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Abstract 
The recent soilscape of the Pannonian Basin is the result of a complex interaction between land 

surface modified by human activities and the changing environment. According to DOKUCHAIEV 
parent material, climate, organisms, topographic relief and time are the five major controlling factors 
of soil formation. During the Quaternary significant changes occurred in these factors influencing the 
soil forming processes. Evidences of the changing environment preserved in the morphology and 
properties of surface and buried soils are common in Hungary. Examples showing evidence for 
impact of climatic and biological changes on the boundary of an uplifting mountain and a subsiding 
basin were documented in the Mátra region. These evidences permit the reconstruction of many of 
the details of prehistoric environmental changes and soil forming factors. 

Many of the relict or buried palaeosols serve as substrate for soil formation and/or influence the 
current pedogenic processes and fertility. A review of soil properties potentially suitable as paleo-
environmental indicators in relict or buried Quaternary soils is presented with comments on future 
tasks of palaeopedology in the Pannonian Basin. 

Összefoglalás 

Hazánk talajtakarójának alakulásában fontos szerepet játszottak a negyedidőszaki környezet
változások. Talajaink képződésében DOKUCSAJEV óta öt talajképző tényezőt különböztetünk meg: 
földtani (talajképző kőzet), éghajlati, biológiai, domborzati tényezőket valamint a talajok korát 
(„időtényező"). E tényezők közül szinte valamennyi szerephez juthatott negyedidőszaki talajaink 
képződésében, fejlődésében. A negyedidőszak talajai jelentős részének lösz szolgált talajképző 
kőzetül. A talajképződés során, az éghajlati változásokkal együtt, jelentősen változott a talajképző 
folyamatok lezajlása szempontjából meghatározó biológiai tevékenység intenzitása is. A negyedkori 
kéregmozgások és a velük szorosan összefüggő felszínalakító folyamatok meghatározták a képződő 
talajok domborzati helyzetét. A dolgozat a felsorolt tényezők negyedidőszaki változásainak felszíni és 
eltemetett talajainkban megfigyelhető bélyegeit foglalja össze és további tanulmányozásuk útjának 
kijelöléséhez kíván hozzájárulni. 
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Bevezetés 

Az előzőekben felsorolt talajképző tényezők (földtani, éghajlati, biológiai, 
domborzati és időtényező) jelentőségét az alábbiakban lehet röviden össze
foglalni: 

A talajképző kőzet fizikai tulajdonságai, kémiai és ásványtani összetétele nagy
mértékben befolyásolja a rajta kialakult talaj tulajdonságait. 

Az éghajlati tényezők közül jelentősek a hőmérséklet-, a csapadék- és a 
szélviszonyok, valamint ezek dinamikája. E tényezők határozzák meg, hogy 
mennyi energia és nedvesség éri a felszínt, milyen fizikai és kémiai folyamatok, 
és milyen sebességgel játszódhatnak le a talajban. Ugyanezek a tényezők felelő
sek, azért hogy a talajon milyen növények élhetnek és a növények által termelt 
szerves anyag milyen ütemben bomlik el, s a talajszintek között milyen irányú 
anyagforgalom jöhet létre. 

Alapvetően a domborzati tényezők azok, amelyek meghatározzák a felszíni és 
felszín alatti vizek mozgásának irányát és ez által a talaj-táj rendszeren belül az 
anyag- és energiaáramlási folyamatokat, valamint módosíthatják az éghajlati 
tényezők hatását. A domborzat jelentős hatással lehet nemcsak a talaj fejlődésére, 
de a talajpusztulásra is. 

A biológiai tényezők a talajon és a talajban élő szervezetek tevékenysége révén 
jutnak szerephez. A zöld növények elsősorban a szervesanyag termelésben, míg 
az állati és mikroszervezetek a megtermelt biomassza lebontásában, átalakí
tásában és keverésében jelentősek a talajképződés során. 

A talajtan tudománya a talajoknak radiometrikus és relatív korát különíti el. Az 
radiometrikus kor a talajképződés időben mérhető tartama, a relatív kor pedig a 
talaj fejlődési állapotát jelzi. Fiatal felszíneken is találkozhatunk fejlett talajokkal, 
ugyanakkor idős felszíneken előfordulhatnak fejlődésükben gátolt talajok. A 
fejlődésben való gátoltságnak a leggyakoribb oka a talajképző kőzet mállással 
szembeni ellenállása és/vagy a talajfelszín állandó pusztulása. Féldaként 
említhetjük a pleisztocén löszön kialakult viszonylag fiatal, azonban genetikai 
szintekre tagolt, „fejlett", agyagbemosódásos barna erdőtalajainkat, és az idősebb 
kőzeteken (grániton, dolomiton) kialakult gyengén fejlett köves, sziklás váz
talajainkat. Időben és fejlettségi állapotában egyaránt fiatal képződményekként 
említhetjük a folyóvízi öntésterületeken kialakult talajokat. 

E tényezők negyedidőszaki változékonysága közvetlenül, vagy közvetve 
meghatározó volt jelenlegi talajtakarónk kialakulásában. A szárazföldi jég 
hazánkat ugyan nem érte el, de a Kárpát-medence periglaciális helyzete hatással 
volt az éghajlatra. A változó hidegebb és szárazabb, majd az enyhébb és 
nedvesebb éghajlat nem volt hatás nélkül a növénytakaróra és ezáltal a talajra 
sem (STEFANOVITS 1973). A negyedidőszaki talajképző tényezőknek és folyama
toknak mai talajaink tuljadonságaiban és morfológiai képében megőrzött bélye
geire a Mátra hegységben és előterében vizsgált képződmények szolgáltatnak 
szemléletes példákat. 
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A Mátra és előtere reliktum talajai, 

valamint a jelenlegi talaj-táj jellegét meghatározó tényezők 

A bemutatott példák, azért elsősorban a Mátra és előterének képződményei 
közül kerülnek ki, mivel itt egymás mellett találhatók a mai és a negyedidőszaki 
események eredményei. 

A negyedidőszak hatása talajképző kőzeteinkre. Hazánk legjelentősebb mezőgazda
sági talajainak kialakulásában döntő szerepe volt a negyedidőszak egyik 
periglaciális képződményének a lösznek, hisz a lösz adja legtermékenyebb 
talajaink talaj képző kőzetét. Mind ásványi összetétetele, mind pedig fizikai tulaj
donságai elsősorban a mezőségi és kisebb hányadban a barna erdőtalajok kiala
kulásának kedveztek, illetve kedveznek. Az 1. ábra legkedvezőbb tulajdonságok
kal rendelkező mezőségi talajaink elterjedését mutatja, melyek szinte teljes 
kiterjedésükben löszön, vagy löszzerű üledéken je lennek meg. 

1. ábra. Hazánk löszön kialakult mezőségi talajainak elterjedése 

Fig. 1 Distribution of the loess-derived grassland soils of Hungary 

A Mátra előterében található mezőségi és erdőtalajok talajképző kőzetének 
ásványos összetétele némileg eltér a löszterületek átlagos összetételétől (átlagos 
összetétele: 4 5 - 5 0 % kvarc, 1 5 - 2 0 % földpát, 1 0 % csillám, 1 0 - 1 5 % kalcit, 1 - 2 % 
amfibol, 1 0 - 1 5 % agyagásvány) (HORVÁTH & GÁBRIS 1 9 9 7 ) . Ennek oka, hogy e 
területen a szokásos lösz összetételhez a vulkáni tufa anyagok mállástermékei, 
elsősorban az azokból képződő agyagásványok keverednek, vagy akár 
dominálnak (NÉMETH et al. 1 9 9 9 ) . 

A lösz, mint fiatal talajképző kőzet felhalmozódása mellett igen fontos negyed
időszaki esemény volt a futóhomok területek kialakulása, valamint a felszín-
pusztulási folyamatok révén az idősebb rétegek vagy talajok felszínre kerülése, 
esetleg áthalmozódása, keveredése és új talajképző kőzetként való megjelenése. 
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b 
2. ábra. A visontai lignitbánya külszíni fejtésének falában található recens- és az alatta húzódó 
paleotalajok (a), azok repedései kalcium-karbonát bevonattal, ill. kitöltéssel (b) valamint a repedések 
poligonális hálózata vízszintes metszetben (c) 

Fig. 2 The vertical sequence of the recent surface soil and palaeosols of the Visonta lignite mine (a), Calcium 
carbonate coatings and fillings of cracks (b), Polygonal network of cracks filled by the calcium carbonate in 
horizontal section (c) 

negyedidőszaki éghajlati tényezők vál tozékonysága révén a legjelentősebb 
bélyeget a hőmérséklet- és nedvességviszonyok változása hagyták talajainkban. 
Egyik, e környezeti tényezőket kifejező bélyegként, a kőzet és talaj anyagok 
mállottsági paramétereit tartjuk számon (BERÉNYI ÜVEGES 2001). Nagy kiterjedés
ben ismerünk felszíni talajokat, amelyeknek kilúgzottsági és mállottsági foka a 
jelenlegi klímaviszonyokkal nem magyarázható. Ezek a talajok reliktumként 
őrzik a negyedidőszak csapadékosabb periódusainak nyomát. Másik fontos ég
hajlati bé lyeg talajainkban, a Kárpát -medence periglaciális helyzetével 
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összefüggő fagyjelenségekben őrző
dött meg. A fagy hatására keletkezett 
repedések, és azok szénsavas mésszel 
való kitöltődése országszerte számos 
példával i l lusztrálható. A 2. ábra a 
visontai lignitbánya külszíni fejtésének 
falában található mai és az alatta 
húzódó paleotalajok repedéseit, illetve 
azok poligonális hálózatát mutatja be. 
A repedéseket másodlagosan kivált 
kalcium-karbonát tölti ki. Ugyanezek a 
repedések egyszerű száradási folyama
tok során is keletkezhetnek, itt azon
ban a fagy hatását egyéb makro- és 
mikromorfológiai bélyegek is bizonyít
ják, melyekről részletesen HORVÁTH Z. 
(1999) számolt be diplomadolgoza
tában. A 3. ábra az örökfagy (perma
frost) hatásának egyértelmű bélyegét 
mutatja be. Az ábrán a visontai poli
gonális repedés hálózatot mutató réteg 
alatt települt, több méter vastag homok 
és egy azt átszelő, egyenes falú, függő
leges repedés látható, melyet mész tölt 
ki. I lyen repedés sem száraz, sem 
nedves laza homokban nem jöhetett 
volna létre. Mivel tektonikai folya
matra utaló egyéb jel a homokfalban 
nincs, feltételezhetjük, hogy a mély egyenes vonalú repedés a homokos üledék 
ilyen mélységig bekövetkezett fagyásának eredménye. 

A hőmérsékleti változások mellett a nedvességi-, és ezzel összefüggésben a 
kilúgzási viszonyok változásainak jegyei is megőrződtek. A Mátra vidék 
felszínére települő és folyamatosan pusztuló lösz rétegeket a pleisztocén inter-
glaciálisok idején, a mainál nyilvánvalóan sokkal erősebb kilúgzási hatások érték. 
Ennek eredményeként a talajképződési időszakokban belőlük a C a C 0 3 több 
ciklusban a mélyebb rétegekbe vándorolt, s ott újra kristályosodva kicsapódott, és 
nagy mennyiségben felhalmozódott. A visontai külszíni lignitbánya vizsgált 
feltárásában felhalmozódott mész forrására irányuló becsléseink azt mutatták, 
hogy a mészfelhamozódási szintek felett, legalább 18 m-nyi lösznek kellett lennie, 
ahhoz, hogy az észlelt mennyiségű mész kilúgzódhasson. Feltevésünk szerint a 
lösz képződése és pusztulása folyamatos volt, vagyis vastag lösz réteg soha nem 
fedte a területet. A C a C 0 3 -nak elvileg a löszön kívül egyéb forrásai is lehetnek, 
azonban mind morfológiai , m ind pedig stabilizotópos vizsgálataink 
„másodlagos" pedogén kicsapódási körülményekre utalnak (MICHÉLI et al. 1999). 

A domborzati tényezők változásának hatása elsősorban a nagymértékű felszín-
pusztulási, áthalmozási és üledékdeformációs jelenségekben mutatkozik meg. 

3. ábra. Több méter vastag homok és azt átszelő, 
kalcium-karbonáttaltal kitöltött, egyenes falú, 
függőleges repedés, mely a visontai poligonális 
repedés hálózatot mutató réteg alatt jelenik 
meg 

Fig. 3 Straight, vertical crack filled with calcium 
carbonate in the several metre thick sand deposit 
underlying the polygonal layer at Visonta 
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4. ábra. Verség község határában található feltárás, melyben tanulmányozhatók mind a lejtőn való 
anyagmozgásból származó deformációs bélyegek, mind pedig az egykori pusztuló területre jellemző 
eróziós felszínhatárok 

Fig. 4 Evidence of deformation created by slope mass movement, and erosion surfaces of the degraded landscape 
can be observed in the vertical section of the Verség site 

Talajaink esetében erre bizonyítékként az egyes genetikai szintek hiányát, vagy 
olyan rétegek jelenlétét lehet említeni, melyek nincsenek genetikai kapcsolatban 
a talajszelvény egyéb szintjeivel. Ezek felismerésére különböző mérlegszámítási 
eljárásokat alkalmazunk (STEFANOVITS 1 9 7 1 ) . A lejtős talajmozgás egyik szép pél
dáját mutatja be a 4. ábra. A Verség község határában található feltárásban tanul-
mányozhatóak mind a lejtőn való anyagmozgásból származó deformációs bélye
gek, mind pedig az egykori pusztuló területre jellemző eróziós felszínhatárok. 

A biológiai talajképző tényezők elsősorban a talajon és a talajban élő szervezetek 
tevékenységében jutnak érvényre. A váltakozva hidegebb és szárazabb, majd az 
enyhébb és nedvesebb éghajlat nem volt hatás nélkül sem a növénytakaróra sem 
az állatvilágra és ezáltal a talajra sem. A viszonylag melegebb és nedvesebb 
interstadiális, valamint interglaciális időszakokban a növényzet dúsabb volt, és a 
ritka füves löszpusztákat felváltotta az erdő vagy az erdőssztyepp. A magyar 
negyedidőszak kutatók munkássága alapján ma már a löszszelvényekből 
előkerülő elszenesedett növényi maradványok és pollenek vizsgálatával, az apró 
löszcsigákkal, állati csontok és egyéb leletek meghatározásával részletes képet 
kaphatunk a negyedkor biológiai környezetéről (pl. K R E T Z O I et al. 1 9 8 2 , 
MIHÁLTZNÉ 1 9 8 2 , F Ű K Ö H et al. 1 9 9 5 , KOMLÓDI 2 0 0 0 stb) A talajokban, a pollenek és 
eset leges egyéb növénymaradványok mellett , leginkább a biomasszából 
keletkező humuszanyagok mennyiségéből és összetételéből következtethetünk a 
vegetációra. Az állati tevékenységet, főként a talajlakó állatok járatai, és talaj
keverő tevékenysége jelzi. Mindezeknek az adatoknak az értéke abban rejlik, 
hogy az egykori ökoszisztémára vonatkozó „in situ" információt szolgáltathatnak 
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5. ábra. Az atkári talaj, amely a negyedidőszaki környezeti változásokkal összefüggő jelenségek 
komplex hatását őrzi. A képződmény deformációs jelenségei az áthalmozás, fagyás biológiai keverés 
és talán szeizmikus események összetett, valószínűleg több ciklusban létrejött eredménye. 

Fig. 5 Atkár soil formation is preserving the complex impact of several cycles of Quaternary environmental 
changes. Deformation is believed to be a cumulative result of mass movement, bioturbation, frost effects and 
possible seismic activity 

a kutatók számára. A 2. ábrán a visontai feltárás mélyebb rétegeiben a Lagurus 
lagurus nevű (KORDOS László szóbeli közlése alapján), a felső-pleisztocén füves 
pusztáira jellemző kis emlősállat talaj-keverő tevékenysége szolgál példával. 

A talajképző tényezők és azok hatásai mindig, együttesen lépnek fel, s a 
változó környezeti körülmények között igen komplex módon jelennek meg a 
talajban. A negyedidőszaki környezeti változások, áthalmozási, fagyási és 
deformációs jelenségek, valamint a biológiai keverés összetett, valószínűleg több 
ciklusban létrejött világszerte ritkának mondható képződménye az atkári talaj. 
Forma- és színvilágában különlegeset alkotott a természet, ezt illusztrálja az 5. 
ábra. Az aktuális talajképződés számára ez a képződmény egyszerűen szub-
sztrátum, amely ásványos össztétele révén tápanyagszolgáltatóként funkcionál. 

Diszkusszió 

A negyedidőszak klímaváltozásainak bélyegeit hordozó reliktum talajok a 
felszíni talajképző folyamatok szubsztrátumaként szolgálva, jelentősen befolyá
solhatják a mai aktív pedogén zónában lejátszódó folyamatokat is. BRONGER & 
CATT ( 1 9 9 8 ) elsősorban nyugat-európai és észak-amerikai példákra hivatkozva 
már felhívták a figyelmet néhány olyan pedológiai jelenségre, amelyek alap A 
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vetően meghatározzák a felszíni talajok mezőgazdasági hasznosítását. A szerzők 
elsősorban az interglaciális időszakok erős kilúgzódási folyamatai révén 
bekövetkező talajsavanyító hatást valamint az ezzel együttjáró agyagosodás 
következtében módosuló permeabilitást emelték ki. A glaciális időszakokkal 
kapcsolatban, a Nyugat-Európában gyakori „fragipan" kialakulására és ennek az 
altalaj vízháztartását kedvezőtlenül befolyásoló hatására mutattak rá. Mint 
ismeretes a „fragipan" erősen savanyú körülmények között kialakult, sziliká
tokban gazdag, felszín alatti cementált réteg, mely a a nedvesség és gyökerek 
számára nehezen átjárható. 

A Kárpát-medence negyedidőszaki paleotalajai több vonatkozásban eltérnek a 
nyugat-európai átlagtól: 1. A glaciális időszakokra jellemző fagyhatás a száraz 
Kárpát-medencében pl. minden valószínűség szerint enyhébb volt, mint a 
nedvesebb Északnyugat-Európában. A feltehetőleg orográfiai okokból rendkívül 
száraz Kárpát-medencében nincs tudomásunk pl. pingókról, s a termokarszt 
vagy a poliginális tundra is inkább kivételes mint általános jelenség. 2. A Pannon
medence üledékes kitöltése valamint a medencekeret neogén vulkanitjai, ill. a 
mezozoos karbonátos képződmények folyamatosan biztosították a Mg, Ca, Na, 
K-ban gazdag finom törmeléket, emiatt a csapadékosabb interglaciális idő
szakokban bár a kilúgzódás itt is felerősödött, az emiatt bekövetkező talaj-
savanyodás nem érhetett el olyan fokot, mint Nyugat-Európában. Figyelmet és 
további kutatást igényel a negyedidőszaki talajok szerepe jelenkori talajaink 
tápanyagforgalmában és vízháztartásának alakításában 

Következtetések 

A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy a negyedidőszak eseményei jelentős 
hatással voltak mai talajaink képződési körülményeire. A kialakult talajok vagy 
reliktumként a felszínen, vagy fiatalabb képződmények által eltemetve, fosszilis 
talajként fordulnak elő. E talajok igen fontosak, hiszen hatással vannak a jelen
kori talajfolyamatokra, továbbá tulajdonságaikban és morfológiai bélyegeikben 
őrzik az őskörnyezetre vonatkozó információt, s ezáltal rekonstruálhatóvá teszik 
a pleisztocén-holocén klímaváltozás finom részleteit. 
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