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BEVEZETÉS 

A kutatás elızményei és háttere 

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.  

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 
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vizsgálatokkal is egyszerően körülhatárolhatók. 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. 

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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ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
Értekezésemben a feltételezett talajképzıdést szolgáló jellemzı kiömlési magmás kızetek 
(Stefanovits et al., 1999) jellege alapján részletesen ismertetem 7 magyarországi illetve 11 
romániai reprezentatív talajszelvény leírását és vizsgálati eredményeit. A talajszelvények 
morfológiai leírása a FAO (1990) útmutató szerint történt (mely a közben folyó COST 622 
projekt által elıírt szabvány volt).  

Makromorfológiailag illetve a talajképzıdési tényezık szemszögébıl is viszonylag egységes 
piroxén andeziten kialakult szelvényekbıl ismert orientációjú bolygatatlan mintákat vettem, 
melyekbıl légszárítás és poliészter gyantás impregnálás után a 60x90 mm vékonycsiszolatok 
készültek. A mikroszkópos vizsgálatokat Zeiss Axioplan 2 Universal polarizációs 
mikroszkóppal végeztem. A vékonycsiszolatok leírásánál STOOPS (2003) fogalmait és 
szakkifejezéseit használtam. 

Laboratóriumi vizsgálatokhoz bolygatott átlag (~1,5-2 kg) és bolygatatlan ismert térfogatú 
(szintenként 3 ismétlésben) és orientációjú mintákat vettem. A bolygatatlan talajminták 
térfogattömegének meghatározása szárítószekrényes eljárással történt. A mechanikai 
összetétel meghatározását pipettás eljárással végeztem (BUZÁS et al., 1993). Egyes esetekben, 
ahol a laboratóriumi mechanikai összetétel meghatározás eredményei többszörös ismétlések 
után is, messze eltértek a terepen tapasztalt fizikai féleségtıl-nedves szitálással (50 µm szita) 
nyert homokminták morfológiáját vizsgáltam pásztázó-elektron mikroszkóp (JEOL JSM 
6400) segítségével.  

Száraz szitálással elválasztott földes részbıl talajoldat kémhatását (pHH2O, pHKCl); szerves 
széntartalmat (Tyurin-féle); felvehetı foszfor (Olsen-módszer), foszfát megkötést (kálium 
dihidrogénfoszfátos) határoztam meg (Buzás et al., 1988, 1993; Blakemore et al., 1987). 
Kationcsere- kapacitást (CEC) ammónium-acetátos (pH=7) módszerrel, a kicserélhetı bázisok 
meghatározása spektrofotometriásan történt határoztuk meg (BLAKEMORE et al., 1987).  

A talajképzıdés során keletkezett pedogén Sid, Fed és Ald komponenseket (MEHRA &  

JACKSON, 1960) nátrium-ditionitos (pH 7.3) oldattal, az amorf illetve kismértékben 
kristályosodott oxidok (pl. ferrihidrit) komponenseit (Al o, Feo és Sio) ammónium-oxaláttal 
(pH 3) kerültek oldatba (SCHWERTMANN, 1964). A talaj szerves fázisához kötött Alp és Fep 
tartalom nátrium-pirofoszfátos szelektív extrakcióból keletkezett oldatból lett becsülve. A 
szelekciós oldási módszerekkel nyert Fe-, Al- és Si- tartalmat atomabszorpciós 
spektrofotometriával (AAS) lett meghatározva.  

A vizsgálatok eredményeit MS Excel segítségével rögzítettem, illetve dolgoztam fel. Ezeket 
táblázatosan, illetve grafikusan közlöm. 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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EREDMÉNYEK  
 
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. 
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1. ábra.  

Szılımővelés által módosított fekete nyirok morfológiájának alakulása az elmúlt 2000 évben a 
badacsonyi szelvény példáján 

� 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, 
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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 
(1.ábra).  

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 (mesic-tıl a frigiden keresztül a cryic-ig) 
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: 
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O
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kolloidszövető (recens)
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kolloidszövető (paleo)

recens és paleo keveréke

in situ szelvények�

áthalmozott anyagú szelvények

É

mállatlan andezit
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~Galyatetıhöz hasonló

mesic mesic/frigid frigid frigid frigid frigid/cryic

 
2. ábra 

Recens és paleo-anyagok eloszlása a mezıhavasi szelvényekben  

� A vékonycsiszolataiban megfigyelhetı anyagtípusok a legegyszerőbben recens- és 
paleo- talajképzıdés termékekként jellemezhetık (2. ábra). A recens talajanyag 
kolloidszövete izotróp; mikroszerkezete finomszemcsés vagy mikroszemcsékbıl 
felépülı rögös; az 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. 
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� 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 (3. ábra) a görgényi in situ pedoreliktum anyagot tartalmazó 
szelvényekhez (2. ábra) 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.  
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3. ábra 
Pleisztocén felszínpusztulást indikáló kızet-felhalmozódási réteget tartalmazó andezites szelvények 

morfológiai felépítése 

�  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: 
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� 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. 

100 µm

A

A
P

umbric

cambic

spodic

aluandic

silandic

hyper-
dystric humic

endo-
skeletic

GP2

H1

H2

H3

H4

GP2 szelvény diagnosztikai bélyegei

Belsı kolluviáció által lesodort poros kitöltések a GP2H2 (spodic) mintavételi szintben
 

4. ábra 
Belsı kolluviáció által létrehozott kitöltések a GP2H2 spodic diagnosztikai tulajdonsággal rendelkezı 

mintavételi szintben. Szálkai vadászház, GP2-es szelvény Görgényi-havasok, 1275m, Ny-kitettség 

� A talajképzıdés szemszögébıl kiemelt fontosságúnak tartom az olvadékvíz áramlása 
által létrejövı belsı kolluviáció folyamatát, mely finomszemcse mobilizálódást idézhet 
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 (4.ábra). 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 
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(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.  
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5. ábra 
A diagnosztikai jellemzık megoszlása a Görgényi-szelvénysorban 

� 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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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. 

 
 

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 pH meghatározások során érdemes lenne egy összehasonlító vizsgálatot végezni, hogy 

miképpen változnak a vizes, illetve KCl pH értékek a talajoldatarányok (1:5, 1:2,5 
talaj:oldat) és az egyensúlyi koncentráció elérésének ideje között (10 perc-12 óra). 

 
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 felszínmegújulást indikáló 
andic-szerő bélyegeket egybevetni az erdıállomány állapotát felmérı paraméterekkel.  
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