dystric,  
thapto-cambic 

Cambisol Barnaföld 

Galyatetı Umbric, Argic cutanic, dystric,  
humic, (thapto)-argic 

Luvisol ABET 

Megjegyzés: Genetikai típus- STEFANOVITS et al. (1999) alapján 

Az ochric szintek bázistelítettségi viszonyait a talajtípus mellett található jelzı fejezi ki (33. 
táblázat), melybıl közvetve az éghajlati adottságokra is következtetni lehet. Az erısen kilúgzó 
vízháztartással rendelkezı magas középhegységi területek (Magas-Tax, Galyatetı) 
szelvényeinek jelzıje dystric. A történelmi borvidékek területérıl kikerült szelvények 
esetében a eutric jelzı részben az egyensúlyi, illetve mérsékelt kilúgzó vízháztartásra 
vezethetı vissza, másrészt az adszorpciós felület telítettsége a mővelés során kijuttatott 
trágyából, illetve talajjavító anyagokból is származhat, mely részben maszkírozhatja a 
talajképzıdési folyamatok (kilúgzás, agyagosodás, agyagbemosódás) elırehaladottságát.  

Ez utóbbi megállapításomat, arra a megfigyelésemre alapozom, hogy az andornaktályi és 
tolcsvai szelvények csekély mélységük ellenére (ezek alig érik el az ~50-60 cm-t) 
rendelkeznek már színben, szerkezetben és agyagosságban a humuszos A szinttıl eltérı B 
genetikai szinttel, amelyet Andornaktálya esetében cambic-ként, míg Tolcsvánál argic 
szintként diagnosztizáltam. A szelvénysekélység összefügghet az ignimbritek nagyfokú 
mállás ellenállóságával (SZÉKELY, 1997) és ebbıl adódó lassú talajosodásával. Mégis a 
szelvénymélység az ember által elıidézett drasztikus erózióra enged következtetni, különösen 
felhagyott ültetvények esetében. A szelvényleírásoknál már korábban is jeleztem, hogy az 
ignimbriten kialakult két szelvényt morfológiai bélyegeik alapján erózió által csonkított in 
situ szelvényekként célszerő interpretálni.  

Az 50 cm-en belül megtalálható összefüggı alapkızetet a leptic jelzıvel jelöltem (33. 
táblázat), ahogyan a badacsonyi szelvény esetében is. Mégis az andornaktályi, tolcsvai 
szelvények jellemzésénél ez a jelzı elhagyható, hiszen a terepen mért effektív gyökér mélység 
(szılı) minden esetben meghaladta az 1,5 m-t, tehát nem akadályozta a gyökérnövekedést, 
míg a badacsonyiban a bazalt tömörsége gondokat okozhat.  
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Az andornaktályi, tolcsvai, badacsonyi, tihanyi és tokaji szelvényeknél a történeti 
földhasználati adatok alapján feltételezhetı volt az erıs emberi hatás. Az emberi tevékenység 
által jelentısen módosított (pl. árasztásos, öntözött területek), vagy hosszabb ideje 
mezıgazdasági mővelés alatt álló és rendszeresen trágyázott (istállótrágya, háztartási hulladék 
stb.) talajokat a WRB (1998) Anthrosolok fıtípusaként különíti el. A besorolásnál 
alapkövetelmény, hogy a vizsgált talajszelvény legalább 50 cm vastag hortic, irragric , 
plaggic vagy terric diagnosztikai szinttel rendelkezzen. A négy felsorolt diagnosztikai szint 
közül a mi közép-kelet európai körülményeink között a hortic diagnosztikai szint kritériumait 
érdemes vizsgálni. A hortic (a latin hortus- kert szóból) diagnosztikai szint mélymővelés, 
illetve intenzív és hosszantartó szerves trágyázás (háztartási hulladékok, istállótrágya stb.) 
hatására képzıdhet. A diagnosztikai szint színe sötét, nyirkos állapotban meghatározott 
Munsell szín „value” és „chroma” értéke 3-nál sötétebb; szerves-szén tartalma legalább 1%; a 
földesrész Olsen-féle (0.5M NaHCO3 kivonással meghatározott) P2O5-tartalma 100 mg/kg-nál 
több és bázistelítettsége meghaladja az 50 %-ot (WRB, 1998). Ezeknek a követelményeknek 
egyedül a badacsonyi szelvény vizsgálati eredményei feleltek meg. 
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62. ábra. Emberi hatást indikáló bélyegek a badacsonyi szelvényben 

Ugyanakkor a badacsonyi szelvény sekélysége miatt (48 és 50 cm közötti), mely végig hortic, 
az osztályozás szemszögébıl határesetnek tekinthetı, vagyis Anthrosolként, illetve 
Phaeozemként is besorolható. Mindenesetre az Olsen-féle módszerrel meghatározott felvehetı 
foszfor értékek, a szerves-szén tartalom, a szelvényben talált cseréptörmelék és a 
földhasználati múlt egyértelmően igazolja az emberi hatást (62. ábra). Valószínőleg hortic 
Anthrosolok tulajdonságaival egyezı talajok lehetnek a vulkáni hegyekben létrejött egykori 
településhelyeken is. STEFANOVITS (1956) „Magyarország talajai” c. monográfiában felhívja a 
figyelmet arra, hogy a Mátra környékén egykori avar települések (Óvár, Ágasvár) helyén 
található erdık, legelık és rétek talajai nem téveszthetık össze a sötét színő erdei talajokkal. 
Ezek a kultúrmaradvány talajok mind színükben, mind humuszosságukban, illetve 
adszorpciós viszonyaikban is hasonlóak a fekete nyirkokhoz és úgy különböztethetık meg a 
természetes talajoktól, hogy a vakondtúrásokban és az ásott szelvényekben gyakoriak a 
cseréptörmelékek, illetve a csontok (STEFANOVITS, 1956).  

A tokaji, magas-taxi, galyatetıi szelvények kızet-felhalmozódási rétege alatt található 
eltemetett 2B+D szintet az altalaj alap diagnosztikai szintjéhez, tehát a cambic- vagy argic-
hoz kapcsolódó thapto- jelzı indikálja. A tokaji szelvény altalaja cambic diagnosztikai szintre 
jellemzı tulajdonságokkal rendelkezik (33. táblázat), míg a galyatetıiben a GaPH5 és GaPH6 
szintek laboratóriumban mért adatai az argic szint diagnosztizálásához szükséges öt paraméter 



86 

mindegyikét teljesítik (WRB, 1998). A magas-taxi szelvényben a szintek közötti 
textúrdifferenciálódás nem egyértelmő, ugyanakkor a terepi vizsgálatok során leírt 
agyaghártyákat a cutanic jelzı indikálja. Az 33. táblázatban a magas-taxi szelvénynél a 
cutanic jelzı, azért szerepel zárójelesen, mert a WRB (1998)-as verziója szerint az csak a 
Luvisoloknál alkalmazható. A galyatetıi szelvény argic diagnosztikai szintje alapján Luvisol, 
ugyanakkor feltalajszintjének különleges mikromorfológiai (izotróp kolloid szövet) 
sajátosságaiból adódóan némileg eltér a senso stricto Luvisoloktól. A szelvényt, mint ahogyan 
már korábban szó esett igen alacsony térfogattömeg értékek (0,66-0,91 g/cm3) jellemzik. A 
foszfátmegkötés (30. táblázat) a GaPH1 szintben relatíve magas (61%). A kálium kloridos 
oldatban mért pH értékek (3,3-4,3), illetve az Alp/Al o számított arányszámok (1,0-1,4) 
NANZYO et al. (1993), illetve KLEBER et al. (2004) vizsgálatai alapján a nem-allofános 
Andosolokra jellemzıek.  

Összességében megállapítható, hogy a diagnosztikai tulajdonságok alapján a legváltozatosabb 
genetikus talajtípusnak a fekete nyirok bizonyult (33. táblázat). A diagnosztikai elveken 
alapuló talajosztályozás során kapott talajnevek hően tükrözik vissza az általam vizsgált 
mintaterületek talajnedvesség-forgalmi, illetve mikroklimatikus különbségeit. Az egyensúlyi 
és mérsékelt kilúgzó vízháztartású területeken (Badacsony, Tihany, Tokaj) a vizsgált talajok 
Phaeozemekre jellemzı bélyegekkel rendelkeztek. Az erıs kilúgzó vízháztartás felé haladva 
Andornaktályán Cambisolt, míg Tolcsván Luvisolt diagnosztizáltam. A magas-taxi szelvényt 
Cambisolként, a galyatetıit Luvisolként osztályoztam. A diagnosztikai talajtípusok, ezekben 
az esetekben, összhangban vannak a genetikus (barnaföld, illetve agyagbemosódásos barna 
erdıtalaj) elnevezésekkel. 

Az itt bemutatott szelvényszám igaz nem teszi lehetıvé nagyobb léptékő következtetések 
levonását, mégis rámutat arra, hogy a fekete nyiroktalajok legalább három egymástól alap 
tulajdonságaikban különbözı diagnosztikai talajtípust foglalnak magukba. Véleményem 
szerint a diagnosztikai elnevezések lehetıvé teszik a szelvényfejlıdés pillanatnyi állapotának 
megjelenítését. Ezzel szemben a fekete nyirok genetikai elnevezésbıl nem derül ki például, 
hogy a tolcsvai szelvényben lényegesen elırehaladottabb szelvényfejlıdés figyelhetı meg a 
badacsonyi és tihanyi szelvényekhez képest. A vulkáni kızet jellege és a kialakult 
diagnosztikai talajtípus között nem találtam összefüggést, hiszen a képzıdött talajok 
elsısorban az éghajlati tulajdonságokra, illetve az emberi hatásra, történeti földhasználatra 
vezethetık vissza. A diagnosztikai bélyegek közül egyedül az andic tulajdonságok 
alkalmazhatók az ısi (miocén) vulkáni területek újjáéledésének indikálásánál. 

4.4.2.1 Magyarországi szelvények talajképzıdési folyamatainak összefoglalása 

A badacsonyi, tihanyi és tokaji szelvényekre jellemzı az erıs humuszosodás, kilúgzás, 
intenzív kémiai mállás és az agyagosodás. Mindhárom szelvénynél a történelmi adatok és a 
földhasználat változás elemzése során feltételeztem az erıs emberi hatást. A badacsonyi 
szelvény hortic diagnosztikai tulajdonságai alapján ezt sikerült igazolni. A másik két 
szelvénynél az emberi hatás - bolygatás - bélyegek talajosztályozás szemszögébıl nem 
mutathatók ki.  

A két ignimbriten kialakult szelvény közül Tolcsva esetében egy viszonylag elırehaladottabb 
talajképzıdés figyelhetı meg. Ez a terület éghajlatával mutat összefüggést, mely Tolcsva 
környékén mérsékelten nedves, aminek köszönhetıen több csapadék jut be a talajba a 
vegetáció nélküli nedves periódusban. Ebben az esetben a mállás és kilúgzás is 
elırehaladottabb, mint Andornaktályán, mely WRB (1998) szerint argic diagnosztikai szint 
diagnosztizálásához is elégségesnek bizonyult. Mindemellett a környezeti feltételek mindkét 
szelvény esetében kedveznek az agyagelmozdulásnak. Következésképpen az illuviáció mind 



87 

Andornaktályán, mind Tolcsván aktív folyamatnak tekinthetı, de textúrdifferenciált B szinttel 
a vizsgált idıszakban csak a tolcsvai szelvény rendelkezett.  

Majdnem hasonló a helyzet a magas-tax-i és a galyatetıi szelvények esetében, ahol a 
csapadék utánpótlása az év nagy részében szinte állandó lefelé irányuló vízmozgást 
eredményez. Ezek a talajok anyagforgalmukat tekintve az erıs kilúgzás típusába tartoznak 
(VÁRALLYAY , 1985). Galyatetı magasabb fekvése, hővösebb éghajlata és hosszabb hó 
akkumulációs idıszaka nagyobb arányú szervesanyag felhalmozódásnak kedvez. A börzsönyi 
szelvényhez képest a galyatetıi szelvény „talajnedvesség győjtı” pozícióban található, mely 
több hóval borított nap, mini-lapály és középsı lejtı szakasz. Mindez intenzív mállást és 
kilúgzást eredményez. A galyatetıi szelvény kémhatása pH 4,11- 5,20 között mozog, ez 
annyit jelent, hogy a legfelsı mintavételi szintben (GaPH1) a kolloidfrakció flokkulált, alatta 
a környezeti feltételek diszpergálásnak kedveznek. A szemcsemobilizálódás a belsı 
kolluviáció folyamata révén jöhet létre, és végeredményben ez vezet a szintek közötti 
textúrdifferenciálódáshoz.  

A vékonycsiszolatok tanulmányozása során felmerült bennem az a kérdés, hogy, ha a 
feltalajszint kolloidszövete izotróp, akkor mi mozdulhat el, ami végeredményben valódi 
illuviációs agyagbevonatokként jelenik meg az altalajszintekben. A választ a kvarcszemcse 
eloszlásban találtam, mely a feltalajhoz hozzáadódott löszhatásra enged következtetni. 
Valószínőleg a lösz mállása során szintetizálódott agyagásványok azok, amelyek 
elmozdulhattak. Az 33. táblázatban ezért a thapto- jelzıt az argic mellett zárójelesen tüntettem 
fel, hiszen az agyagbemosódás, a jelenben is aktív. Aktív folyamatoknak tekinthetık még a 
humuszosodás, intenzív mállás és agyagosodás, kilúgzás és az agyagvándorlás, illetve a belsı 
kolluviáció.  

Mikromorfológiai vizsgálataimra alapozva arra a következtésre jutottam, hogy a galyatetıi 
szelvény genetikai eredetét tekintve 33 cm-tıl régebbi geológiai kor talajképzıdésének 
eredménye. A szelvény „közepén” található kızettörmelék-feldúsulás, 33–44 cm mélységben, 
periglaciális felszínpusztulást indikáló bélyeg, amelynek alapszövetét a geliszoliflukció 
folyósan deformálta. Az enyhébb idıszakokban a felolvadt részekbıl gyakorlatilag a 
könnyebb részecskék (talaj) „kifolytak”, míg helyben a mállásnak ellenálló nehezebb kızetek 
maradtak. Több ilyen fagyás–olvadási ciklus következtében egy relatív kızettörmelék dúsulás 
következhetett be a régebbi korok talajainak felszínén, és ezeket írtam valószínőleg le a 
börzsönyi illetve tokaji szelvényekben is. Ezt a felszínt fedhette be késıbb a kızetek 
fagyaprózódása során keletkezett finom por, illetve a közeli folyók medrébıl kifújt kızetliszt. 
A periglaciális hatások, ahogyan errıl már korábban is szó volt annál erısebben 
érvényesültek minél magasabb volt a hegység és minél mállékonyabb a kızet. Ezek a 
feltételek a Mátrában, illetve a Börzsönyben is jellemzıek voltak (SZÉKELY, 1997). A 
galyatetıi szelvény vékonycsiszolataiban a kvarcszemcsék eloszlása alapján nyomon 
követhetı, hogy a paleofelület kb. 55 cm mállatlan anyaggal gazdagodhatott a pleisztocén 
folyamán. Ezeken, a szél által frissen lerakódott és fagyaprózódásból keletkezett üledéken, az 
interstadiálisokban megindulhatott egy újabb talajképzıdési ciklus. A vékonycsiszolatokban 
megfigyelt izotróp kolloidszövet és a részben andic diagnosztikai tulajdonságokra utaló 
bélyegek a galyatetıi szelvény 0–33 cm mélységig terjedı újjáéledését jelzik. Mindezek 
alapján az említett szelvény feltalajszintje posztglaciális talajképzıdménynek tekinthetı.  

A miocén paleofelszín újjáéledésének és utolsó glaciális-holocén idıszakhoz köthetı 
környezeti fejlıdésének rekonstrukcióját a görgényi-szelvénysor példáján mutatom be a 
következı fejezetben. 
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4.5 Görgényi szelvénysor környezeti fejlıdésének rekonstrukciója 

4.5.1 Paleo-talajképzıdés reliktum bélyegei 
Az elmúlt 7 millió évben, tehát a Mezıhavas keletkezése óta, a klimatikus tényezık 
meglehetısen változatosak voltak a Görgényi-havasokban is. Az ısföldrajzi adatok azt 
sugallják, hogy a talajképzıdés legkorábban 4,2 millió évvel ezelıtt indulhatott meg a 
geomorfológiailag stabil helyeken, amikor a klíma száraz sivatagiból a nedves szubtrópusiba 
váltott át. Ez a periódus megközelítıleg egy millió évig tarthatott (MÜLLER, 1999a). 

Idı

Vulkáni kitörések

5,4 2,4
Pliocén

Pontuszi
Pleisztocén

7,3-
6,2 4,2 3,3

Szubsztrátum

1,8
forró és száraz nedves szubtrópusi meleg és szárazhővös és száraz

Fizikai mállás
por, finom üledék
képzıdés

Talajképzıdés Erózió és
szedimentáció

Elsı jelentısebb lehőlés

Periglaciális 
Környezetet
Jellemzı foly-k

Mill. év

Primer szilikátokban 
gazdag laza vulkáni kızet

Mállott vulkáni kızet

Humuszos A-szint
morzsás szerkezettel
Átmeneti B-szint
Kilúgzási E-szint

Felhalmozódási B-szint

Primer szilikátokban 
gazdag, fagyaprózás termék,
illetve szél által lerakott üledék

 
63. ábra. A talajképzıdés lehetséges periódusai a Görgényi-havasokban a kızetek keletkezése óta 

Ezen idıszak alatt a talajosodás progresszíven haladhatott a sivatagi éghajlat által korábban 
fizikailag felaprózott, primer szilikátokban gazdag vulkáni kızeten (63. ábra).  

Humuszos szint
morzsás szerkezettelA

B

kicserélhetı Al3+

1:1 típusú agyagásványok

Duchaufour (1982) alapján

Fe3+-hidrátok

dehidratált Fe3+

erısen málló alapkızet
 

64. ábra. Ferralite szelvény sematikus 
vázlata DUCHAFOUR  (1982) alapján 

Az elsıdleges vulkáni szubsztrátum valószínőleg 
vulkáni üvegben (amorf szerkezető primer 
szilikátokban) még igen gazdag lehetett. A kedvezı 
drénviszonyok viszonyok következtében a talajképzıdés 
viszonylag gyorsan elérte a szubtrópusi viszonyokra 
jellemzı igen erısen kilúgzott állapotot (VAN RANST, 
1991). A területen DUCHAFOUR (1982) által leírt 
Ferralitok (64. ábra) képzıdhettek. Az említett talajtípus 
kifejezetten a szilíciumoxidban relatíve szegény 
alapkızeten képzıdhet és andezites, illetve bazaltos 
szubtrópusi területekre jellemzı. A FAO (1974)-es 
kiadványában tárgyalt Ferralsoloknál lényegesen 
sekélyebb. 

A Ferralite szelvényekre jellemzı a porózusság, a jól fejlett mikroszemcsés szerkezet, a 
kicserélhetı bázisok igen alacsony aránya, a savanyú kémhatás, illetve a nagy Fe3+- és Al3+-
tartalom, agyagásványai között az 1:1 típusúak a jellemzıek, alapkızete igen erısen mállott.  
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A pedoreliktum Ferralite szelvény maradványait két formában figyeltem meg a görgényi 
szelvénysorban: egyrészt in situ, a GP1-es szelvény eltemetett Bw+D szintjében, melyet a 
mikromorfológiai mintákban P-anyagként írtam le (66. ábra). Másrészt a pedoreliktum anyag 
a szelvénysoron belül áthalmozottan az M-anyagban sárgás színő alapanyagú és anizotrop 
kolloidszövető rögök, 1000 µm-nél nagyobb típusos disthric vasoxid és vashidroxid borsók, 
illetve a szaprolit jellegő, igen erısen mállott andezit kızetdarabok formájában van jelen. 
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65. ábra. A mezıhavasi Andosolok genetikai szintjei, mikromorfológaiai anyagai (R, Ra, P, M) és 

diagnosztika (WRB, 1998) szintjei közötti kapcsolat 

A 65. ábrán az Andosolokként osztályozott talajszelvények genetikai szintjei és 
mikromorfológiai anyagai közötti kapcsolatot vázoltam. A szelvények igen sötét színe miatt a 
pedoreliktum anyagok elkülönítése a terepi morfológia alapján igen körülményesnek 
bizonyult. Ásványtani vizsgálatok (SEM-EDS, a homokfázis röntgen diffrakciója) alapján is a 
talajanyag homogénnek bizonyult, idegen anyag hozzákeveredést nem sikerült kimutatnom. 
Ebbıl adódóan a pedoreliktum anyagok elkülönítésénél és a terület környezeti fejlıdésének 
rekonstruálásánál a mikromorfológiai megfigyeléseimre, illetve az irodalomban fellelhetı 
információkra támaszkodhattam csak. 

A belsı kolluviáció által képzıdött spodic szint andic anyagon belüli jelenlétérıl a 
diagnosztikai osztályozás fejezetben már szó volt. Ami ezen az ábrán igazán érdekes az, hogy 
a diagnosztikailag egységes andic tulajdonságú szelvények mikromorfológiailag 
különbözıek. Az 1400 m felett található szelvények altalajszintjeinek P- (tehát paleo) anyaga 
a GP1-ben aluandic, míg a GP2-ben silandic jellegő. Az 1400 m alatt található szelvények M-
anyaga egységesen silandic, tehát allofános. Ebbıl az következik, hogy a szelvények 
újjáéledése nem csak a feltalajszintekben következett be, hanem az egész szelvényt érintette. 
A megújulásában olyan friss, mállatlan primer szilikátokban gazdag üledékeket képzı, lerakó, 
illetve áthalmozó folyamatoknak kellett részt venniük, amelyek alaptulajdonságaikban 
módosították a paleofelszínt.  
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4.5.2 Az 1400 m feletti talajszelvények megújulása 

A paleoklimatikus adatok alapján ismert, hogy 3,3-2,4 millió évvel ezelıtt a Kárpát-Pannon 
térség klímája meglehetısen instabil volt. Így a térségben uralkodóvá válhatott a szélerózió, 
illetve a lejtıs tömegmozgások (MÜLLER, 1999a). A szélerózió lehetıségét igazolják a 
kalderaperem környéki szelvényekben (GP1, GP2) leírt kızet-felhalmozódási rétegek, 
amelyeket a szelvénymorfológiai leírásoknál deflációs maradéktakaróként vagy 
kavicszsinórként (stone line) értelmeztem. Ez a kavicszsinór jelenti a határt a 
geomorfológiailag relatíve stabil pozícióban megmaradt in situ GP1-es szelvény eltemetett 
szintként értelmezett altalajszintje és a szelvénymegújulást szolgáló friss üledékek között.  

MiGP1H3, Ra-anyag

MiGP1H4, P-anyag

2000 µm

2000 µm

 
66. ábra. A MiGP1H3 (Ra-anyag: sötétbarna, mikro-szemcsés) és a MiGP1H4 (P-anyag: vöröses barna, 

rögös) színben és alapvetıen szerkezetben megnyilvánuló különbség a poligenetikusságot jelzi 

A feltalaj és altalaj szerkezete és színe közötti hirtelen váltás a szelvény poligenetikusságát 
igazolja (66. ábra). 

MiGP2H1, R-anyag 2000 µm

MiGP2H3, P-anyag

2000 µm
 

67. ábra. A MiGP2H1 szint R-anyaga és a MiGP2H3 szint geliszoliflukció által deformált P-anyaga 

A GP2-es szelvényben a szintén P-anyagként értelmezett altalajszint aggregátumai 
lekerekítettek, a turbulens folyás által deformáltak, elrendezıdésük véletlenszerő. Ez utóbbi 
tulajdonságok a geliszoliflukciós folyamatokra utalnak, mely a GP2-es szelvényben már az 
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altalajszinteket is érinthették. Ezzel egyidıben az altalajszintek pedoreliktumként értelmezett 
aggregátumainak felületén, tehát pórusaikban izotróp agyagbevonatokat is megfigyeltem. 
Miután ezek a bevonatokat jelenkori pórusok falán találhatók, szintézisük a jelenben 
végbemenı, aktív talajképzıdési folyamatként értelmezhetı és magyarázatként is szolgálhat 
az altalaj szintek andic jellegére is. JONGMANS et al. (1994) szerint az amorf vegyületek és 
bevonatok gyakran fordulnak elı vulkáni kızeten kialakult talajokban és képzıdésük a 
talajképzı kızet kémiai mállása során felszabadult alumíniumvegyületek és a kovasav-gélek 
„keveredése” során létrejövı szintézisre vezethetı vissza (JONGMANS et al. 1994; SZENDREI, 
2000). Ásványi összetételüket tekintve ezek allofán illetve immogolit–bevonatok, amelyek a 
talajnedvesség mozgásért felelıs pórusokban, tehát a makro-pórusokban, ülepednek ki a 
talajoldatból. Következésképpen a bevonatok szintézisét szolgáló alapanyag fentrıl érkezik, 
mely a maradéktakaróra rátelepülı üledék mállásából származhat. 

A GP1 és GP2-es szelvények feltalajszintjeinek mikromorfológiai tulajdonságai bizonyos 
értelemben hasonlóak a galyatetıi szelvény izotróp kolloidszövető feltalajához, ahol a 
felszínre települt niveo-eolikus üledékek játszottak közre a feltalajszint újjáéledésében.  

GP2 GP1

Szelvénysor
Szélirány
Eolikus üledékek

 
68. ábra. Eolikus üledéklerakás fı területe 
KARÁTSON et al. (1999) térképét felhasználva 

A Mezıhavas 1400 m felett található 
szelvényeinek esetében is valószínőnek 
tartom a felszínmegújulását primer 
szilikátokban gazdag fagyaprózódás 
termékek, illetve szél által lerakott üledékek 
által. A tanulmányozott szelvénysor a 
pleisztocén során uralkodó szelek útjában 
fekszik, tehát a szelvények friss mállatlan 
anyaggal való gazdagodása eolikusan 
igazolható (68. ábra). A forrásterület nagy 
valószínőséggel az a Mezıhavastól 
kevesebb, mint 10 km-re található 
horzsakıben, vulkáni üvegben gazdag 
Fancsal kaldera lehetett, melyet nemrég 
tártak fel (SEGHEDI et al., 2004). A Fancsal 
és a Mezıhavas vulkanoklasztitjainak 
hasonló kora, illetve ásványos összetétele 
miatt a genetikailag különbözı szintek 
megkülönböztetése csak a mikromorfológiai 
tulajdonságok alapján lehetséges.  

A vékonycsiszolatokban megfigyelt nagyobb mérető klino- és ortopiroxének, oxi-hornblende 
valószínőleg a mállatlan vulkáni kızet a jelenben is aktív fagyaprózódásával és nivációs 
folyamatok által keletkezhetett, amelyek a mélyebb genetikai szintekbe a biológiai 
aktivitásnak köszönhetıen keveredtek.  

Az eolikus folyamatok a görgényi szelvénysor alsóbb szegmenseit is érinthették. Azonban, az 
1400 m alatt található szelvények talajképzı kızet rétegzetlen, rosszul osztályozott 
üledékösszlet, melyben az andezit kızetdarabok változatos formáit és mállottságát figyeltem 
meg, míg a 1400 m felett találhatókban az alapszubsztrátum felé haladva az erısen mállott 
andezit darabok dominálnak. A mikroszkóp alatt, az Andosolokat felépítı domináns anyag az 
M-típusú volt, melyben másodlagos vasborsókat, illetve agyagbevonat töredékeket is 
megfigyeltem. A legmélyebb Andosolokat 1350-1400 m között írtam le és itt az altalajszintek 
egységesen allofánosak (silandic-ok) voltak. Mindezek alapján arra a következtetésre 
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jutottam, hogy az Andosol képzıdést szolgáló alapkızetnek egy szőkebb idıintervallumon 
belül kellett képzıdnie, lerakódnia. 

4.5.3 Az 1400 m alatt található szelvények újraéledésének környezeti folyamatai 
A kolluviumokhoz hasonló görgényi szelvények kizárólag niveo-eolikus úton történı 
újjáéledése összetettségük miatt már elégtelennek magyarázatnak tőnik az andic 
tulajdonságok interpretálásánál. Ezért, olyan talajképzı kızetet adó üledékképzı 
folyamatokat vizsgáltam, amelyek egy meghatározott idıintervallumban, kb. 1000 és 1700 m 
közötti tengerszint feletti magasságban lehettek aktívak, illetve keverı mechanizmusok által 
vagy önmagukban is képesek voltak kellı mennyiségő mállatlan, finomszemcséjő vulkáni 
aprózódás terméket elıállítani az andosolosodáshoz. Kicsit talán leegyszerősítve is, de a 
morfológiai tulajdonságok, illetve a szelvénymélység alapján kijelölhetı, hogy a Mezıhavas 
~1400-1777 m közötti, in situ paleoszelvény maradványai jelentik a letarolt szakaszt, míg az 
1000 és 1400 m közöttiek az üledék felhalmozódási, szedimentálódási zónát. A relatíve mély 
(100-120 cm) vastag andic tulajdonságú talajszelvényeket 1400 és 1350 m között tártam fel 
(69. ábra). 
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69. ábra. Recens és paleo-anyagok eloszlása a mezıhavasi szelvényekben  

Keleti Kárpátok jelenkori formakincse a jégkorszakok során felerısödı letarolás, 
fagyaprózódás és a lejtıs tömegmozgások révén alakult ki. A legmagasabb felszínei a 
pleisztocén folyamán sem jegesedtek el (KARÁTSON, 1999a). Periglaciális éghajlat alatt az 
intenzív felszínformálás három okra vezethetı vissza: a fagyaprózódás során termelıdött nagy 
mennyiségő törmelékre, a felengedı aktív zóna magas víztartalmára és a növénytakaró 
gyérségére. Mindhárom tényezı a lepusztulást segíti elı (GÁBRIS, 1991). 

Mozgásformáik szerint GÁBRIS (1991) hatféle periglaciális lejtıs mozgást különböztet meg: 
(1) lavina hó vagy kıtörmelékkel kevert lavina; (2) latyakfolyás; (3) olvadékcsuszamlás; (4) 
geliszoliflukció; (5) fagyos talajszınyeg kúszás és a (6) gravitációs törmeléklejtı. A 
geliszoliflukció, illetve fagyos talajszınyeg kúszás (creep) lehetıségét már egy korábbi 
fejezetben is tárgyaltam. A geliszoliflukció, mely tekintélyes mennyiségő üledéket képes az 
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alacsonyabb térszínek felé elszállítani, felhalmozni és a felszín szintkülönbségeit elegyengetni 
(GÁBRIS, 1991), valószínőleg az egyik kulcsfolyamata lehetett a mezıhavasi szelvények 
talajképzı kızetének üledéklerakásában, de nem egyedül. Sztratovulkáni felépítéső 
hegységeinkben (az értekezésben bemutatott andezites területeken) SZÉKELY (1998) 
megfigyelései szerint különösen jellemzı volt a krioplanációs felszínformálás, melynek 
hátterében a niváció folyamata áll. Mindezek alapján az 1400 m alatt található mezıhavasi 
szelvények utolsó glaciális-holocén idıszakban végbement újjáéledése mögött több 
részfolyamatból összetevıdı, tehát összetett geneziső üledékképzést feltételeztem. 

4.5.3.1 Az újjáéledést szolgáló lehetséges üledékképzıdési folyamatok bemutatása 

Az 1400 m alatt található szelvények andic bélyegeinek kialakulásáért a fagyaprózódás 
termékek a felelısek, a talajanyag osztályozatlanságának hátterében egyrészt a 
geliszoliflukció, másrészt a Görgényi-havasok dimbes-dombos felszínét is kialakító gyors 
lefolyású események, mint pl. kevert lavinák, illetve latyakfolyások (34. táblázat) állhatnak. A 
fagyaprózódás és a geliszoliflukció az olvadékvíz szállító munkájával együtt, annak a 
periglaciális felszínformálásnak a részfolyamatait képezik, amely nivációként vált ismertté az 
irodalomban. MATTHES (1900) niváció alatt a mozdulatlan hófoltok közvetlen helyi formáló 
hatását értette. BERGER (1967) ezt a fogalmat a hófoltok nagyon lassú csúszó mozgására is 
kiterjesztette. A niváció a hóhatár közelében a leghatékonyabb, de egészen az erdıhatárig is 
elıfordulhat (GÁBRIS, 1991, SZÉKELY, 1998).  

34. táblázat 
Az 1400 m alatt található mezıhavasi szelvények talajképzı kızetét kialakító üledékképzıdési folyamatok 

GÁBRIS (1991), BORSY (1998) és SZÉKELY  (1998) alapján 

Üledékképzıdési 
folyamat 

Niváció Kevert lavina Latyakfolyás Firnfolt/ 
gleccserfolt 

Kialakulásának 
helye 

hóhatár közelében 
erdıhatárig 

erdıhatár felett ahol a kızetek 
állékonyság kicsi 

hóhatár közelében 
erdıhatárig 

Kialakulásának 
feltétele 

sok hó és hővös nyár gyors olvadás, 
heves havazás 

sok hó, gyors 
felmelegedés 

hó nyáron se  
olvadjon el 

Folyamat jellege fagyaprózódás, (geli)-
szoliflukció, víz 
szállító munkája  

szabadesés, 
csúszás és folyás 

folyás lassú kúszó mozgás, 
nivációhoz hasonló  

Sebessége lassú  gyors gyors lassú 
Felszíni forma kemény kızetekben 

krioplanált felszín  
lavinatörmelék 
nyelv 

bálnahát formájú 
törmelékkúp 

kemény kızetekben 
nivációs medence 

Üledéktípusa osztályozatlan osztályozatlan, 
till-szerő 

osztályozatlan,  
till-szerő 

till, osztályozatlan 

A niváció lényege, hogy a hó szélárnyékos helyeken még a melegebb idıjárás beköszöntével 
sem olvad el teljesen, így egyrészt hőti, illetve jelentıs kifagyásnak teszi ki környezetét, 
másrészt olvadékvizet termel. A hófolt alatt a fagyaprózódás általában gyengébb. Az 
legintenzívebb hımérséklet ingadozásnak kitett terület a hófolt határa, mely különösen nedves 
környezetben apríthatja nagyon finomszemcséssé a felszíni kızetet. Az olvadás hatására a 
hófolt alatt és közvetlen közelében lepelszerően csörgedezı gyenge vízfolyások figyelhetık 
meg, melyek a finomabb aprózódás termékeket elszállítják. A hófolt környezetének 
olvadékvizes telítıdése következtében a lejtés irányában megindulhat a geliszoliflukció 
(GÁBRIS, 1991; SZÉKELY, 1998), amely turbulensen folyó mozgása (48. ábra) révén az 
üledékrétegben elkeverheti a felszínen képzıdött fagyaprózódás termékeket. SZÉKELY (1998) 
alapján niváció a korai kutatásokban a szélsıségesen kontinentális periglaciális éghajlatú 
területekre jellemzı inkább (RICHTER et al., 1963; DEDKOV, 1969, 1972), míg az újabbakban 
(WATERS, 1962; KARRASCH, 1972) a hófolterózió a sok hóval, hosszú évszakos talajfaggyal 
és a hővös nyárral hozható összefüggésbe. GÁBRIS (1991) a niváció hatékonyságát a hótakaró 
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vastagsága, illetve az állandó fagy jelenlétére, illetve hiányára vezeti vissza. Munkájában 
felhívja a figyelmet arra, hogy egyes nézetek szerint a felszín legnagyobb mértékő átalakítását 
éppen a niváció végezhette el a jégkorszak végén, a deglaciáció idején. A nivációhoz 
kapcsolható felszínformák igen változatosak, közös vonásuk, hogy valamennyinek kemény 
kızetbe vésıdött formáját írták le (GÁBRIS, 1991). A niváció talajok mikromorfológiájára 
kifejtett hatása leginkább a geliszoliflukció által módosított alapanyag alapján ítélhetı meg. 
Az összes (beleértve a galyatetıit is) vékonycsiszolatokban megfigyelt morfológia szerint 
típikusan geliszoliflukció által folyósan deformált szövetet a galyatetıi szelvényben, illetve a 
görgényiek közül a GP2-es szelvény altalajszintjében figyeltem meg (67. ábra). Ezzel 
szemben az 1400 m alatt található szelvények AB és Bw1 genetikai szintjeibıl vett 
vékonycsiszolatokban, az M-anyagnak az elıbb említett koszos deformáltsága hiányzik és 
inkább recens talajképzıdésbıl származó szemcsék és pedoreliktum anizotrop kolloidszövető, 
illetve geliszoliflukció által deformált izotróp kolloidszövető rögök keveréke figyelhetı meg.  
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70. ábra. Az 1400 m alatti szelvények AB és Bw genetikai szintjeibıl vett vékonycsiszolatok M-anyagában 
megfigyelhetı recens talajképzıdésbıl származó szemcsék (iSz), pedoreliktum anizotrop kolloidszövető 

rögök (aRö), illetve izotróp kolloidszövető rögök (iRö). 1.-2. kép: GP3-as szelvény, AB1/AB2 szint, 20-27 cm; 
3.-4. kép: GP9-es szelvény, AB szint, 12-17 cm; 5.-6. kép: GP5-ös szelvény, Bw szint, 26-33 cm 

A vékonycsiszolatokban megfigyelhetı (70. ábra) porózus szerkezet azt a benyomást kelti, 
hogy az alkotórészek egy pillanatban ülepedtek ki. Ez vagy egy gyors szedimentálódásra 
vezethetı vissza, vagy a hófolt lassú mozgására, mely magával ragadta az alatta található 
felszínt: pedoreliktum aggregátumokat, fagyaprózódás termékeket, illetve a 
geliszoliflukciósan deformált rögöket és elolvadása után in situ rakta le ıket. 

A hirtelen keletkezı lejtıs tömegmozgások közül a szelvényekben megfigyelt osztályozatlan 
üledékeket két lehetséges folyamat rakhatta le az egyik a latyakfolyás, a másik a kevert lavina 
(34. táblázat). A mérsékelt égöv magashegységeiben a lavina üledékek igen gyakoriak és 
legnagyobb részük az erdıhatár felett alakul ki és ott is végzıdik. Magát a lavinát a heves 
hóesések, illetve a gyors olvadás idézheti elı, melynek lehetıségét valószínőnek tartom, 
hiszen a szelvénysor a csapadékot hozó nyugati oldalon fekszik. Mozgásformájukat tekintve a 
lavinákra a szabad esés, csúszás és folyás a jellemzı. A kezdetben hóval induló görgetegek az 
útjukba esı üledékeket felkapva (talajt, kıtörmeléket, fagyaprózás termékeket) kevert 
lavinává alakulhatnak át. A kevert lavina olvadása után visszamaradó üledék nagyon hasonlók 
a jégárak morénáihoz. Jellegzetes geomorfológiai formájuk a lavinatörmelék nyelv, mely akár 
a 700 m hosszúságot, 200 m szélességet és 25 m vastagságot is elérheti (GÁBRIS, 1991).  
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Az üledékek osztályozatlansága jellemzi a latyakfolyás, vagy hófolyás által lerakott 
üledékeket (GÁBRIS, 1991). Latyakfolyás általában ott keletkezhet, ahol a hegységet felépítı 
kızetek állékonysága a mállás hatására csökkent (SZÉKELY, 1997), illetve olyan üledékekben 
melyeknek lejtıállékonysága alacsony kapacitással rendelkezik (VAN VLIET LANOË, 1985). A 
folyamatot a sok a hó és tavaszi gyors felmelegedés indíthatja be. Sebességét tekintve gyors 
lefutású is lehet és a lavinákhoz hasonlóan az útjába akadó törmeléket magával ragadhatja, 
amelyet bálnahát formájú törmelékkúpokban rakhat le. A lerakott üledékek till-szerőek, tehát 
a jégárak által lerakott üledékekhez hasonlóak és bennük a finom homoktól a sziklákig 
minden szemcseméret megtalálható (GÁBRIS, 1991). 

Ami érdekes az, hogy mindkét periglaciális lejtıs folyamat (kevert lavina, illetve 
latyakfolyás) által lerakott üledék az olvadás után morfológiai és szedimentológiai 
tulajdonságaikban a jégárak által szállítottakkal, illetve lerakottakkal egyeznek. Hasonló 
problémát tárgyalt LANGOHR (1971, 1974) a chilei vulkáni hamu talajok kapcsán, ahol a 
korábbi felvetések szerint az andosolosodást szolgáló talajképzı kızetet legalább négy 
üledékképzıdési elmélettel magyarázták: direkt vulkáni hamuszórás, löszhatás, folyóvízi 
üledékszállítás, illetve sárfolyás. LANGOHR (1971, 1974) az Andosolok morfológiai 
tulajdonságai, kiterjedésük és földrajzi elterjedésük alapján arra az egyetlen megbízhatónak 
tőnı következtetésre jutott, hogy az andosolosodást szolgáló talajképzı kızetét egy egész 
hegylábfelszínt beborító csonthófolthoz hasonló pediment gleccser rakhatta le. Hasonló 
következtetésekre jutottak a Cantal (Franciaország) miocén andezites terület esetében HETIER 

(1975) és QUANTIN (2004) is, ahol a szerzık az andosolosodás talajképzı kızetének a jégárak 
üledékeit nevezték meg. Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy vajon származhat-e a 
Mezıhavas Andosoljainak alapkızete pl. csonthófolt által lerakott üledékébıl? 

A niváció kapcsán szó volt, hogy a hófoltok lassan csúszva mozoghatnak is. BORSY (1998) 
által közölt gleccsertípusok közül a firn-, illetve gleccserjég-foltok képzıdési feltételei nagy 
hasonlóságot mutatnak a nivációs hófoltok elıfordulásával, melyek szintén szélárnyékos 
helyeken, mélyedésekben, illetve a hegyek lee-oldalán lehetnek gyakoriak. A gleccserjég 
kialakulásának lehetısége mindenütt fennáll, ahol a téli idıszakban lehullott hó a következı 
nyáron nem olvad el, és ahol, ez a folyamat, több (pár évtıl több száz évig eltartó) cikluson át 
megismétlıdik. A nivációt elıidézı hófolt és a firn-, illetve gleccserjégfolt közötti 
különbséget az irodalmi adatok alapján igazából a „foltot” alkotó megfagyott vízkristályok 
sőrőségi állapotában véltem felfedezni. BORSY (1998) közlése alapján a frissen lehullott hó 
sőrősége 0,1- 0,2 g/cm3, a szemcsés hóé (mely a nivációs hófoltokban jellemzı) 0,3 g/cm3, a 
csonthóé vagy firné 0,5 g/cm3 és 0,85 g/cm3-es sőrőségtıl beszélünk gleccserjégrıl. A hó, 
csonthóvá, majd gleccserjéggé többszöri fagyás-olvadás után alakulhat át. A szemcsés hóból 
csonthóvá alakult kristályok sőrősödési folyamatában jelentıs szerep jut továbbá az újabb 
havazáskor a már átalakult rétegekre nehezedı friss hórétegek által kifejtett nyomásnak is. Az 
így kialakult firn- vagy gleccserjégfoltok méretei igen különbözı kiterjedésőek és tömegőek 
lehetnek. A firnfolt mozgása során nincs számottevı morénaképzıdés és azokban a 
hegységekben, amelyek magassága éppen csak megközelíti a hóhatárt, a firnfoltok az 
eljegesedés egyedüli jeleinek tekinthetık. Elolvadásuk után az eljegesedésre utaló egyedüli 
bizonyíték az utánuk visszamaradó glaciális üledék.  

VAN DER MEER-nél (1996) olvasható az a gondolat, hogy a pleisztocén során keletkezett 
glaciális üledékekkel egyenértékő jelenkori üledéksorokat igen nehéz találni, hiszen a 
szakemberek többsége a gleccsereket az alpi területek vagy azokhoz hasonló viszonyokkal 
vetik egybe. VAN DER MEER (1996) szerint ezzel az a probléma, hogy a klasszikus értelemben 
vett gleccserek, vagyis az alpi völgyigleccserek tömör kızeten vonulnak, míg a jégkorszakok 
jégárjai, jégmezıi, vagy csak jégfoltjai laza üledéksorokat, illetve talajokat is befedték. A 
kárpáti eljegesedés nyomait is a kemény kızetekbe vésett formakincs (kárfülkék, 
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tengerszemek, teknıvölgyek, lejtık alakja), illetve morénák, vándorkövek megléte alapján 
írták le. NAGY &  VOFKORI (1999) adatai szerint az 1500 km hosszú Kárpátokban csak 
szigetszerő eljegesedés volt jellemzı a pleisztocén folyamán. Az Északi-Kárpátok vonulatai 
közül a Liptói-havasok és a Magas-Tátra jegesedett el legerısebben (35. táblázat). 
Területükön a hóhatár 1500–1600 méter magasan húzódott, míg maguk a völgyigleccserek 
egészen 900 m-ig ereszkedtek le. A Déli-Kárpátokban hóhatár a kitettségtıl függıen 1750–
1850 m között húzódott, a jégárak legfeljebb 5–6 km-es hosszt értek el. A Déli-Kárpátokra, az 
északi vonulatokhoz képest, általában kisebb mennyiségben felhalmozódó hó, illetve jég volt 
jellemzı. 

35. táblázat 
A Kárpátok eljegesédésének összefoglaló adatai MÓGA (1999) és NAGY &  VOFKORI (1999) alapján 

 É-régió “Közép” régió  D-régió 
Hóhatár 1500-1600 m 1600-1800 m 1750-1800 m 

Gleccserek 
elırenyomulása 

900 m - 1400-1500 m 

Kárfülkék 
kitettsége 

É, ÉK, K É, K É, D 

Uralkodó szélirány É, ÉK -. É 
Kızet amfibolit, 

csillámpala, 
fillit, 

granodiorit, 
gneisz 

andezit, 
gneisz, 

homokkı, 
pala, 
zsírkı 

gneisz, 
csillámpala, 

szericit-klorit pala, 
gránit, 
diorit, 
gabbró 

Megjegyzések: É-régió: a Ny-Tátráktól a Kelemen-havasokig húzódó terület, Közép régió: Kelemen és Gyalui-
havasok; D-régió a Déli-Kárpátok 

A 35. táblázatban „közép”-régióként szereplı Keleti-Kárpátokban egyedül a Kelemen-
havasokban és a Gyalui havasokban találtak eljegesedésre utaló glaciális formakincset 
(KARÁTSON, 1999a; MÓGA, 1999; NAGY &  VOFKORI, 1999). A Mezıhavas a pleisztocén 
felszínformálás elıtt valószínőleg magasabb lehetett, de még a jelenlegi 1778 m-es 
tengerszint feletti magasságával is a 35. táblázatban „közép” régióra közölt pleisztocén 1600-
1800 m közötti hóhatárba esik a csúcsrégiója. Mindezek alapján a jégkorszakokban a nivációs 
folyamatok feltételei adottak és a pleisztocén hideg fázisai alatt rendelkezésre álló idıben a 
hófoltok esetenként firnfoltokká alakulták át, ami az irodalmi adatok alapján már 
eljegesedésnek tekinthetı. 

4.5.4 A mezıhavasi Andosolok talajképzı kızetének keletkezése 
Az elızı fejezetben bemutatott folyamatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 
mezıhavasi szelvények talajképzı kızetének kialakulásáért elsısorban a niváció, vagyis 
hófoltok által kifejtett részfolyamatok (fagyaprózódás, olvadékvíz szállítás, geliszoliflukció) 
és magának a hófoltnak lassú mozgása a felelıs. Másodsorban a Mezıhavas tágabb 
környezetében is aktív niveo-eolikus üledékképzıdésnek is jelentıs szerepe juthatott a paleo-
felszín újraéledéséért felelıs üledékek elıállításában. Harmadrészt, pedig a dimbes-dombosan 
lankás felszínek kialakulásának hátterében olyan gyors lefutású események is 
közrejátszhattak, mint a kevert lavinák és latyakfolyás. 

A hófolt a pleisztocén hóhatár (35. táblázat) közelében 1600-1800 m között tengerszint feletti 
magasságban a kalderaperem déli-délnyugati, tehát az észak felıl érkezı szelek elıl védett 
szélcsendes (lee) oldalon képzıdhetett. A hófolt a nyári idıszakban egyrészt a kifagyás 
következtében mállatlan finomszemcsés vulkáni kızet fagyaprózódás termékekkel, illetve 
kisebb nagyobb átmérıjő kıtörmelékkel szennyezıdött. Másrészt a napsugarak a hófolt 
határvonalát, illetve felsı rétegét felolvaszthatták, majd a besugárzás megszőntével 
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visszafagyott. A többszörös fagyás-olvadás hatására a hófolt fagyott vízkristályainak alakja, 
szerkezete, helyzete pár nap alatt, vagy körülményektıl függıen, néhány hónap alatt 
megváltozott és szemcsés hóvá alakult át. Az újrafagyások ismétlıdésével az egész tömeg 
csonthóvá (firné) transzformálódása sem kizárt. Ennél a pontnál egy értelmezésbeli 
problémába ütköztem, nevezetesen minek tekinthetı a csonthófolt környezetére kifejtett 
hatás: periglaciális vagy már glaciális felszínformálásnak? Hiszen az elızı fejezetben 
bemutatott periglaciális területeken jellemzı niváció és a glaciális területeken az eljegesedés 
kezdetleges jeleiként megjelenı firnfolt gleccserek képzıdési feltételei, környezetükre 
kifejtett részfolyamataik alapján a leírásokban nem találtam lényeges eltérést (34. táblázat).  

Több ciklus után a firnfolttá transzformálódott hófolt megnıhetett és a mainál valószínőleg 
meredekebb lejtésviszonyok következtében gravitációsan lejjebb csúszhatott. A csonthófolt 
nem lehetett nagyon vastag, ezért csak részlegesen tarolta le az egykori paleofelszín erısen 
mállott talajtakaróját. A csonthófolt képzıdésének és csúszó mozgásának területén találhatók 
most az in situ reliktum anyagot tartalmazó talajszelvények. Az 1400 m alatti szelvények 
talajképzı kızete a hófolt teljes elolvadása után rakódhatott le, anélkül, hogy jellemzı 
glaciális felhalmozódási formákat és képzıdményeket (pl. morénákat) hagyott volna vissza. A 
legmélyebb andic tulajdonságokkal rendelkezı talajszelvényeket 1400 és 1350 m között 
tártam fel. Ez a sáv lehetett a csonthófolt „fogyasztó területe”, vagyis ahol elolvadt, és ez 
magyarázat lehet a kolluviumokhoz hasonló szelvények altalajainak egységesen erısen 
allofános jellegére is, mely elızı feltételezéseim szerint a talajképzı kızet egy 
idıintervallumhoz kötött lerakódását jelzi. Az 1350-1400 m közötti sáv valószínőleg a 
pleisztocén erdıhatárral is egybeeshet. Ez tökéletesen egyezik a hófoltok kialakulásának és 
mozgására vonatkozó, irodalomban közölt adatokkal (34. táblázat). A jelenben az erdı 
összefüggı állománya a Mezıhavason egészen 1650 méterig figyelhetı meg.  

 
71. ábra 

A görgényi klimo-toposzekvencia őrfelvétele (forrás: GOOGLE, 2005) 

Az andic diagnosztikai tulajdonságú szelvények közül a szelvénysor alját a GP5-ös és GP5a 
szelvények képviselték, amelyek az őrfelvételen látható törmeléknyelv alsó csücskében 
találhatók (71. ábra). Ezeknek az 1000 m tengerszintfeletti magasságon található 
Andosoloknak az alapkızetét valószínőleg a heves havazások során, vagy éppen egy gyors 
olvadáskor meginduló kevert lavina vagy latyakfolyás rakhatta le. A pleisztocén kevésbé 
hideg fázisaiban a talajok illetve a laza üledékek jellemzı folyamatai a fagyás-olvadás, a 
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redox folyamatok, a szervesanyag felhalmozódás és az erıs kilúgzás lehettek. Ennek ellenére, 
a Kárpát-Pannon térségben az utolsó eljegesedési fázis (Würm) során intenzív talajképzıdés 
legkorábban, a zord körülmények lecsendesedése után, az utolsó glaciális bölling fázisában, 
10300 évvel ezelıtt indulhatott meg (GÁBRIS, 1999). Ez az idıszak tökéletesen egybeesik 
WADA &  AOMINE (1973) által becsült amorf talajkolloidok élettartalmával. 

4.5.5 Posztglaciális talajképzıdés 
GÁBRIS alapján (1999) a pleisztocén végén, amikor az európai jégtakaró fokozatosan 
visszahúzódott, a Kárpátok magashegységeiben az eljegesedés kiterjedése is lecsökkent, majd 
teljesen eltőnt. A holocén elején már nem volt eljegesedés a Kárpátokban. A glaciálisokban az 
addig hó és jég borította területeket a holocénban a periglaciális tartomány foglalta el 
(SCHREIBER, 1994; GÁBRIS, 1999).  

Így lehetett ez a Mezıhavas esetében is, ahol a kaldera tetı tundra vidéket idézı dimbes-
dombos felszínő. A tufurokként jellemzett dombocskák magassága a 40 cm-t is elérheti, mely 
mérettartomány gyakorinak tekinthetı a jelenkori a periglaciális területeken is. Ugyanakkor a 
mezıhavasi szelvények esetében egyrészt az igen sötét talajszínek, másrészt a kızeteket is 
bevonó sötét mátrix miatt igen nehéz volt felismerni a krioturbációs formákat, rétegzavarokat 
(involúciókat). Az olyan tipikus fagymorfológiai bélyeg, mint a lemezes szerkezet a teljes 
szelvénysorból hiányzott, melyet a porózusságra és a kitőnı drénviszonyokra vezethetı 
vissza. A görgényi szelvények szezonális megfagyásához és olvadásához köthetı bélyegek a 
durva vázrészek körüli orientált finomanyag bevonatok, a kalderakörnyéki szelvényekben 
leírt vaserek, illetve a pórusokban a belsı kolluviáció által elmozdított iszapszemcsemérető 
aluminizált agyagpelyhek. Ezek az alumínium által flokkulált pelyheket jellegzetesen az AB 
genetikai szinteken figyeltem meg, amelyek kémiai tulajdonságaik alapján a spodic 
diagnosztikai szintekre jellemzıkkel rendelkeztek.  

A spodic diagnosztikai szintek andic anyagon belüli diagnosztizálása gyakorlatilag a 
talajképzıdés kronológiájának teljes rekonstruálását segítette. A spodic szintek 
kialakulásának „kortársságát” támasztják alá a vizsgált terület környezetére jellemzı éves 
csapadék értékek, illetve a talajokat jellemzı kedvezı drénviszony (BECZE-DEÁK &  

LANGOHR, 2000). Kémiai tulajdonságaik alapján a pliocén Ferallitokból származó in situ és 
áthalmozott pedoreliktum anyagán újjáéledt görgényi Andosolok az idık folyamán 
Podzolokba alakulnak át. 

4.5.6 Antropogén hatás 
Értekezésem záróakkordjaként pár szót kell ejtenem a görgényi szelvények kapcsán az emberi 
hatásról. Az irodalmi áttekintés földhasználati fejezetében kiemeltem, hogy a Görgényi-
havasok talajmorfológiai sajátosságainak értelmezésébıl az ember által elıidézett eróziós és 
szedimentációs folyamatok kizárhatók. Ezt az állításomat továbbra is tartom, viszont a 
talajviszonyokra ható emberi tényezı különösen az elmúlt 200 évben bekövetkezett 
iparosodás és fejlıdés következtében már a mezıhavasi szelvények esetében sem zárható ki. 
Az emberi tevékenységek univerzalitásából adódóan a talajokban rögzült bélyegek a 
legváltozatosabb skálán mozognak. Ebbıl adóan képtelenség összeállítani egy listát, hogy mit 
érdemes megvizsgálni, hogy az emberi hatás, befolyás kimutatható legyen. Véleményem 
szerint érdemes az anomáliákat, a rendszerbe bele nem illı dolgokat megfigyelni. 

A mezıhavasi szelvények esetében éppen egy ilyen mikro-anomáliára figyeltem fel, és ez 
pedig a GP1, GP2, GP2a, tehát a legmagasabban fekvı, a kilúgzásnak leginkább kitett 
szelvények kicserélhetı bázis összegekhez viszonyított meglepıen magas kicserélhetı 
nátriumion értekek voltak. Ez azért volt meglepı, mert kilúgzó vízháztartás esetén a kémiai 
mállás során felszabaduló alkáli fémek ionjai azok, amelyek rögtön kimosódnak, tehát 
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távoznak a rendszerbıl. Ezért a relatíve magas kicserélhetı nátriumion-értékek hátterében egy 
olyan folyamatnak kell lennie, mely folyamatosan „táplálja” nátriumot tartalmazó vegyülettel 
a kalderakörnyéki szelvényeket (72. ábra).  
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72. ábra 

A mezıhavasi kalderaperemi szelvények magas kicserélhetı nátriumion-tartalmának szisztematikus 
szennyezés területe (térkép: SZAKÁCS &SEGHEDI , 1996 alapján) 

A nátrium valószínőleg a parajdi, illetve a szovátai sósziklák aprózódás termékeivel, illetve a 
sóstavak környékén található kopár iszaphalmok szél által felkapott porából, légköri 
ülepedéssel kerülhetett a kalderaperemi szelvényekbe (72. ábra).  

A Szováta-Parajd-Korond vonalán húzódó sóöv a Mezıhavas 1100-1150 m magas vulkáni 
fennsíkjának hirtelen megtört pereme és ettıl tektonikailag elválasztott Bekecs (1079m) és 
Siklódkı (1025m) közötti mélyedésben foglal helyet. Az ÉNY-DK irányú Parajdi-medence 
mintegy 30 km hosszú és eredetét tekintve a mélyített (eróziós) medence típushoz tartozik. A 
parajdi sótelep anyaga, a kısó vagy más nevén "halit", melynek ásványi összetétele 94-98 % 
nátrium klorid és 2-6 % agyagásványok. A parajdi sóbányászat története egészen a római 
korra vezethetı vissza és egészen az elsı mélymőveléső József-bánya 1762-es megnyitásáig 
felszíni fejtést jelentett (HORVÁTH, 2007).  

A görgényi szelvények szisztematikus kısó „szennyezése” a mélymővelés megindulásával 
sem szőnt meg, hiszen a lovas felvonóval, majd keskenyvágányú vasúttal és az 1970-es 
évektıl a tehergépkocsikkal felhozott sónak a porát az ember még ma is a saját bırén 
megízlelheti, ha Parajd környékére téved. 
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5. Javaslatok 

Megfelelı anyagi eszközök megléte esetén (pályázati pénz elnyerése) kutatómunkámat a 
következı pontokkal javasolnám kiegészíteni: 

1) A magas szeszkvioxid tartalmú talajok standard mechanikai összetétel meghatározásánál 
a módszertani finomítást egy ditionitos elıkezeléssel, és az így nyert vizsgálati 
eredmények összehasonlítását a standard eljárás eredményeivel. 

2) A szövegben külön nem hívtam fel erre a figyelmet, de a görgényi szelvények esetében a 
desztillált vizes pH meghatározás eredményei többszöri ismétlések után szinte teljes 
mértékben megegyeztek a kálium kloridosokkal. A nemzetközi gyakorlatban, az itthon 
alkalmazott MSZ-08-0206/2-1978 (1: 2,5 arány és 12 órás rázatás) szabványtól eltérıen 
az 1:5 talaj:oldat arányt, illetve 10 perces rázatást alkalmaznak. Ezért célszerőnek tartanék 
egy olyan összehasonlító vizsgálatot, amely során megvizsgálnám, hogy miképpen 
változnak a desztillált vizes, illetve KCl pH értékek a talajoldat arányok (1:5, 1:2,5 
talaj:oldat) és az egyensúlyi koncentráció elérésére hagyott idı (10 perc-12 óra) alapján. 

3) Érdemes lenne megvizsgálni a Mezıhavas É, K és D lejtıinek talajtakaróját, különös 
tekintettel: milyen magasan helyezkednek el a mély Andosolok, és milyen a 
morfológiájuk. 

4) A hazai középhegységi területek esetében néhány mintaterület segítségével (Galyatetı, 
Kékes környéke) érdemes lenne a feltalajszintben tapasztalt felszín megújulást indikáló 
andic szerő bélyegeket egybevetni az erdıállomány állapotát felmérı paraméterekkel.  
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6. Összefoglalás 

Értekezésemben a Kárpát-Pannon térség nyolc jellegzetes táján (Badacsony, Tihanyi-
félsziget, Börzsöny, Mátra, Bükkalja, Tokaj-hegy, Zempléni-hegység és Görgényi-havasok) 
megmintázott, szám szerint 18 darab, különféle vulkáni kızeten (bazalton, ignimbriten és 
piroxén andeziten) kialakult talajszelvény részletes morfológiai, standard kémiai és fizikai 
vizsgálatainak kiértékelését, illetve diagnosztikai osztályozását (WRB, 1998) végeztem el. A 
célkitőzésekben meghatározottak alapján kutatómunkám egyik alapvetı célja a COST 622 
projekt adta lehetıségeken belül a Kárpát-Pannon térség vulkáni talajainak diagnosztikai 
diverzitásának megismerése volt, másik célja pedig a kárpáti miocén vulkáni területek 
andosolosodásának hátterében álló környezeti folyamatok tisztázása volt.  

A kutatás elsı fázisát képezı áttekintı vizsgálat során megállapítottam, hogy: 

� A vizsgált területek eltérı éghajlati adottságait a diagnosztikai elnevezések hően 
tükrözték vissza. Az egyensúlyi és mérsékelt kilúgzó vízháztartású területeken 
(Badacsony, Tihany és Tokaj) a vizsgált talajok Phaeozemekre jellemzı tulajdonságokkal 
rendelkeztek. Az erıs kilúgzó vízháztartás felé haladva Andornaktályán Cambisolt, míg 
Tolcsván Luvisolt diagnosztizáltam. A magas-taxi szelvényt Cambisolként, a galyatetıit 
és a mezıhavasi szelvények andosolosodás területén kívül esıket Luvisolokként 
osztályoztam. A vulkáni kızet jellege (ignimbrit, bazalt, piroxén andezit) és a kialakult 
diagnosztikai talajtípus között nem találtam összefüggést, hiszen a képzıdött talajok 
tulajdonságai elsısorban az éghajlati adottságokra, illetve az emberi hatásra, történeti 
földhasználatra vezethetık vissza. 

� A genetikai talajosztályozás szerint fekete nyirokként besorolt talajok (andornaktályi, 
badacsonyi, tihanyi, tolcsvai mintaterületeken) három egymástól alap tulajdonságaikban 
különbözı diagnosztikával (Phaeozem, Cambisol, Luvisol) rendelkeztek, mely eltérı 
szelvényfejlıdési állapotot takar. Az értekezésben bemutatott szelvényszám igaz nem teszi 
lehetıvé nagyobb léptékő következtetések levonását, mégis rámutat arra a tényre, hogy a 
diagnosztikai elnevezés visszatükrözi a szelvényfejlıdés pillanatnyi állapotát. A 
barnaföld, illetve agyagbemosódásos barna erdıtalajként besorolt talajok genetikus 
elnevezése többé-kevésbé összhangban állt a diagnosztikai elnevezéssel.  

� Az andornaktályi, tolcsvai, badacsonyi, tihanyi és tokaji szelvényeknél a történeti 
földhasználati adatok alapján feltételezhetı volt a kultúrtáji miliı. A mi közép-kelet 
európai körülményeink között az emberi tevékenység által jelentısen módosított, vagy 
hosszabb ideje mezıgazdasági mővelés alatt álló kultúrmaradvány talajok kimutatása a 
WRB (1998) segítségével a hortic diagnosztikai szint kritériumainak mérlegelése alapján 
lehetséges. Ennek egyedül a badacsonyi szelvény vizsgálati eredményei feleltek meg.  

A kutatás második fázisának problémakörét gyakorlatilag a Galyatetın megfigyelt 
talajszelvény feltalajának különleges andic bélyegekre utaló tulajdonságai adták, ahol 
felszínmegújulást, illetve kortárs talajképzıdést feltételeztem. Ennek igazolásához egy olyan 
mintaterületet választottam, ahol már korábban igazolták az andosolosodást, másrészt a 
kijelölt szelvénysor több talajklíma övezetet metsz keresztül. Ilyen ideális területnek a 
Mezıhavas (D-Görgényi-havasok) bizonyult. 

A galyatetıi, illetve a mezıhavasi orientált, bolygatatlan mintákból készült vékonycsiszolatok 
mikromorfológiai vizsgálata során az alábbi következtetésekre jutottam: 

� A vékonycsiszolataiban megfigyelhetı anyagtípusok a legegyszerőbben recens- és 
paleo- talajképzıdés termékekként jellemezhetık. A recens talajanyag kolloidszövete 
izotróp; mikroszerkezete finomszemcsés vagy mikroszemcsékbıl felépülı rögös; az 
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aggregátumok színe általában sötétbarna. A paleo- vagy pedoreliktum talajanyag 
kolloidszövete anizotrop; mikroszerkezete rögös, az alapanyag színe sárgás, az 
aggregátumok belsejében gyakoriak lehetnek az erısen mállott szaprolit-szerő durva 
vázrészek, illetve típusos, sötét és vöröses barna színő, 500-1200 µm nagyságú disorthic 
vasborsók. 

� Ez a pedoreliktum talajanyag a görgényi- szelvénysoron belül kétféle formában fordult 
elı: in situ, eltemetett talajszint alapanyagaként, illetve áthalmozva, vagyis más 
talajképzıdési termékekkel (pl. recens) elkeverten. Az áthalmozásra, transzportra utaltak 
a vékonycsiszolatokban megfigyelhetı agyaghártya töredékek, éles szélő vaskiválások, 
durva vázrészek körüli orientált iszapbevonatok, illetve a kızetdarabok 
heterometrikussága és eltérı mállottsága. 

� A galyatetıi szelvény a görgényi in situ pedoreliktum anyagot tartalmazó szelvényekhez 
hasonlított. Jellegzetes mindkét területen a szelvény közepén található kızettörmelék 
felhalmozódási réteg, mely gyakorlatilag kettéválasztja a régebbi geológiai korban 
képzıdött talajt a recenstıl. Közvetlenül a kızet-felhalmozódási réteg alól vett 
vékonycsiszolatokban az aggregátumok valószínőleg geliszoliflukció által folyósan 
deformáltak. Ez sem az al-, sem a feltalajszintekben nem volt jellemzı, amelybıl két 
dolog következik: (1) a kızettörmelék felhalmozódási zóna periglaciális 
felszínpusztulást indikáló bélyeg és (2) az e felé települı anyag már a geliszoliflukció 
után talajosodhatott át.  

�  A szelvények újjáéledéséért feltehetıen a niveo-eolikus üledékek a felelısek, amelyet a 
galyatetıi szelvényben az 55 cm mélységig megfigyelhetı eolikus kvarcszemcsék 
igazolnak. A görgényiekbıl a kvarc hiányzik, ezzel egyidıben a talajmátrixban 
gyakoriak a mállatlan piroxén, amfibol és plagioklász vázrészek, ami talajkörnyezet 
savas (pH 3,6-5,8) kémhatását tekintve szokatlan és a paleofelszín mállatlan 
finomszemcsés fagyaprózódás termékekkel történı gazdagodását indikálja. 

A közép és magashegységi területek környezetének, talajmorfológiai és diagnosztikai 
bélyegeinek értelmezése szemszögébıl a fagyott föld természetének ismerete véleményem 
szerint különleges figyelmet érdemel: 

� A vékonycsiszolatokban megfigyelt és a talajosodás folyamatához köthetı speciális 
mikromorfológiai bélyegek (vázrészek körüli nyomásbevonatok, hidromorf bevonatok, 
poros aspektusú hártyák, illetve iszapszemcse nagyságú kitöltések) képzıdésének 
hátterében a szegregációs jéglencsék növekedése által kiváltott (fagyemelés, 
fagyturbálás), illetve olvadásukra meginduló folyamatok (redoxhatás, belsı kolluviáció) 
állhatnak. 

� A laboratóriumi mechanikai összetétel meghatározás során kapott szemcseösszetétel 
meghatározás eredményeim, többszörös ismétlések után is, messze eltértek a terepen 
tapasztalt fizikai féleségektıl. Az igen alacsony agyagértékek az északi-középhegységi 
szelvényeknél a kızet-felhalmozódási réteg mintavételi szintjeivel estek egybe. Ezekben 
a mintákban pásztázó elektronmikroszkóp segítségével diszpergálásnak ellenálló 
pszeudo- homokszemcséket figyeltem meg. A szakirodalomban ritkán tárgyalt tény, de a 
talajt ért erıs fagyhatást éppen a standard laboratóriumi meghatározások során felmerülı 
diszpergálási gondok indikálhatnak. A mállás során felszabaduló szeszkvioxidoknak, 
illetve amorf-ásványi kolloidoknak is jelentıs szerepe lehet a finomszemcsék 
cementálásában. 

� A talajképzıdés szemszögébıl kiemelt fontosságúnak tartom az olvadékvíz áramlása 
által létrejövı belsı kolluviáció folyamatát, mely finomszemcse mobilizálódást idézhet 
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elı a talajszelvényekben. Kedvezı diszpergálási körülményeknél létrejöhet az 
agyagbemosódás, mely végeredményben textúrdifferenciált Bt szint képzıdéséhez vezet. 
Magas Al3+-, Fe3+-ion koncentráció esetén az agyagrészecskék gyakorlatilag flokkulált 
állapotban maradnak. Az olvadékvíz ezeket is elsodorhatja és abban a szintben, ahol 
pszeudo-iszap, illetve pszeudo–homok formában kiülepednek ott spodic diagnosztikai 
szintre jellemzı laboratóriumi eredményeket produkálhatnak. Mindemellett a folyamat 
mégsem tekinthetı podzolosodásnak. 

A mezıhavasi szelvénysor részletes vizsgálata lehetıvé teszi a változatos talajtájkép 
(soilscape) korrelálását a különféle talajképzı tényezıkkel, amelyek hatással voltak és vannak 
a térség talajképzıdésére az utolsó glaciális óta. A Mezıhavas nyugati lejtıjén található 
Andosolok jelenkori eloszlása az erısen mállott és kilúgzott egykori Ferallitokból 
(DUCHAFOUR, 1982) felépülı paleofelszín újraéledését indikálja: 

� A mezıhavasi szelvények talajképzı kızetének kialakulásáért elsısorban a pleisztocén 
folyamán felerısödı niváció, vagyis hófoltok által elıidézett részfolyamatok 
(fagyaprózódás, olvadékvíz szállítás, geliszoliflukció) és magának a hófoltnak a lassú 
mozgása a felelıs.  

� Az 1400 m felett található in situ pedoreliktum anyagot tartalmazó szelvények, a niváció 
által erodált területet képezik, amelyekre késıbb szél által lerakott fagyaprózódás 
termékek települhettek. 

� Míg az 1000-1400 m alatti kolluviumokra emlékeztetı szelvények andosolosodást 
szolgáló alapkızetét a hófolterózió hatására beindított részfolyamatok (hófolt olvadása, 
geliszoliflukció, latyakfolyás) rakhatták le.  

� A legmélyebb andic tulajdonságokkal rendelkezı talajszelvényeket 1400 és 1350 m 
között tártam fel. Ez a sáv feltehetıen a pleisztocén erdıhatárral is egybeeshet. Ez terület 
lehetett a fı üledéklerakási zóna, ami megmagyarázza a kolluviumokhoz hasonló 
szelvények altalajainak egységesen erısen allofános jellegét vagyis azt, hogy a 
talajképzı kızet közel azonos idıintervallumban szedimentálódhatott.  

� A pleisztocén kevésbé hideg fázisaiban a talajok illetve a laza üledékek jellemzı 
folyamatai a fagyás-olvadás, a redox folyamatok, a szervesanyag felhalmozódás és az 
erıs kilúgzás lehettek, tehát megindulhatott egy talajosodás.  

� Mégis intenzív talajképzıdés a Kárpát-Pannon térségben a legkorábban a zord 
körülmények lecsendesedése után, az utolsó glaciális bölling fázisában, 10300 évvel 
ezelıtt indulhatott meg (GÁBRIS, 1999), mely végeredményben andosolosodáshoz 
vezetett a könnyen málló, primer szilikátokban gazdag áthalmozott fagyaprózódás 
termékeken.  

� A spodic diagnosztikai szintek andic anyagon belüli diagnosztizálása a talajképzıdés 
kronológiájának teljes rekonstruálását segítette. Kémiai tulajdonságaik alapján a pliocén 
Ferallitokból származó in situ és áthalmozott pedoreliktum anyagán újjáéledt görgényi 
Andosolok az idık folyamán Podzolokba alakulnak át. 
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6.1 Új kutatási eredmények összefoglalása 
 
1) Értekezésem különlegességének tekintem azt az adatsort, mely a piroxén andeziten 

kialakult talajok mikromorfológiai sajátosságait ismerteti. Ilyen részletességő adatsor, 
tudomásom szerint, sem térségünkben, sem a mérsékelt égöv alatt kialakult vulkáni 
talajokról, eddig még nem készült.  

2) Újszerő megközelítésnek tartom az évszakos fagy közép- és magashegységi területek 
talajképzıdésben betöltött szerepének vizsgálatát, melyben részletesen kitértem: 

� a standard laboratóriumi szemcseösszetétel meghatározás során felmerülı 
diszpergálási gondok hátterére, diszpergálásnak ellenálló pszeudo-
homokszemcsék eredetére;  

� spodic diagnosztikai szintek képzıdése nagyarányú Al3+- és Fe3+- iontartalom 
jelenlétében és a belsı kolluviáció természetére;  

� erıs fagyhatásnak kitett talajok jellegzetes fagymorfológiájának hiányára. 

3) A Görgényi-havasokban feltárt és részletesen vizsgált Andosolokból álló szelvénysor 
példáján az utolsó glaciális-holocén óta végbement környezetfejlıdést rekonstruáltam, 
mely tanulmány Kárpát-régió szinten is hiánypótló és jó kiindulási alapot jelenthet a többi 
kárpáti miocén vulkáni terület andosolosodásának hátterében álló környezeti folyamatok 
tisztázásánál. 
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6.2 Summary 
In the present Ph.D. thesis 18 soil profiles from eight characteristic volcanic areas 
(Badacsony, Tihany-peninsula, Börzsöny Mountains, Mátra Mountains, Bükkalja, Tokaj- and 
Zemplén- Mountains, South-Gurghiu Mountains) of the Carpatho-Pannonian region were 
sampled and analysed macro-, micromorphologically, physically, chemically in details and 
classified according to WRB (1998).  

As a part of an international co-operation (COST 622) one of the purposes of this research 
work was to explore the diagnostic diversity of the volcanic soils of the Carpatho-Pannonian 
region. The other objective was to find an answer for the possible mode and origin of 
environmental processes resulting in Andosol formation in the Miocene volcanic regions of 
the Carpathians.  

During the first phase of the research was found: 

� The differences in the soil climatic conditions of the study sites were closely reflected in 
the diagnostic soil names. Soil profiles (Badacsony, Tihany és Tokaj) developed under 
ustic soil moisture regime with elements of xeric were classified as Phaeozems. Increase 
in leaching leads to formation of Cambisols at Andornaktálya (Bükkalja) and Luvisols at 
Tolcsva (Zemplén Mts.). The soil profile at Magas-Tax (Börzsöny Mts.) was classified as 
Cambisol and at Galyatetı (Mátra Mts.) as a Luvisol. The diagnostic soil types, that were 
formed, were independent from the volcanic substrate (ignimbrite, basalt, piroxene 
andesite). Soil genesis was mainly related to the climatic conditions and land-use history 
of the studied areas.  

� Soils at Andornaktálya, Badacsony, Tihany and Tolcsva study sites that are belonging to 
the same „Black Nyirok” genetic soil type keyed out according to the diagnostic concept 
in three different diagnostic orders (Phaeozems, Cambisols and Luvisols). This is 
reflecting also the different stage of soil profile horinozation. The low number of soil 
profiles in the present Thesis does not allow making large scale conclusions, but indicates 
that the diagnostic soil name is able to show the temporary stage of soil profile 
development. The genetic soil names “Braunerde” and “Brown Forest soils with clay 
accumulation” are more or less in agreement with the diagnostic soil names of the soil 
profiles studied at Magas-tax and Galyatetı. 

� In case of Andornaktálya, Badacsony, Tihany, Tokaj and Tolcsva study sites based on 
historical land-use maps, the strong anthropogenic influence was foreseen. Under Central-
East European conditions, soils that were formed or profoundly modified through the 
long-term cultivation could be identified through the criteria of the hortic diagnostic 
horizon (WRB, 1998). Only laboratory data of Badacsony soil profile qualified these 
conditions. 

The second part of the research was based on the question related to the occurrence of the 
andic-like diagnostic properties of the topsoil material at Galyatetı, where contemporary soil 
formation and the rejuventaion of the Miocene volcanic surface were presumed. To 
investigate this, it was searched for a study site from the Miocene volcanic area with 
Andosols that would cross several soil climate types. Such ideal territory turned to be the 
western slope of the Seaca-Tătarca volcano (South-Gurghiu Mountains, Romania). 

Based on the micromorphological investigations of thin sections made from undisturbed 
oriented soil samples taken from Galyatetı and Seaca-Tătarca climo-toposequence was found, 
that: 



106 

�  The soil materials observed in the thin sections could be characterized as products of 
recent- and paleo-soil formation. The recent type of soil material had an isotropic b-fabric; 
the microstructure was fine granular or subangular blocky with a fine granular intrapedal 
structure; the color of the aggregates was dark brown. The relict (paleo) type of  material 
had a stipple-speckled b-fabric; the microstructure was subangular blocky; the color of the 
aggregates was yellowish and the groundmass contained strongly weathered saprolite-like 
rock fragments and it was rich in dark brown, 500-1200 µm large, typic disorthic nodules 
of iron oxides and hydroxides. 

� This relict type of soil material occurred in two forms within the climo-toposequence: (1) 
in situ, as a buried horizon and (2) reworked, in mixture with other, more recent 
constituents. Latter material was the main solum composing material in the lower 
members of the climo-toposequence. Characteristics, such as reworked papules of 
crystalline clays, disorthic nodules of secondary iron oxides and hydroxides, oriented fine 
material coatings around the coarse mineral and organic grains, heterogeneity of 
weathering stage of volcanic rock fragments, are indicative of at least some transport. 

� The morphological properties of Galyatetı soil profile were rather similar to soil profiles 
that contained in situ relict materials at Seaca-Tătarca. In both cases was distinct that relict 
soil material (buried horizon) was separated from the recently formed topsoil by a stone 
line. In thin sections taken directly below the stone line the shape of the soil aggregates 
were deformed, most probably by the process of gelifluction. Such a structure was missing 
from both the soil matrix of sub- and topsoil. From this was concluded, that (1) the stone 
line is an indication for periglacial slope depositional process and (2) the parent material 
of the topsoil was deposited after the event of slope depositional (gelifluction) process.  

� The rejuvenation of the in situ soil profiles was probably caused by windblown input of 
dust or loess originating from the frost-shattered volcanic materials. It was proved by the 
uniformity of the surface horizon characteristics, such as microstructure, groundmass 
color, isotropic b-fabric and the presence of eolian quartz grains to the depth of 55 cm in 
the Galyatetı soil profile and easily weatherable minerals in the strongly acidic soil 
environment of the Gurghiu soil profiles. 

The effects of frost on the morphological and diagnostic properties of soils from the 
mountainous regions of the Capatho-Pannonian region deserve particular attention: 

� Most of the pedofeatures observed in the thin sections (such as oriented fine-material 
coatings, hydromorphic coatings, loose discontinuous infillings of dusty isotropic clay) are 
formed due freeze-thaw cycles that induced processes such as ice-lensing, soil heave, 
cryoturbation, permanent water saturation, oxido-reduction and internal colluviation.  

� The results of standard laboratory texture analysis after several repetitions were much 
lower than what was concluded from the field and micromorphological observations. 
Dispersion problems occurred in soil samples that were taken (1) from and below the 
stone line in soil profiles from the North-Hungarian Mountains and (2) in soil profiles that 
had high amorphous clay or iron-oxide content. In these samples, with the help of 
scanning electron microscope, was possible to observe dispersion stable pseudosilt and 
sand aggregates. In the literature it is not often discussed, that dispersion problems 
occurring during standard laboratory texture analysis could be indicative for aggregates 
that are stabilized due to ultra-frost desiccation. The action of solutes and weathering 
products e.g. iron-oxides and hxdroxides and amorphous silicates could also play a 
significant role in the cementation of the fine-particles. 



107 

� From the point of view of soil genesis the process of melt water percolation (that can 
induce mobilization of fine particles within the soil profile) should be underlined. If 
conditions are favoring fine particle dispersion, then well-oriented clay coatings would 
develop, which would result in clay mobilization and Bt horizon would be formed. If the 
acidity is too high (concentration of Al3+ and Fe3+ -ion is high) only floccules of 
aluminized clays would move down in pseudo-sand or silt form and where these floccules 
would be deposited, there the laboratory data of the sampling horizon would have 
properties similar to the spodic diagnostic horizon criteria. Beside all, this cannot be 
considered the process of podzolization senso stricto. 

The detailed study of a soil climo-toposequence from the Gurghiu-Mountains allows linking 
the soilscape variability to various soil forming factors that are and have been active in this 
area since the beginning of the Late Gacial. The present-day distribution of Andosols on the 
western slope of the Seaca-Tătarca indicates the rejuvenation of the old volcanic soilscape 
consisting of strongly weathered and leached former Ferallite (DUCHAFOUR, 1982) soil 
profiles: 

� The soil parent material of the Gurghiu soil profiles was formed first of all due to nivation 
processes accompanied by frost-shattering, melt-water erosion, gelifluction and 
gravitational down slope movement of the firn ice patches during the Pleistocene. The 
possibility to form first a neve and firn ice-field exists from the time when during a 
sufficiently long period, the winter snow does not melt completely during the following 
summer.  

� The area covered and eroded by nivation or firn ice most probably corresponds to the soil 
profiles with relict, in situ soil material above 1400 m, which were later enriched by 
windblown materials. 

� The soil parent materials of profiles with mixed (colluvia) characteristics between 1000-
1400 m were deposited by accompanying processes of firn ice-field melting (gelifluction, 
mixed avalanches not excluded). 

� The deepest Andosols were found between the elevations of 1350-1400 m, which zone 
most probably corresponds to the upper boundary of the Pleistocene tree-line and it could 
be the main ablation zone of the area covered by firn ice-patches. This also explains the 
colluvial appearance and the common silandic (allophanic) character of the subsoil 
materials. That allows to assume that the parent materials of the studied Andosols were 
deposited in the same period. 

� In the warmer periods of the Pleistocene, soil formation could start and soils and loose 
sediments were affected by processes of freeze-thaw, oxido-reduction, strong 
accumulation of organic matter and strong leaching,  

� However intense pedogenesis in the Carpatho-Pannonian region could start earliest in the 
Bölling phase (~10 300 BP) of the Late Glacial, when the harsh climatic conditions of the 
Pleistocene calmed down, which finally lead to Andosol formation on the freshly 
redeposited, rich in primary silicates, easily weatherable products of frost-shattering.  

� The identification of spodic diagnostic horizon within andic materials allows establishing 
the chronology of soil genesis. Andosols formed and rejuvenated from in situ and 
reworked paleo- materials of former Ferallites tend to evolve in present towards Podzols. 
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7.2  M2. Vizsgálati eredmények táblázatai 
36. táblázat.A genetikai és mintavélteli szintek jelölései és mintavételi mélységei 

ID GSZ GSZ cm MK MK cm ρ MiMK MiMK cm 
AP Ao +5-0      
 A 0-5 APH1 0-5 + nm nm 
 AB 5-25  APH2 5-25  + nm nm 
 B 25-44  APH3 25-44  nm nm nm 
 C 44-49  nm nm nm nm nm 
EP Ao +2-0       
 A 0-12  EPH1 0-12  + nm nm 
 B 12-25 EPH2 12-25 + nm nm 
 BC 25-55  EPH3 25-55  nm nm nm 
 C 55-65  nm nm nm nm nm 
BaP Ao +2-0      
 A1 0-7  BaPH1 0-7  + nm nm 
 AB 7-25 BaPH2 7-25 + nm nm 
 AB+D 25-50 BaPH3 25-50 + nm nm 
TiP Ao +2-0       
 A1 0-15 TiPH1 0-15 + nm nm 
 AB 15-35  TiPH2 15-35  + nm nm 
 AB+D 35-70 TiPH3 35-70 + nm nm 
TP Ao +2-0       
 A1 0-12 TPH1 0-12 + nm nm 
 A2 12-45  TPH2 12-45  + nm nm 
 2B+D 45-60  TPH3 45-60  + nm nm 
MP Ao +2-0       
 A1 0-20 MPH1 2-20 + nm nm 
 B 20-40  MPH2 20-40  + nm nm 
 Bt+D 40-80  MPH3 40-80  + nm nm 
GaP Ao +8-2 GaPH1 0-2    
 A1 2-10 GaPH2 2-10 + MiGaPH1 8-17 
 A2 10-33 GaPH3 10-33 + nm nm 
 2AB1 33-44 GaPH4 33-44 nm nm nm 
 2AB2 44-58 GaPH5 44-58 + MiGaPH2 42-55 
 2Bt 58-70 GaPH6 58-70 nm nm nm 
 2Bt+D 70-90 GaPH7 70-90 nm MiGaPH3 65-82 
GP1 F +5+2      
 H +2-0      
 A 0-17 GP1H1 5-17 + MiGP1H1/1 0-1 
      Mi GP1H1/2 2-4,5 
      Mi GP1H1/3 4,5-7 
 AB 17-21 GP1H2 17-21 nm   
 Bw 21-35 GP1H3 21-35 + MiGP1H2/H3 21-28 
      Mi GP1H3 30-37 
 Bw+D 35-70 nm nm nm MiGP1H4 38-45 
      MiGP1H5 46-53 
GP2 L+F +7+2      
 H +2-0      
 A 0-20 GP2H1 7-20 + MiGP2H1 5-12 
 AB  20-28 GP2H2 20-28 + MiGP2H2 20-27 
 Bw 28-38 GP2H3 28-38 + MiGP2H3 30-37 
 Bw+D 38-60 GP2H4 40-60 +   
GP2a H +2-0      
 A 0-25 GP2aH1 10-25 nm   
 AB 25-40 GP2aH2 35-40 nm   
 Bw+D 40- GP2aH3 45-60 nm   
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36. táblázat folytatása 

ID GSZ GSZ cm MK MK cm BD MiMK MiMK cm 
GP8 L+F+ +6-2      
 H +2-0      
 A 0-18 GP8H1 6-18 + MiGP8H1/1 5-7 
      MiGP8H1/2 7-9,5 
      MiGP8H1/3 9,5-10,5 
      MiGP8H1/4 10,5-12 
 AB 18-28 GP8H2 18-28 + MiGP8H2 19-27 
 Bw1 28-45 GP8H3 28-45 + MiGP8H3 29-37 
 Bw2 45-80 GP8H4 50-70 +   
 Bw+D 80- GP8H5 80-100 nm   
GP3 L+F +3+1      
 H +1-0      
 A1 0-7 GP3H1 3-7 nm MiGP3H1 nm 
 A2 7-13 GP3H2 7-13 + MiGP3H1/H2 11-18 
 AB1 13-23/25 GP3H3 13-25 + MiGP3H2/H3 20-27 
 AB2 25-35 GP3H4 25-35 +   
 Bw1 35-63 GP3H5 40-60 + MiGP3H4/H5 35-42 
 Bw2 63-100 GP3H6 70-90 nm   
 Bw+D 100-      
GP 9 F +5+0      
 A 0-13 GP9H1 3-13 + MiGP9H1/1 2-3,5 
      MiGP9H1/2 3,5-9 
 AB 13-26 GP9H2 13-26 + MiGP9H2/1 10-12 
      MiGP9H2/2 12-17 
 Bw 26-63 GP9H3 30-50 + MiGP9H3 31-38 
 Bw+D 63-      
GP 9a L +5+0      
 A+ (AB) 0-30 GP9aH1 5-30 nm   
 Bw+D 30-60 GP9aH2 35-60 nm   
GP10 F+L +4+2      
 H +2-0      
 A 0-13 GP10H1 4-13 +   
 AB 13-21 GP10H2 14-21 +   
 Bw 21-62 GP10H3 30-50 +   
 Bw+D 62-      
GP5 F+L +4+2      
 H +2-0      
 A 0-20 GP5H1 5-25 + MiGP5H1 15-22 
 AB 20-25 GP5H2 20-25 +   
 Bw 25-65 GP5H3 25-45 + MiGP5H2/H3 26-33 
 Bw+D 65-      
GP6 L +1+0      
 A  0-30 GP6H1 5-25 nm   
 AB 30-40 GP6H2 30-40 nm   
 Bw+D 40-90 GP6H3 45-65 nm   
GP7 A1 0-8 GP7H1 0-8 + MiGP7H1 2-9 
 A2 8-28 GP7H2 8-28 +   
 AB 28-40 GP7H3 28-40 + MiGP7H2/H3 27-34 
 Bw 40-90 GP7H4 40-70 +   
 Bw+D 90-      

Megjegyzések: ID: szelvények kódja; GSZ: genetikai szint, MK: mintavételi szint kódja, MiMK: 
mikromorfológiai mintavételi szint kódja, ρ: térfogattömeg 
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37. táblázat 
Mikroszerkezet és alapanyag tulajdonságai 

Aggregátumok (µm) Alapanyag MiMK cm Pmi 
% 

MiSzerk. 
min max 

Kolloidszövet b 
V a 

V:a V/a 

MiGaPH1 8-17 70 Mo/SZ 200 400 sötét barna, pigment I 30 70  P 
MiGaPH2 42-55 45 Rö 400 2000 heterogén A 40 60  P 
MiGaPH3 65-82 50 Rö 400 2000 vöröses barna A 50 50  P 
Görgényi -szelvénysor           
MiGP1H1/1 0-1  70 Rö  400 2000 sötét barna gy A 10 90     
  70 fiSZ 100 200 sötét barna, pelyhes I 10 90     
MiGP1H1/2 2- 4,5 80 fiSZ 100 200 sötét barna, pelyhes I 10 90     
  80 5% Rö 400 2000 sötét barna, pelyhes gy A 10 90     
  80 SZ 100 200 narancs A 10 90     
MiGP1H1/3 4,5-7 80 Mo 60 150 barna, pelyhes I 10 90 5 E 
  75 Rö (SZ)  2000 4000 sötét barna, pelyhes I 15 85     
MiGP1H2/H3 21-28 75 köRö 10000 15000 sötét barna, pelyhes I 15 85 5 E 
  65 fSZ  100 200 sötét barna, pelyhes I 20 80     
  65 gyL (SZ) 100 200 sötét barna, pelyhes I 20 80     
MiGP1H3 28 -37  68 köRö 10000 15000 barna, pelyhes I 20 80 5 E 
  68 fiSZ 100 200 barna, pelyhes I 30 70   P 
  68 gyL (SZ) 100 200 sötét barna, pelyhes I 30 70     
MiGP1H4 38-45 72 köRö 2000 3000 narancs, pelyhes I 25 75 10 P 
  72 SZ 700 800 barna, pelyhes A 25 75     
  72 SZ 100 200 barna, pelyhes A 25 75     
MiGP1H5 46-53 73 Rö  1200 2000 sárgás barna foA 30 70 10 P 
  73 SZ 400 600 pigmentes   30 70     
            

MiGP2H1 5-12 80 Rö  3000 4000 barna foltos I 15 85 5 E 
  80 fiSZ 400 500 barna I 30 70     
MiGP2H2 20- 27 70 Rö 1200 20000 narancs barna gyA 30 70 5 P 
  70 SZ 400 500 bézs I 30 70     
  70 gyL (SZ) 400 500 bézs I 30 70     
MiGP2H3 26-33 60 Rö 1200 1800 narancs áttetszı foA 35 65 5 P 
  55 SZ 400 500 sötét barna I 35 65     
            

MiGP8H1/1 5-7 80 SZ 40 60 fekete I 5 95     
  80 Rö. 1200 1800 narancs barna A 5 95     
  80 Rö. 1200 1800 sötét barna I 5 95     
MiGP8H1/2 7-9,5 75 SZ 40 60 sötét barna I 10 90     
  75 SZ 40 60 bézs A 10 90     
  75 SZ 40 60 fekete I 20 80     
MiGP8H1/3 9,5-10,5 75 SZ 40 60 bézs A 45 65     
MiGP8H1/4 10,5-12 65 Rö 400 800 narancs barna I 40 60 5 dE 
  70 fiSZ 40 60 sötét barna I 40 60     
MiGP8H2 19 - 27 65 gyP 800 1800 bézs gyA 30 70 10 fE 
  65 fiSZ 40 60 barna I 35 65     
  65 gyL 400 500 barna I 35 65     
MiGP8H3 29 - 37 60 SZ 400 500 barna  I 40 60 5 dE 
  65 P 1800 2000 barna A 40 60     
  65 fiSZ 40 60 barna I 40 60     
            

MiGP3H1/H2 11- 18 65 Rö+SZ 200 600 barna gyA 10 90 5 E 
  70 fiSZ 40 60 barna I 14 86     
  65 Rö 1200 1400 foltos gyA 15 85 10 P 
MiGP3H2/H3 20-27 60 Rö 1200 1500 bézs I 20 80 10 P 
  65 SZ  200 300 bézs I 22 78 5 dE  
MiGP3H4/H5 35- 42 60 Rö 1100 2000 bézs foltos A 25 75 5 dE 
  60 SZ 400 500 bézs I 30 70 10 P 
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37. táblázat folytatása 
Aggregátumok (µm) Alapanyag MiMK cm Pmi 

% 
MiSzerk. 

min max 
Kolloidszövet b 

V a 
V:a V/a 

MiGP9H1/1 2-3,5 80 SZ 150 300 sötét barna I 5 95 5 fE 
MiGP9H1/2 3,5-9 75 Rö  200 400 sötét barna I 30 70 5 P 
  73 fiSZ 40 60 sötét barna I 20 80     
  70 P  2000 3000 sötét barna I 10 90 5 E 
MiGP9H2/1 10-12 70 Rö 2000 3000 sötét barna I 20 80 5 fE 
  70 fiSZ 100 200 világos barna I 25 75     
MiGP9H2/2 12-17 70 Rö 200 600 narancs/bézs gyA 30 70 5 P 
  70 SZ 100 200 barna I 30 70   fE 
MiGP9H3 31-38 60 Rö 3000 6000 bézs A 30 70 5 fE 
  60 SZ 600 800 foltos I 15 85     
            
MiGP5H1 15- 22 70 SZ 40 60 barna I 15 85 5 fE 
  70 Rö 1600 2000 barna I 20 80     
  65 P     foltos A 25 75 10 P 
MiGP5H2/H3 26- 33 60 Rö 1500 2500 barna A 30 70 10 P 
  60 SZ 150 200 barna A 30 70     
            

MiGP7H1 2- 9 60 Rö 1200 1600 sötét barna A 35 65 10 P 
  55 SZ  160 220 foltos I 40 60 5   
MiGP7H2/H3 27- 34 50 Rö 2000 4000 barna A 45 65 10 P 
  50 SZ 160 300 foltos gyA 50 50     
Megjegyzések :MiMK: mikromorfológiai mintavételi szint; MiSzerk.: mikroszerkezet: Mo- morzsás, SZ- 
szemcsés: fiSZ: finom szemcsés,gyL (SZ): szemcsék gyengén lemezes szerkezetben, Rö- rögös, köRö: 
közepesen rögös, P: prizmás; Pmi %: vékonycsiszolatokból becsült összporozitás; b: az alapanyag keresztnikolok 
közötti interferencia színe: I-izotróp, A- anizotróp, gyA-gyengén anizotróp, foA: foltosan anizotróp; v: 
vázrészek, a: alapanyag.  

38. táblázat 
Ásványi vázrészek 

MiMK cm Ásványfaj ill. 
Kızettípus 

Méret 
min 

(µm) 
max 

Alak % Vázrészek mállottsága 

MiGaPH1 8-17 andezit 400 2000 lekerekített 3 +++ barnán agyagosodott 
  piroxén 125 500 szubhedrális 2 dentikuláris 
  opak ásványok 200 400  1  
  földpát (plagioklász) 150 400 szubhedrális 1  
  kvarc 40 60 kerek 25  
MiGaPH2 42-55 andezit 700 3 mm lekerekített 7 +++ AH 
  opak ásványok 200 400  15  
  földpát 150 400 szubhedrális 2  
  kvarc 40 60 kerek 10  
MiGaPH3 65-82 andezit 400 700 lekerekített 25 +++ 
  opak ásványok 200 400  15  
  földpát 150 400 szubhedrális 5  
  kvarc    0  
Görgényi -szelvénysor 
MiGP1H1/1 0-1  piroxén (klino) 200 500 szubhedrális 1 0 
  plagioklász 400 600 szubhedrális 1 0 
MiGP1H1/2 2-4.5(5) -      
MiGP1H1/3 4,5-7 piroxén (klino) 150 600 szubhedrális 6 0 (+) héjas 
  plagioklász 400 2000 szubhedrális 1 0 (+) héjas 
  oxi-hornblende 2000 1500 szubhedrális  0 
  opak ásványok 200 400 kerek 2  

MiGP1H2/H3 21-28 piroxén (klino) 500 1500 szubhedrális 10 0 
  plagioklász 300 400 szubhedrális 2 0 
  oxi-hornblende 300 1500 szubhedrális 1 0 
  opak ásványok 200 400 kerek 5  
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38. táblázat folytatása 
MiMK cm Ásványfaj ill. K ızettípus min max Alak % Vázrészek mállottsága 
MiGP1H3 30-37 piroxén andezit 160 4000 kerek 3 0 
  piroxén andezit/szaprolit  5000 kerek 1 +++ narancs izotróp AH 
  piroxén (klino)  500 1000  kerek  7 0 (+) 
  plagioklász 300 400 szubhedrális 2 0 
  oxi-hornblende 300 1500 szubhedrális 4 0 
  opak ásványok 200 400 kerek 5  
MiGP1H4 38-45 piroxén andezit 800 20000 kerek 4 0 
  piroxén andezit/szaprolit  2000 kerek  +++  narancs izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 400 5000 szögletes 7 0 
  plagioklász 150 500 szögletes 2 0 
  oxi-hornblende 300 1500 szubhedrális 4 0 
  opak ásványok 200 400 kerek 5   
MiGP1H5 46-53 piroxén andezit 400 800 kerek 1 0 
  piroxén andezit/szaprolit  50000 kerek  +++ narancs izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 200 400 szögletes 3 + foltos 
  plagioklász 150 400 szögletes 2 + héjas 
  oxi-hornblende 300 1500 szubhedrális 2 + dentikuláris 
  opak ásványok 200 400 szögletes 10   
        
MiGP2H1 5-12 piroxén andezit 5000 20000 kerek 5 + (földpátok egy része)  
  piroxén (klino- és orto) 400 2000 kerek 5 0 
  oxi-hornblende 300 1500 szubhedrális 3 ++ héjas, párhuzamos 
  opak ásványok 100 300 kerek 3   
MiGP2H2 20-27 piroxén andezit/szaprolit 800 20000 kerek 5 +++ narancs izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 100 400 kerek 5 0 
  oxi-hornblende 400 2000 szubhedrális 7 ++ héjas, párhuzamos 
  opak ásványok 100 300 kerek 8 0 
  plagioklász 400 1000 szögletes 2 0 
MiGP2H3 30-37 piroxén andezit 15000 40000 kerek 3 0 orientált iszap bevonattal 
  piroxén andezit/szaprolit 400 5000 kerek 5 +++ narancs izotróp AH 
  opak ásványok 100 400 kerek 5   
        

MiGP8H1/2 7-9,5 piroxén andezit 800 2000 kerek 3 0 
  piroxén (klino- és orto) 600 1200 szubhedrális 2 0 
  oxi-hornblende 800 1200 szögletes 1 0 
MiGP8H1/4 5-5,7 piroxén andezit/szaprolit 1200 2000 kerek 2 +++ narancs izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 600 1200 szubhedrális 5 0 
  oxi-hornblende 800 1200 szubhedrális 2 0 
  plagioklász 800 1600 szubhedrális 2 0 
  alacsony interferecia színő  

AISZ ásványok 
50 120 törmelék 25 0 

MiGP8H2 19-27 piroxén andezit 400 800 kerek 1 0 
  piroxén andezit/szaprolit  1,5 cm kerek  +++ narancs izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 400 1400 szögletes 5 ++  foltos és héjas 
  plagioklász 600 900 szögletes 2 + héjas, párhuzamos 
  oxi-hornblende 600 100 szubhedrális 2 + enyhe dentikuláris 
  opak ásványok 200 400 kerek 10   
  AISZ ásványok 50 120 kerek 5 0 
MiGP8H3 29-37 piroxén andezit 400 2 cm kerek 15 0 
  piroxén andezit/szaprolit  1,5 cm kerek  +++ narancs izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 400 1800 szögletes 8 0 
  plagioklász 200 600 szögletes 3 0 
  oxi-hornblende 600 1200 szubhedrális 5 0 
  opak ásványok 200 400 kerek 4 0 
  AISZ ásványok 50 120 törmelék 8   
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38. táblázat folytatása 
MiMK cm Ásványfaj ill. 

Kızettípus 
Méret 
min 

(µm) 
max 

Alak % Vw 

MiGP3H1/H2 11-18 piroxén andezit/szaprolit 3000 4000 kerek 4 +++színtelen izotróp AH 
  piroxén andezit 200 2000 kerek 2 0 
  piroxén (klino- és orto) 400 2000 szögletes 3 0 
  oxi-hornblende 600 1200 szubhedrális 2 0 
  opak ásványok 200 400 kerek 2   

MiGP3H2/H3 20-27 piroxén andezit/szaprolit 800 20000 kerek 2 +++ narancs izotróp AH  
  piroxén andezit/szaprolit  50000 kerek 3 +++ színtelen izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 250 800 szögletes 5 0 
  plagioklász 150 350 szubhedrális 2 0 
MiGP3H3H4 35-42 piroxén andezit 500 4000 kerek 2 +++színtelen anizotróp AH 
  szaprolit   kerek 3 +++színtelen izotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 300 1200 szögletes 5 0 
  oxi-hornblende 400 600 szubhedrális 1 0 
  plagioklász 300 1100 szubhedrális 1 0 
MiGP9H1/1 2-3,5     0  
MiGP9H1/2 3,5-9 piroxén andezit/szaprolit 800 5000 kerek 15 +++színtelen izotróp AH 
MiGP9H2/1 10-12 piroxén andezit 200 1200 kerek 1 0 
  piroxén (klino- és orto) 200 400 szögletes 5 0 
  opak ásványok 200 400  2   
MiGP9H2/2 12-17 piroxén andezit/szaprolit 2000 6000 kerek 3 +++színtelen izotróp AH 
  piroxén andezit 400 2000 szögletes 1 0 
  piroxének (klino és orto) 200 400 szögletes 5 0 
  plagioklász 400 600 szögletes 2 0 
  opak ásványok 200 400  2 0 
MiGP9H3 31-38 piroxén andezit 1200 20000 kerek 15 0 
  piroxén (klino- és orto) 400 3000 szögletes 8 0 
  opak ásványok 400 600  3   
        

MiGP5H1 15-22  piroxén andezit/szaprolit 1200 20000 kerek 3 +++színtelen izotróp AH 
  piroxén andezit   kerek 5 0 
  piroxének (klino és orto) 200 1200 szögletes 5 0 
  oxi-hornblende 800 2000 szubhedrális 1 0 
  plagioklász 580 2000 szubhedrális 1 0 
MiGP5H2/H3 26-33 piroxén andezit/szaprolit 500 10000 kerek 2 +++színtelen anizotróp AH 
  piroxén andezit   kerek 5 0 
  piroxén (klino- és orto) 400 1500 szögletes 6 0 
  oxi-hornblende 500 600 szubhedrális 2 0 
  plagioklász 600 2000 szubhedrális 1 0 
        
MiGP7H1 2-9 piroxén andezit 1200 50000 kerek 3 0 
  piroxén andezit/szaprolit 500 1000 kerek 2 +++színtelen anizotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 200 1200 szögletes 12 0 
  plagioklász 200 1200 szögletes 3 0 
  opak ásványok 200 2000  3 0 

MiGP7H2/H3 27-34 AISZ ásványok 100 200 törmelék 28 0 
  piroxén andezit/szaprolit 500 1000 kerek 2 +++színtelen anizotróp AH 
  piroxén (klino- és orto) 200 1200 szögletes 15 0 
  plagioklász 200 1200 szögletes 4 0 
  oxi-hornblende 200 2100 szubhedrális 3 0 
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39. táblázat 
Biotikus szerves és szervetlen maradványok 

Fitolitok Faszén Élı gyökerek  Bontott gyökerek Sklerotium  Alapszövetben MiMK cm 
µm alak % min max % min max % min max % min max % hifafonal sejtek 

Galyatetı       
MiGaPH1 8-17 130 négyzetes 1   0 500 800 40 400 600 10   0  +++ 
MiGaPH2 42-55 150 négyzetes 1              +++ 
MiGaPH3 65-82 150 négyzetes 1              ++ 
Görgényi -szelvénysor       
MiGP1H1/1 0- 1   0   0 800 1000 50 400 1000 30   0 +++  
MiGP1H1/2 2- 4,5   0   0 500 2500 40 400 600 10   0 +++  
MiGP1H1/3 4,5- 7 150 hosszúkás 5 200 400 1 500 1200 15   0   0 +++ +++ 
MiGP1H2/H3 21-28 150 hosszúkás 15   0 500 2500 8 200 300 2   0   
MiGP1H3 28 -37  150 hosszúkás 10   0 500 2000 2   0   0   
MiGP1H4 38-45 150 hosszúkás 8   0 500 2000 3   0 1200 1500 5 +++  
MiGP1H5 46-53 150 hosszúkás 2 200 800 2 500 800 1   0 1200 1500 1 +++  
        

MiGP2H1 5-12 200 hosszúkás 2 200 1000 2 400 30000 12 200 300 5 1200 1600 1 +++ +++ 
MiGP2H2 20- 27 100 hosszúkás 4 400 20007 3 2000 2500 1   0   0   
MiGP2H2 20- 27 50 négyzetes 5 200 300 1   0   0   0   
MiGP2H3 26-33 80 hosszúkás 3   0   0   0   0   
                   
MiGP8H1/1 5-7   0 400 1 cm 70 400 1000 5 400 500 2   0   
MiGP8H1/2 7-9,5 100 hosszúkás 4 120 1600 15 1600 4000 5 400 1200 3 1200 1600 2 +++   
MiGP8H1/3 9,5-10,5   0   0   5   0   0   
MiGP8H1/4 10,5-12 100 hosszúkás 10   0 4000 6000 18 360 400 4   0   
MiGP8H2 19 - 27 100 hosszúkás 10 400 1000 1 400 6000 5 200 300 8 1200 1600 2 +++ +++ 
MiGP8H3 29 - 37 100 hosszúkás 2 400 50000 2 400 1000 5 100 400 2   0 +++ +++ 
        

MiGP3H1/H2 11- 18 100 hosszúkás 10 200 4000 1 200 18000 13 1200 1500 2 1000 1200 2 +++ +++ 
MiGP3H2/H3 20-27 100 hosszúkás 8 500 5000 2 1400 1500 2 800 1000 5 1000 1200 1 +++ +++ 
MiGP3H4/H5 35- 42 100 hosszúkás 2 5000 10000 1 1400 1500 2   0   0 +++ +++ 

                                                 
7 iszap-bevonattal 
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39. táblázat folytatása 
Fitolitok Faszén Élı gyökerek  Bontott gyökerek Sklerotium  Alapszövetben MiMK cm 
µm alak % min max % min max % min max % min max % hifafonal sejtek 

                   
MiGP9H1/1 2-3,5 100 hosszúkás 9   0 400 3000 70   0   0 +++  
MIGP9H1/2 3,5-9 100 hosszúkás 5   0 600 3000 60   0   0   
MiGP9H2/1 10-12 100 hosszúkás 4   0 400 30000 5   0   0 +++  
MiGP9H2/2 12-17 100 hosszúkás 8 400 800 1 400 600 4   0   0 +++  
MiGP9H3 31-38 100 hosszúkás 5 500   1 400 1000 5   0 800 1200   +++  
        

MiGP5H1 15- 22 100 hosszúkás 10 400 2000 1 1400 1500 13   0 1000 1200 1 +++ +++ 
MiGP5H2/H3 26- 33 100 hosszúkás 9   0 400 5000 3   0 1000 1200 1 +++ +++ 
        

MiGP7H1 2- 9 100 hosszúkás 5 1200 1800 4 400 1200 17   0 1000 1200 1 +++ +++ 
MiGP7H2/H3 27- 34 100 hosszúkás 10   0 500 1200 5   0 1000 1200 1 +++ +++ 
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40. táblázat 
Koncentrálódások és szeparálódások/ pedogén képzıdmények 

MiMK  cm típusa és jellege színe min max % eredete 
Gakyatetı        
MiGaPH1 8-17 típusos disorthic vasborsók barnás vörös 200 500 5 transzport 
MiGaPH2 42-55 típusos disorthic vasborsók barnás vörös 200 500 5 transzport 
  agyagbevonatok     illuviáció 
MiGaPH3 65-82 laminált agyagbevonatok  poros agyaggal, nem látványosak    illuviáció 
  fragmentált agyagbevonatok     duzzadás és zsugorodás 
Görgényi -szelvénysor       
MiGP1H1/3 0-7 ellipszis alakú ürülék sötét barna 600 800  Formicidae 
  tojásdad és szemcseszerő narancs és barna áttetszı 100 500  Enchytraeidae & Lumbricidae 
MiGP1H2/H3 21-28 mátrixhoz kapcsolódó koncentrálódások:      
  erıs hidromorf bevonatok és szegélyek sötét vörös barna    Fe?  
  fragmentált agyaghártyák és bevonatok sötét barna, enyhe rétegzett    régi és jelenkori illuviáció 
  disorthic8 típusos vasborsók  400 500 15 hidromorf hatás 
  nucleic borsók, vöröses barna 1000 3000 3 átagyagasodott andezit kızet 
  fragmentált disorthic vasborsók sötét vöröses barna 2000 5000  transzport 
  laza, nem folyamatos kitöltések áttetszı, izotróp „agyagpelyhek”    belsı kolluviáció 
MiGP1H3 30-37 izotróp vékony agyaghártyák és bevonatok vöröses barna ill sárgás áttetszı 10  1 amorf bevonatok szintézisbıl 
  típusos disorthic vasborsók barnás vörös 200 500 18 hidromorf hatás+ turbáció 
  laza, nem folyamatos kitöltések áttetszı, részben anizotróp 100 150  halloysit gömbök? szintézis 
        
MiGP1H4 38-45 heterogén aggregátumok     keverés, transzport 
  lemezes szerkezet     fagyás-olvadás 
  iszapbevonatok a vázrészek körül matrixtól eltérı    turbáció (fagy, fauna) 
MiGP1H5 46-53 egységes, homogén aggregátumok sárgás, anizotróp    eltemetett szint 
        

MiGP2H1 5-12 agyagbevonatok a durva vázrészeken a bevonat színe eltér a mátrixtól    turbáció, transzport 
  ellipszis alakú ürülékek narancsos barna 200 500  Formicidae Lumbricidae 
MiGP2H2 20-27 típusos disorthic vasborsók narancsos barna 100 200 8 hidromorf hatás, transzport 
MiGP2H3 30-37 típusos disorthic vasborsók narancsos barna 100 400 15 hidromorf hatás, transzport 
        

                                                 
8 disorthic: éles határvonalú  
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40. táblázat folytatása 
MiMK  cm típusa és jellege színe min max % eredete 
MiGP8H1/1-4 5-12 gyökér szövetben whevellite kitöltések áttetszı    szintézis 
  ürülék tojásdad narancs barna, fekete 400 600  Formicidae Enchytraeidae, 
  típusos disorthic vasborsók vöröses barna 400 500 1 hidromorf hatás, átörökölt 
MiGP8H2 19-27 agyagbevonatok a durva vázrészeken orientált, anizotróp    fagyemelés, trnszport 
  ürülék narancs 400 600  Enchytraeidae, Formicidae 
  típusos disorthic vasborsók vöröses barna 400 500 1 hidromorf, átörökölt 
MiGP8H3 29-37 ürülék narancs és fekete 400 600  Enchytraeidae, Lumbricidae 
        
MiGP3H1/H2 11-28 típusos és nucleic disorthic vasborsók barna, vöröses barna 1200 1500 3 mállás, transzport 
  típusos és nucleic disorthic vasborsók piros 200 400 1 átörökölt 
  ürülék narancs 200 400 1  
MiGP3H2/H3 20-27 típusos disorthic vasborsók barna, fekete 400 1000 8 hidromorf, átörökölt 
MiGP3H3/H4 35-42 típusos disorthic vasborsók sötét barna 400 1000 17 hidromorf, átörökölt 
  finomanyag-bevonatok durva vázrészeken orientált anizotróp    transzport, turbáció 
        

MiGP9H1/1 2-3,5 ürülék (tojásdad) fekete 100 200 5 Enchytraeidae  
MiGP9H2/1 10-12 heterogén aggregátumok vöröses barna 200 300 2 Lumbricidae 
MiGP9H3 31-38 agyagbevonatok a durva vázrészeken orientált anizotróp     
  típusos disorthic vasborsók narancsos barna 400 800 5 hidromorf hatás, átörökölt 

        

MiGP5H1 15-22 típusos disorthic vasborsók sötét és világos barna 400 600 5 hidromorf hatás, átörökölt 
MiGP5H2/H3 26-37 típusos disorthic vasborsók sötét barna és világos barna 450 1200 5 hidromorf hatás, átörökölt 
  laza, nem folyamatos kitöltések áttetszı, poros, izotróp     belsı kolluviáció 
  finomanyag-bevonatok durva vázrészeken orientált anizotróp    transzport, turbáció 
        

MiGP7H1 2-9 típusos disorthic vasborsók világos barna, narancs 400 800 6 hidromorf hatás, átörökölt 
  ürülék fekete 1200 1800  Enchytraeidae  
MiGP7H2/H3 27-34 típusos disorthic vasborsók világos barna 400 1600 5 hidromorf hatás, átörökölt 
  agyagbevonatok     illuviáció 
  fragmentált agyagbevonatok áttetszı, sárga, anizotróp 400 600 2 reliktum 
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41. táblázat 
Szemcseösszetételre vonatkozó laboratóriumi és mikromorfológiai vizsgálatok eredményei, térfogattömeg, 

szerves szén és becsült porozitás 

MK  mélység homok por agyag Fmi Szerves-C Hu Σcm ρ P Phu 
 

Pmi 

 cm  %    %  g/cm3  %  
APH1 0-5 32,8 49,6 17,6 na 1,1 1,9 5 1,09 59 59 na 
APH2 5-25 70,8 26,9 2,4 na 0,3 0,5 20 0,88 67 67 na 
APH3 25-44 81,5 18,5 0,1 na 0,1 0,2 19 na na na na 

             

EPH1 0-12 50,5 35,5 14,1 na 2,6 4,5 12 0,98 63 63 na 
EPH2 12-25 42,0 34,4 23,6 na 0,6 1,0 13 0,98 63 63 na 
EPH3 25-55 59,9 30,6 9,5 na 0,4 0,7 30 na na na na 

             

BaPH1 0-7 35,3 47,5 17,3 na 9,5 16,4 7 0,87 67 66 na 
BaPH2 7-25 64,3 35,0 0,7 na 5,8 10,0 18 0,92 65 64 na 
BaPH3 25-50 14,3 50,7 35,1 na 2,8 4,8 25 0,98 63 62 na 

             

TiPH1 0-15 14,7 49,7 35,6 na 4,6 7,9 15 0,88 67 66 na 
TiPH2 15-35 16,8 50,2 33,0 na 1,7 2,9 20 0,87 67 67 na 
TiPH3 35-70 75,4 10,9 13,8 na 1,6 2,8 35 0,90 66 66 na 

             

TPH1 0-12 7,3 68,0 24,7 na 4,5 7,8 12 0,72 73 72 na 
TPH2 12-45 14,5 58,1 27,4 na 3,9 6,7 33 0,74 72 72 na 
TPH3 45-60 60,9 36,3 2,8 na 1,4 2,4 15 1,20 55 54 na 

             

MPH1 0-20 19,2 60,0 20,8 na 1,2 2,1 20 1,03 61 61 na 
MPH2 20-40 20,4 68,7 10,9 na 0,1 0,2 20 1,07 60 60 na 
MPH3 40-80 25,0 67,7 7,4 na 0,2 0,3 40 1,28 52 52 na 

             

GaPH1 0-2 34,6 41,9 23,5 na 4,7 8,1 2 na na na na 
GaPH2 2-10 30,3 69,7 0,0 75 4,0 6,9 8 0,66 75 74 75 
GaPH3 10-33 35,5 61,7 2,8 na 1,7 2,9 23 0,77 71 71 na 
GaPH4 33-44 37,8 56,5 5,8 na 1,0 1,7 11 na na na na 
GaPH5 44-58 38,3 49,1 12,6 60 0,7 1,2 14 na na na 45 
GaPH6 58-70 43,3 45,1 11,7 na 0,4 0,7 12 0,91 66 66 na 
GaPH7 70-90 55,7 32,6 11,7 50 0,2 0,3 20 na na na 55 

Görgényi-szelvénysor            

GP1H1 5-17 18,7 37,4 43,9 90 13,0 22,4 17 0,51 81 79 70 
GP1H2 17-21 30,8 35,5 33,7 85 10,1 17,4 4 0,55 79 77 75 
GP1H3 21-35 25,1 45,8 29,1 80 6,8 11,7 14 0,62 77 75 65 

             

GP2H1 7-20 30,8 34,5 34,7 85 12,7 21,9 20 0,35 87 85 80 
GP2H2 20-28 62,5 22,7 14,8 70 7,0 12,1 8 0,47 82 81 70 
GP2H3 28-38 69,0 23,2 7,8 65 3,3 5,7 10 0,88 67 66 60 
GP2H4 40-60 68,9 24 7,1 65 2,3 4,0 22 0,79 70 70 55 

             

GP2aH1 10-25 23,8 42,9 33,3 na 12,1 20,9 25 0,35 87 85 na 
GP2aH2 35-40 55,4 38,0 6,5 na 4,5 7,8 15 0,47 82 82 na 
GP2aH3 40-60 63,1 36,7 0,2 na 2,4 4,1 20 0,88 67 66 na 

             

GP8H1 6-18 42,3 32,6 25,1 95 22,5 38,8 18 0,35 87 84 84 
GP8H2 18-28 62,2 20,2 17,6 65 10,0 17,2 10 0,50 81 80 80 
GP8H3 28-45 57,8 40,2 2,0 60 4,8 8,3 17 0,89 66 65 60 
GP8H4 50-70 62,4 36,6 1,0 60 3,5 6,0 35 0,67 75 74 65 
GP8H5 80-100 74,0 24,9 1,1 na 3,9 6,7 20 0,70 74 73 na 
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41. táblázat folytatása 
MK  mélység homok por agyag Fmi Szerves-C Hu Σcm ρ P Phu 

 
Pmi 

 cm  %    %  g/cm3  %  
GP3H1 3-7 35,0 29,0 36,0 90 14,3 24,7 7 0,60 77 75 65 
GP3H2 7-13 34,0 31,5 34,5 86 7,1 12,2 6 0,65 75 74 70 
GP3H3 13-25 44,5 35,3 20,2 80 7,4 12,8 12 0,78 71 69 65 
GP3H4 25-35 50,2 46,2 3,6 78 3,2 5,5 10 0,87 67 66 65 
GP3H5 40-60 85,8 11,1 3,1 75 1,6 2,8 28 1,00 62 62 60 
GP3H6 70-90 66,4 29,2 4,4 70 0,4 0,7 37 1,00 62 62 60 

             

GP9H1 3-13 34,2 28,6 37,2 95 19,3 33,3 13 0,33 88 85 80 
GP9H2 13-26 46,8 29,9 23,3 80 13,8 23,8 13 0,43 84 82 70 
GP9H3 30-50 85,8 12,0 2,2 70 3,1 5,3 37 0,57 78 78 60 

             

GP9aH1 5-30 30,7 46,5 22,8 na 10,5 18,1 30 0,43 84 82 na 
GP9aH2 35-60 40,3 59,0 0,7 na 3,4 5,9 30 0,57 78 78 na 

             

GP10H1 4-13 6,1 56,7 37,2 na 17,2 29,7 13 0,35 87 85  
GP10H2 14-21 14,2 55,4 30,4 na 8,6 14,8 8 0,50 81 80  
GP10H3 30-50 31,2 66,4 2,5 na 2,8 4,8 41 0,65 75 75  

             

GP5H1 5-25 27,1 36,3 36,6 80 22,8 39,3 20 0,31 88 86 70 
GP5H2 20-25 38,2 57,7 4,1 75 9,8 16,9 5 0,40 85 84 65 
GP5H3 25-45 43,8 55,3 0,9 70 3,8 6,6 40 0,67 75 74 60 

             

GP6H1 5-25 26,6 58,6 14,8 na 1,9 3,3 30 1,02 62 61 na 
GP6H2 30-40 26,2 63,2 10,6 na 1,5 2,6 10 1,16 56 56 na 
GP6H3 40-90 30,5 60,4 9,1 na 0,9 1,6 50 1,07 60 59 na 

             

GP7H1 0-8 26,0 45,2 28,8 65 5,6 9,7 8 1,02 62 60 60 
GP7H2 8-28 20,6 67,1 12,4 60 2,8 4,8 20 1,16 56 55 55 
GP7H3 28-40 20,1 53,6 26,3 65 1,2 2,1 12 1,07 60 59 50 
GP7H4 40-70 31,2 57,0 11,8 50 0,8 1,4 50 1,31 51 50 50 

Megjegyzések: ρ térfogattömeg; szerves-C: szerves szén %, Σcm- a genetikai szintek vastagsága,  
Fmi a talaj finomszövete, az 5µm-nál kisebb részecskék aránya, na= nem határoztam meg, P: összporozitás 
Porhu: szervesanyag tartalommal korrigált összporozitás, Pmi: vékonycsiszolatokból becsült összporozitás 
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42. táblázat 
Vizsgált talajok pH, felvehetı foszfor tartalma és adszorpciója, kicserélhetı bázisai és 

kationcserekapacitása 
MK  pHH2O pHKCl  Polsen Pret K  Na Ca Mg S T V Tagyag 

    %   cmol (+)/kg    %   
APH1 6,3 5,7 18,9 17 na na na na na na na na 
APH2 6, 6 5,4 12,2 12 na na na na na na na na 
APH3 6,7 5,2 9,9 12 na na na na na na na na 

            

EPH1 6,5 5,7 75,9 12 na na na na na na na na 
EPH2 6,2 5,0 24,6 23 na na na na na na na na 
EPH3 6,4 5,1 20,2 12 na na na na na na na na 

            

BaPH1 5,6 5,2 109,8 23 0,7 1,0 17,9 1,3 20,9 46,8 42,9 271 
BaPH2 5,2 4,7 103,9 29 0,5 0,5 16,7 0,4 18,1 34,9 50,7 4986 
BaPH3 5,6 4,8 na 28 0,3 0,5 13,6 0,3 14,7 21,9 64,8 62 

            

TiPH1 6,7 5,8 47,6 30 1,0 0,2 21,4 9,9 32,5 62,6 51,9 176 
TiPH2 7,4 5,8 2,7 36 0,5 0,2 21,4 9,9 32,0 53,8 59,7 163 
TiPH3 7,8 6,1 na 34 0,5 0,2 21,7 8,5 30,9 47,5 65,3 344 

            

TPH1 5,1 4,6 12,7 21 0,7 0,1 13,2 0,1 14,1 23,6 59,3 96 
TPH2 5,3 4,7 10,7 26 0,5 0,1 13,2 0,2 14,0 20,7 67,1 76 
TPH3 5,8 5,1 16,7 15 0,4 0,1 8,1 0,1 8,7 12,6 68,3 450 

            

MPH1 5,4 4,2 2,8 23 na na na na na na na na 
MPH2 5,8 4,1 1,7 30 na na na na na na na na 
MPH3 5,7 4,4 0 38 na na na na na na na na 

             
GaPH1 4,1 3,3 10,6 61 na na na na na na na na 
GaPH2 5,0 4,2 4,3 39 na na na na na na na na 
GaPH3 5,2 4,3 2,8 38 na na na na na na na na 
GaPH4 5,2 4,1 0 47 na na na na na na na na 
GaPH5 5,1 4,0 1,3 40 na na na na na na na na 
GaPH6 5,2 4,0 0 30 na na na na na na na na 
GaPH7 5,2 4,0 0 30 na na na na na na na na 

Görgényi-szelvénysor          

GP1H1 4,0 3,9 na 82 0,5 0,9 0,4 0,5 2,3 47,0 5,1 107 
GP1H2 4,3 4,2 na 94 0,2 0,9 0,0 0,2 1,3 51,8 2,7 154 
GP1H3 4,3 4,1 na 94 0,1 1,0 0,0 0,2 1,3 46,4 2,8 159 

            

GP2H1 3,7 3,7 na 80 0,5 0,8 0,4 0,5 2,2 58,7 3,7 169 
GP2H2 4,3 4,4 na 90 0,3 0,9 0,6 0,2 2,0 47,7 4,2 322 
GP2H3 4,5 4,5 na 85 0,4 0,9 0,6 0,1 2,0 30,7 6,5 394 
GP2H4 4,8 4,7 na 81 0,1 0,9 1,0 0,2 2,2 27,0 8,1 380 

            

GP2aH1 4,1 4,0 na 93 0,3 0,9 1,3 0,3 2,8 74,4 3,8 223 
GP2aH2 4,8 4,6 na 89 0,2 0,9 1,0 0,2 2,3 35,7 6,2 549 
GP2aH3 4,7 4,7 na 78 0,2 1,0 0,8 0,1 2,1 24,4 8,6 12200 

            

GP8H1 3,7 3,7 na 83 0,4 0,2 1,3 0,5 2,4 67,4 3,6 269 
GP8H2 4,5 4,4 na 95 0,2 0 1,1 0,2 1,5 47,2 3,2 268 
GP8H3 4,6 4,7 na 92 0,1 0,1 1,0 0,1 1,3 24,2 5,8 1210 
GP8H4 4,9 4,9 na 93 0,2 0 0,6 0,2 1,0 21,4 4,7 2140 
GP8H5 5,1 5,0 na 91 0,2 0, 1,1 0,3 1,6 20,3 7,9 1845 
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42. táblázat folytatása 
MK  pHH2O pHKCl  Polsen Pret K  Na Ca Mg S T V Tagyag 

    %   cmol (+)/kg    %   
GP3H1 3,1 3,2 na 61 0,7 0 2,9 0,9 4,5 57,5 8,0 160 
GP3H2 3,6 3,7 na 82 0,4 0 1,1 0,5 2,0 42,4 4,5 123 
GP3H4 4,2 4,3 na 90 0,3 0,1 0,6 0,2 1,2 26,1 4,2 129 
GP3H5 4,3 4,4 na 90 0,3 0 0,6 0,2 1,1 21,0 5,2 583 
GP3H6 4,4 4,4 na 88 0,4 0 0 0,2 0,6 18,3 3,3 590 
GP3H7 5,0 4,5 na 78 0,2 0 0,9 0,2 1,3 12,0 10,0 273 

             
GP9H1 3,6 3,4 na 87 0,6 0,1 1,1 0,7 2,5 68,3 3,7 184 
GP9H2 4,2 3,9 na 96 0,3 0 0,4 0,2 0,9 61,0 1,5 262 
GP9H3 4,5 4,2 na 89 0,4 0,1 0,7 0,1 1,3 22,3 6,3 1014 

            

GP9aH1 4,4 4,3 na 95 0,2 0 0,6 0,3 1,1 44,1 2,5 193 
GP9aH2 4,6 4,5 na 92 0,2 0 0,8 0,2 1,2 24,4 4,5 3486 

            

GP10H1 3,2 3,2 na 71 0,5 0 1,8 0,9 3,2 59,8 5,2 163 
GP10H2 4,1 4,0 na 94 0,2 0 0 0,2 0,4 46,8 0,9 1141 
GP10H3 4,3 4,1 na 85 0,3 0,1 0,3 0,2 0,9 21,6 4,2 2400 

            

GP5H1 3,9 3,8 na 83 0,8 0 3,6 0,9 5,3 67,2 7,9 181 
GP5H2 4,6 4,5 na 95 0,2 0 2,5 0,3 3,0 30,6 9,8 101 
GP5H3 4,7 4,5 na 90 0,4 0 1,5 0,2 2,1 20,7 10,1 828 

            

GP6H1 5,3 4,7 na 38 0,3 0,3 8,6 3,5 12,7 18,5 68,1 125 
GP6H2 5,7 5,0 na 33 0,3 0,3 8,0 3,9 12,5 16,2 76,5 153 
GP6H3 6,0 5,1 na 28 0,3 0,4 8,0 3,7 12,4 15,7 78,3 173 

            

GP7H1 4,6 4,0 na 50 0,5 0,1 5,0 1,0 6,6 16,8 38,1 58 
GP7H2 4,7 4,2 na 53 0,2 0,1 3,5 1,3 5,1 11,3 45,1 91 
GP7H3 5,6 4,5 na 31 0,2 0,2 6,0 2,7 9,1 14,0 63,6 53 
GP7H4 5,8 4,8 na 27 0,4 0,4 7,2 3,4 11,4 18,1 62,4 153 

Megjegyzések: Polsen: felvehetı foszfor tartalom; Pret: foszfát adszorpció, S: kicserélhetı bázisok összege, T: 
kationcsere-kapacitás, V: bázistelítettség, Tagyag az agyag frakció kationcsere-kapacitása, 100g agyagra számítva 
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43. táblázat 
Szelekciós kivonási módszerek vizsgálati eredményei 

allofán MK Sio Feo Al o 1/2 Feo 

+Al o %  
Sid Fed Al d Sip Fep Al p Feo/ 

Fed 
Al p/ 
Al o a b 

APH1 0,04 0,11 0,11 0,17 na 0,85 0,10 na 0,05 0,06 0,1 0,6 na na 
APH2 0,02 0,02 0,06 0,07 na 0,31 0,04 na 0,01 0,01 0,1 0,2 na na 
APH3 0,01 0 0,03 0,03 na 0,14 0,02 na 0,01 0,01 0 0,3 na na 
               

EPH1 0,02 0,08 0,08 0,12 na 0,48 0,08 na 0,09 0,16 0,2 2,0 na na 
EPH2 0,03 0,03 0,09 0,11 na 0,49 0,07 na 0,31 0,67 0,1 7,8 na na 
EPH3 0,03 0,03 0,08 0,09 na 0,42 0,06 na 0,15 0,30 0,1 3,9 na na 
               

BaPH1 0,05 0,58 0,32 0,61 na 1,27 0,21 na 0,29 0,11 0,5 0,3 na na 
BaPH2 0,05 0,73 0,34 0,71 na 1,45 0,24 na 0,49 0,15 0,5 0,4 na na 
BaPH3 0,06 0,88 0,36 0,80 na 1,78 0,24 na 0,49 0,10 0,5 0,3 na na 
               

TiPH1 0,10 0,49 0,35 0,60 na 2,08 0,23 na 0,17 0,06 0,2 0,2 na na 
TiPH2 0,13 0,50 0,40 0,65 na 2,28 0,23 na 0,06 0,05 0,2 0,1 na na 
TiPH3 0,15 0,51 0,42 0,68 na 2,13 0,21 na 0,06 0,04 0,2 0,1 na na 
               

TPH1 0 0,21 0,23 0,34 na 0,92 0,17 na 0,18 0,10 0,2 0,4 na na 
TPH2 0 0,29 0,21 0,36 na 1,06 0,16 na 0,65 0,07 0,3 0,3 na na 
TPH3 0 0,19 0,17 0,27 na 0,93 0,12 na 0,40 0,04 0,2 0,2 na na 
               
MPH1 0,03 0,42 0,22 0,43 na 1,70 0,21 na 0,20 0,15 0,3 0,7 na na 
MPH2 0,04 0,45 0,21 0,44 na 1,90 0,16 na 0,16 0,15 0,2 0,7 na na 
MPH3 0,07 0,52 0,27 0,53 na 1,95 0,18 na 0,12 0,21 0,3 0,8 na na 
               

GaPH1 0,04 0,78 0,43 0,82 na 3,17 0,60 na 0,50 0,59 0,3 1,4 na na 
GaPH2 0,04 0,79 0,38 0,78 na 3,95 0,44 na 0,39 0,41 0,2 1,1 na na 
GaPH3 0,04 0,76 0,37 0,75 na 3,90 0,43 na 0,34 0,35 0,2 1,0 na na 
GaPH4 0,05 0,68 0,36 0,70 na 3,97 0,37 na 0,28 0,27 0,2 0,8 na na 
GaPH5 0,05 0,75 0,35 0,73 na 4,05 0,39 na 0,21 0,24 0,2 0,7 na na 
GaPH6 0,05 0,62 0,29 0,60 na 3,78 0,32 na 0,20 0,21 0,2 0,7 na na 
GaPH7 0,04 0,49 0,22 0,47 na 3,97 0,30 na 0,07 0,10 0,2 0,5 na na 
Görgényi szelvénysor             

GP1H1 0,07 2,00 1,00 2,00 0,12 3,02 1,22 0,23 1,84 1,18 0,7 1,2 0,2 0,5 
GP1H2 0,13 3,76 1,96 3,84 0,16 4,63 1,96 0,56 3,80 2,35 0,8 1,2 0,3 0,9 
GP1H3 0,15 4,68 1,71 4,05 0,19 5,70 1,76 0,65 5,05 2,05 0,8 1,2 0,4 1,1 
               

GP2H1 0,06 1,69 0,84 1,69 0,09 2,40 1,02 0,26 1,73 0,98 0,7 1,2 0,2 0,4 
GP2H2 0,75 1,02 4,91 5,42 0,89 1,84 5,85 0,53 0,91 4,30 0,6 0,9 3,9 5,3 
GP2H3 0,75 0,46 3,39 3,62 0,66 0,99 2,90 0,17 0,36 1,68 0,5 0,5 6,4 5,3 
GP2H4 0,94 0,56 3,41 3,69 0,58 0,44 2,19 0,06 0,33 1,10 1,3 0,3 8,7 6,7 
               

GP2aH1 0,14 2,94 2,49 3,96 0,16 3,66 2,88 0,31 2,72 2,72 0,8 1,1 0,4 1,0 
GP2aH2 1,11 0,43 4,71 4,93 0,96 0,08 3,99 0,14 0,31 2,09 5,5 0,4 9,8 7,9 
GP2aH3 1,11 0,35 3,46 3,64 0,89 0,95 2,96 0,04 0,11 0,92 0,4 0,3 9,5 7,9 
               

GP8H1 0,07 1,29 1,24 1,89 0,13 1,53 0,11 0,23 1,17 1,34 0,8 1,1 0,2 0,5 
GP8H2 1,13 1,09 5,06 5,61 0,75 1,15 0,38 0,27 0,82 3,01 1,0 0,6 8,0 8,0 
GP8H3 1,75 0,97 5,40 5,89 0,59 1,20 0,23 0,07 0,43 1,17 0,8 0,2 15,8 12,4 
GP8H4 1,87 0,97 5,14 5,63 0,47 1,59 0,18 0,04 0,19 0,77 0,6 0,1 16,3 13,3 
GP8H5 1,78 1,10 4,82 5,37 0,46 1,67 0,63 0,05 0,20 0,733 0,7 0,2 15,2 12,6 
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43. táblázat folytatása 
allofán MK Sio Feo Al o 1/2 Feo 

+Al o %  
Sid Fed Al d Sip Fep Al p Feo/ 

Fed 
Al p/ 
Al o a b 

GP3H1 0,04 0,58 0,54 0,83 0,21 1,29 0,66 0,28 0,60 0,588 0,4 1,1 0,1 0,3 
GP3H2 0,08 1,16 1,17 1,75 0,17 2,22 1,35 0,43 1,080 1,350 0,5 1,2 0,2 0,6 
GP3H4 0,33 1,18 2,57 3,16 0,27 1,73 2,06 0,92 1,180 2,670 0,7 1,0 1,3 2,3 
GP3H5 0,54 1,07 2,70 3,24 0,31 1,39 1,68 0,21 0,890 1,400 0,8 0,5 4,9 3,8 
GP3H6 0,68 1,01 2,68 3,19 0,32 1,64 1,21 0,11 0,683 0,094 0,6 0,0 17,0 4,8 
GP3H7 0,63 0,56 2,14 2,42 0,24 1,17 0,79 0,05 0,241 0,612 0,5 0,3 5,7 4,5 
               
GP9H1 0,14 1,08 1,60 2,14 0,28 2,41 2,39 0,32 1,110 1,710 0,4 1,1 0,5 1,0 
GP9H2 0,46 1,30 3,77 4,42 0,54 2,39 4,70 0,85 1,430 3,900 0,5 1,0 1,9 3,3 
GP9H3 1,27 0,64 3,95 4,27 0,52 1,31 2,05 0,13 0,298 1,010 0,5 0,3 11,0 9,0 
               

GP9aH1 0,04 1,21 3,69 4,30 0,37 1,74 3,40 0,53 1,180 3,640 0,7 1,0 0,2 0,3 
GP9aH2 1,16 0,80 4,59 4,99 0,94 1,86 4,00 0,15 0,511 1,670 0,4 0,4 11,0 8,2 
               

GP10H1 0,07 1,34 0,60 1,27 0,13 1,92 0,56 0,47 1,310 0,829 1,1 1,4 0,2 0,5 
GP10H2 0,20 2,03 2,57 3,59 0,16 2,43 2,32 1,20 2,050 3,290 0,5 1,3 0,5 1,4 
GP10H3 0,43 1,17 2,06 2,65 0,42 2,84 1,89 0,37 0,907 1,180 0,4 0,6 3,3 3,1 
               

GP5H1 0,18 0,12 1,84 1,90 0,28 1,97 2,14 0,33 1,180 1,890 0,1 1,0 0,7 1,3 
GP5H2 1,21 1,15 5,17 5,75 0,76 1,75 3,69 0,19 0,930 2,260 0,7 0,4 10,9 8,6 
GP5H3 0,66 1,13 2,77 3,34 0,46 2,70 2,30 0,15 0,859 1,250 0,4 0,5 5,7 4,7 
               

GP6H1 0,15 0,70 0,45 0,80 0,40 2,00 0,41 0,21 0,208 0,261 0,3 0,6 0,9 1,1 
GP6H2 0,15 0,70 0,42 0,77 0,35 1,71 0,28 0,20 0,178 0,197 0,4 0,5 0,9 1,1 
GP6H3 0,16 0,70 0,36 0,71 0,36 1,61 0,23 0,26 0,151 0,198 0,4 0,5 0,9 1,1 
               
GP7H1 0,058 0,67 0,53 0,87 0,10 1,25 0,41 0,25 0,478 0,535 0,5 1,0 0,2 0,4 
GP7H2 0,07 0,67 0,29 0,63 0,10 1,22 0,37 0,31 0,476 0,577 0,6 2,0 0,2 0,5 
GP7H3 0,07 0,60 0,36 0,66 0,14 1,47 0,27 0,37 0,325 0,398 0,4 1,1 0,3 0,5 
GP7H4 0,02 0,65 0,33 0,66 0,22 1,44 0,17 0,36 0,186 0,301 0,4 0,9 0,1 0,1 

Megjegyzés: Feo/Fed – vasoxidok aktivitási aránya, mely az vasoxidok  érettségét indikálja (MIZOTA &  VAN 

REEUWIJK,1989) Silandic diagnosztikai szintek oxalát oldható Sio of 0.6%<; míg az aluandic szinteké  Sio of 
<0.6% vagy a  Alp/Al o arány < 0.5 és 0.5< vagy több értelemszerően (WRB,1998); na= ahol negatív értékeket 
kaptam volna ott kihagytam 
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8. Köszönetnyilvánítás 

 
Hálásan köszönöm témavezetımnek Dr. Füleky György professzor úrnak, kutató munkámban 
nyújtott szakmai tanácsait és külföldi ösztöndíjak elnyerésében nyújtott támogatásért. 
Köszönettel tartozom a SZIE Talajtan és Agrokémia Tanszék munkatársainak. Külön 
köszönet illeti Dr. Jakab Sámuel egyetemi docens urat, hogy lehetıséget adott az erdélyi 
Andosol képzıdés feltételeit vizsgáló kutatómunkába bekapcsolódni. Hálával tartozom Dr. 
Roger Langohr professzor úrnak genti tanulmányaim során nyújtott segítségéért és 
útmutatásáért. Köszönettel tartozom családomnak, akik mindenben támogattak és 
biztosították, hogy megvalósítsam álmaimat. Mindazoknak, akik munkájukkal, tanácsaikkal 
segítették értekezésem elkészítését.  

 
 
 

 
 


