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Mátrai Talajtani Emléktúra Stefanovits Pál születésének 101. évfordulójára 

2021. november 25. 

Találkozó: 10.00 Mátraháza Lifestyle Hotel előtti parkoló. 1- TÉRKÉP 

A mellékelt térképek és leírás szerint 4 talajszelvényt tekintünk meg, többnyire Stefanovits Pál eredeti leírásai 

és adatai, illetve korábbi terepgyakorlatok jegyzetei alapján. A talajok jellemzését geológiai, földrajzi és 

erdészeti ismeretekkel a résztvevő szakértők egészítenek ki.  

A találkozó után a sárga turistaúton közösen lesétálunk az első feltáráshoz, ahol ismertetjük a túra célját, 

menetrendjét, majd megtekintjük és leírjuk Stefanovits Pál „Mátraháza” szelvényét.  

 

1.Térkép (1= Lifestyle Hotel parkoló. 2 = Sárga turistaút kiér az erdőből szórt útra, 3. első talajszelvény) 

Ezután, kb. 11.30-kor indulva, átautózunk a 2. helyszínre, a 24-es útról Galyatető irányába kanyarodva. A 

kereszteződés után az út padkán és a Csór-réti tározóhoz vezető út bejáratánál lesz parkolási lehetőség. A 

gyalogtúrázók itt hagyhatják járműveiket. Innen legkésőbb 12.00-kor kell indulnunk. A 4 km-es gyalogtúra 

a Mária úton indul, majd becsatlakozik az országos kéktúra útvonalába. A túra egyes szakaszain vannak 

emelkedők, de megfelelő tempóban viszonylag könnyen teljesíthető. Túra bot használata ajánlott.  

(Alternatív parkolás kb. 1 km-re (a 36. sz. km kő után) a jobb oldalon levő Kis-Csór-réti esőbeálló / piknik hely parkolójában. Itt 3-

4 autó tud parkolni. Azoknak javasoljuk, akik nem szeretnének 4 km-t gyalogolni. Innen kb. 300 m-re van a Mátra 21 szelvény. A 

parkolóból később autóval eljuthatnak a Nyírjesi Kőbánya parkolójába, ha kívánnak, azonban a túrázók ide kb. 1,5 óra múlva érnek).   

Az első megálló (itt kissé letérünk a turista útról a 

 Kis-Csór-rét felé) a Mátra 21. szelvény, Stefanovits Pál egyik leggyakrabban bemutatott szelvénye.  

Visszatérve és tovább haladva a Mária úton, mely becsatlakozik az országos kéktúra útvonalába, 

Vérceverésig gyönyörű erdőszakaszok és nyitottabb gerincszakaszok vannak kilátópontokkal.  

Vérceverés 700 m magas csúcsán a 3. szelvényt tekintünk meg, mely nem Stefanovits szelvény, de 

kárpótolni fog minket a helyszín és a kilátás. 

Utolsó helyszínünk a Nyírjesi Kőbánya (hidroandezit) feletti Nagy-Lápafőn a 4. sz. un. „Hidroandezit 

talajszelvény”. A szelvény megtekintése után az andezit bánya feltárása mellet, a parkolóban meleg tea és 

pogácsa várja a túrázókat.  

Innen menetrend szerinti busszal tudunk visszamenni az autókhoz.  

A járatok 14.40 kor és 15.30-kor indulnak Nyírjesi Kőbánya megállóból.  

Ajánlott felszerelés: Túracipő, túra bot, réteges öltözet időjárás szerint. Élelem és víz saját igény szerint. 

A túra végén meleg teát és pogácsát kínálunk – ehhez kérjük, mindenki hozza saját bögréjét.  
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2.Térkép 

1. INDULÁS: A 24-es út / Galyatető kereszteződés 

(egyben Mátraháza, KM kig. telep Busz megálló) 

2. Talajszelvény (Mátra 21), 3. Talajszelvény (Vérceverés), 4. Talajszelvény (Hidroandezit) 

5. CÉL: Nyírjes kőbánya  

(egyben Buszmegálló és parkoló)  
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1. Talajszelvény Mátraháza 

Részlegesen mállott andeziten kialakult podzolos agyagbemosódásos barna erdőtalaj.  

Tengerszint feletti magasság: 650 m. Lejtő 12%. Területhasznosítás: erdő  

 A szelvény leírása 

 

  O        Kőzet törmelékkel kevert lebomlatlan avarszint 

A Szárazon sötét szürkés barna (10YR 4/2), 

nedvesen szürkés barna (10YR 3/2). Laza, 

gyenge morzsás szerkezet, erodált felszín. Sok 

gyökér. 

E Szárazon világos barnás szürke (10YR 6/2), 

nedvesen barnás szürke (10YR 6/3). Laza, 

gyengén lemezes szerkezet. 40% 1 és 10 cm 

közötti átmérőjű kőzettörmelék. Egyértelmű, 

hullámos átmenet. 

Bt Szárazon barna (7,5 YR 5/4), nedvesen sötét 

barna (7,5YR 4/6). Gyenge hasábos szerkezet. 

Agyaghártyák a szerkezeti elemek felszínén. 

Gyengén tapadós, plasztikus. Sok gyökér. 50% 1 

és 25 cm közötti átmérőjű kőzettörmelék, 

melyek részben mállottak. Fokozatos, hullámos 

átmenet. 

C Részlegesen mállott andezit. 

Analitikai adatok: 

Genetikai Mélysé

g 

pH Szerves 

anyag 

CaCO3 y1 y2 SiO2/ 
R2O3 

T érték V Homok 

 % 

Agyag 

% 

Szövet 

szint (cm) H2O (%) (%)    cmol/kg % 2-0,05 mm <0,002 mm  

O 0-5            

A 5-15 6,0 3,0 0 39,6 - - - 44,1 46,7 9,2 V 

E 15-40 5,1 1,3 0 27,5 - 6,46 17,5 46 24,2 19,8 V 

Bt 40-80 5,6 0,3 0 12,1 0,6 4,23 32,5 48 26,6 30,2 AV 

C 80- 5,0 - 0 - - - - - - - - 

A Soil Classification 2001 konferencia terepi tanulmányút szerinti WRB (1988) besorolás: Skeletic Dystric Luvisol 

A podzolos agyagbemosódásos barna erdőtalajokról: 
„Ebbe a típusba azokat a szelvényeket soroljuk, amelyek a humuszosodás, a kilúgozás, az agyagosodás, valamint az agyagbemosódás 
alapvető folyamata mellett a podzolosodás, az agyagos rész szétesésének jeleit is mutatják, és a savanyodás erőteljesen jelentkezik bennük.  
Ha a molekuláris viszonyszámok közötti hányados 1,5-nél nagyobb, akkor ebbe a típusba tartozik a szelvény. Morfológiailag a 
podzolosodás a kilúgozási szint kifehéredése, gyakran gyengén ibolyás árnyalattal való kifakulása, valamint a felhalmozódási szintben 
fellépő rozsdaszínű szabad vas-oxidhidrátok alakjában jelentkezik. A vékony, humuszos A1 szint alatt a szárazon egész világos, fakó 
színű, poros leveles szerkezetű A2 szint található. (Az A1 szint felett az erdei szelvények humusztakarója korhany jellegű.) Mindkettő 
jelentős savanyúságot mutat. A kémhatás 5,5 és 6,2 pH-érték körüli, a savanyúsági érték y1-nél 10–15, y2-nél 5 körül mozog. A 
telítettség 60 és 40 V% között változik, de lehet ennél kisebb is. A felhalmozódási szint a kilúgozási szinteknél jóval tömöttebb, 
agyagosabb. Színe sötétebb, barnás, rozsdavörös. Szerkezete gyakran diós, esetenként hasábos. A szerkezeti elemek felülete vöröses 
rozsdabarna, feketés erekkel tarkított, vasas hártyával bevont. Az A és a B szint között rövid az átmenet, zegzugos lefutású. Az egész 
talajszelvény savanyú.”  
(Stefanovits Pál) 
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Dick Arnold (USDA) verse Soil Classification 2001 konferencia terepi tanulmányút 3. napjáról 
 
D A Y   T H R E E   F O R  Y O U   A N D   F O R   M E  
 
Come along , my friends, with me 
 We’ll ride high in the hills to see 

What lies beyond the Matra 
 Perhaps to view the Kekes 
 

Did you know that Kékes means bluish? 
 A mountain mantle of haze, how ghoulish 

Brown Forest soils with high activity 
 Weathering andesites far from the city 
 

Ohric, albic, and argillic so deep 
Pockets influenced by water seep 
 Variability along the road cut 
  Hypotheses galore but – but – but 
 

Udic and ustic we can surmize 
 Vegetation informing us – no surpr ise 
  Prof. Stefanovits he did tell 
   Smectites here that will swell 
 
Where did the time go this morning 
 Our minds were full of ideas aborning 
  Past the fortress on up to a pediment 
   Now a soil so nice – time well spent 
 
A Vertisol with slickensides grand 
 Wedge shapaed peds to hold in your hand 
  Shear stress here, shear stress there 
   We get excited as we stare 
 
Larry mentioned a diapir set 
 Oh come on, a vertic bottom wet? 
  But no, ‘twas another geologic name 
   That we can use almost the same 
 
Back to the village our bus did go 
 Sandwiches, coffe, cake also 
  WRB working lunch it was told 
   Move along quickly or we’ll get old 
 
Modify this, refine that carefully 
 Be specific define things fully 

Write a draft and send it to me 
I’ll read it soon and return to thee 

 
Progress we make, at least we try 
 Rankings and priorities – a rallying cry 
  Obvious it is – we need to cooperate 
   If we don’t do so, it may be too late 
 
And up the fortress tower we climb 
 Andrea again refills our mind 
  Pediments, sediments, landscapes too 
   The scenery was marvelous for us to view 
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2. Talajszevény “Mátra 21” 
 

Részlegesen mállott andezit tufán kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalaj.  
Tengerszint feletti magasság: 670 m. Lejtő 10 %. Területhasznosítás: erdő  
 
 
 

 
A szelvény leírása 

 Ao Sötét szürkés barna (10YR 4/2), szürkés barna 
(10YR3/2) nedvesen, iszapos vályog. Gyengén 
fejlett aprómorzsás szerkezet, sok gyökér. Sok, 
csak részben bomlott növényi maradvány. 
Határozott hullámos átmenet. 

A Világos barnás szürke (10YR 6/2), világos barna 
(10YR 6/3) nedvesen, iszapos vályog. Gyengén 
fejlett apró és közepes morzsás-szemcsés 
szerkezet. Gyakori gyökerek. Határozott hullámos 
átmenet. 

Bt1 Barna (7.5 YR 5/4), erős barna (7.5YR 5/6) 
nedvesen, iszapos agyagos vályog, enyhén 
plasztikus. Közepesen fejlett diós szerkezet, 
néhány agyaghártya a szerkezeti elemek felületén. 
Gyakori vastag gyökerek. Néhány részlegesen 
mállott kőzetdarab. Fokozatos hullámos átmenet. 

Bt2 Barna (7,5YR 4/4), erős barna (7,5YR 4/6) 
nedvesen, agyagos vályog. Hasábos szerkezet. 
Gyakori vastag gyökerek, repedések. 30% 
részlegesen mállott 2 - 20 cm-es kőzetdarabok. 
Fokozatos hullámos átmenet.  

BC Barna (7,5YR 5/3), erős barna (7,5YR 5/6) 
nedvesen, agyagos vályog. Hasábos szerkezet, a 
talajmátrixban sok mállott andezittufa. 

Analitikai adatok: 

Szint Mélység pH OC CaCO3 y1 y2 CEC V  SiO2 Al2O3 Fe2O3 Homok%  Agyag%  Szövet 

 (cm) H2O (%) (%)   
cmol/

kg 
% 

mg/ 

100g 

mg/ 

100g 

mg/ 

100g 

2-0.05  

mm 

<0.002  

mm 
 

Ao 0 - 5 6.6 3.94 0 14.2 0.5 48 46 - - - 28.66 16.96 IV 

A 5-15 6.2 1.01 0 12.2 1.1 29 41 63,2 12,3 6,33 24.98 22.36 IV 

Bt1 15-50 6.2 0.65 0 10.6 0.7 29 57 - - - 17.97 31.76 IV 

Bt2 50-80 6.4 0.4 0 9.0 0.9 33 77 61,7 14,50 9,01 23.72 34.86 AV 

BC 115-140 6.4 0.3 0 6.9 0.5 37 71 62,3 16,76 9,48 22.21 34.91 AV 

 

Az agyagbemosódásos barna erdőtalajokról:  
„Ebbe a típusba azokat a szelvényeket soroljuk, amelyekben a humuszosodás, a kilúgozás, az agyagosodás folyamatait az agyagos rész vándorlása 
és a közepes mértékű savanyodás kíséri. Felismerhetők a szintekre tagozódás, a kilúgozási szint fakó színe és a sötétebb, agyaghártyás 
felhalmozódási szint alapján. A kilúgozási és a felhalmozódási szint agyagtartalma között számottevő különbséget mutatnak. A 
textúradifferenciáció az 1,2 értéket mindenkor meghaladja, de legtöbb esetben 1,5-nél nagyobb. Az agyagvándorlás (lessivage) a helyszínen a 
felhalmozódási szint szerkezeti elemein észlelhető sötétebb színű és viaszfényű agyaghártyákról ismerhető fel, a szerkezeti elemek vékony csiszolatait 
vizsgálva pedig a mikroszerkezet a slir (agyagfolyás) jelenségét mutatja a mikroszkópos képben. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajok erdei 
szelvényeiben az A1 szint vastagsága általában 10–20 cm és szervesanyag-tartalma 5–8%. A humusz morfológiai típusa a jobban elsavanyodott 
változatokban a korhany, a kevéssé savanyú szelvényekben a televény. A humuszanyagok összetételét a fulvósavak nagyobb aránya és a barna 
huminsavak jelenléte, a huminsavfrakció nagyobb oxidáltsága jellemzi. A kilúgozási szint ásványi része fakó sárgásszürke vagy barnásszürke. 
Szerkezete szárazon poros vagy leveles. Igen nagy különbség van e talajszint nedves és száraz állapotban elbírált színe között. Kémhatása gyengén 
savanyú (pH 6,2–6,4), a savanyúsági értékszámok jelentősek (y1 = 10, y2 = 3). Telítettsége 40–60 V% között van. A kémhatás gyengén 
savanyú (pH 6,2–6,5), és ennek megfelelően alakulnak a savanyúsági értékszámok is; az y1-érték a kilúgozási szintben észlelthez hasonló, de 
az y2 gyakran nagyobb, mint a felette fekvő szintben. A telítettség 60 V%-nál kisebb.” 
(Stefanovits Pál) 
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3.  Talajszelvény „Vérceverés” – add hoc, nem Stefanovits szelvény (néhány adatot a helyszínen 

adunk közre). 

 

4. Talajszelvény „Hidroandezit” Nyírjes Bánya   

Hidroanedziten kialakult savanyú nem podzolos barna erdőtalaj. Tengerszint feletti magasság: 675 m.  

Tető pozíció. Területhasznosítás: erdő (molyhos tölgyes, csarabos) 

 A szelvény leírása 

 

  O        Acid mull avarszint 

A Szárazon sötét szürkés barna (10YR 4/2), 

nedvesen szürkés barna (10YR 3/2) vályog. 

Laza, gyenge morzsás szerkezet, erodált felszín. 

Sok gyökér. 

B Igen laza. Szárazon sárgás barna, (10YR 5/6), 

nedvesen élénk barna (7,5 YR 4/6) homokos 

vályog, 10 % apró kőzettörmelékkel. Egyértelmű, 

hullámos átmenet. 

C Erőteljesen mállott hidroandezit 

Analitikai adatok: 
Genetikai Mélysé

g 

pH Szerves 

anyag 

CaCO3 y1 y2 SiO2/ 
R2O3 

T érték V Homok 

 % 

Agyag 

% 

Szövet 

szint (cm) H2O (%) (%)    cmol/kg % 2-0,05  

mm 

<0,002 

mm 

 

O 0-20 5 20,1  98,9 32,0       

A 20-50 5,60 4,63 0 60,5 54,4 3,05 45,50 35,43 41,64 24,84 V 

B 50 -80 5,8 0,76 0 35,3 32,3 3,04 20,25 53,82 52,92 17,16 HV 

C 80- 6 0,76 0 41,8 41,8 3,44 27 59,92 64,52 15,64 HV 

 

A savanyú nem podzolos barna erdőtalajokról:  
„Hazánk legsavanyúbb talajképződményei tartoznak ide, amelyekben az erőteljes savanyodás az acid mull típusú humuszosodáshoz, a kilúgozáshoz, 
valamint az agyagosodáshoz társul. Általában agyagpalán, filliten, porfiriten és hidroandeziten kialakult szelvények. Rendszerint öröklött és újraéledő, a 
talajképződés kezdete előtt létrejött agyagásványokat tartalmaznak, amelyek jelentősen vesztettek kolloidtulajdonságaikból, és a jelenlegi talajképző 
folyamatok által csak részben aktiválódnak.  
Kilúgozási szintjük sok szerves anyagot tartalmaz, ami rendszerint a csarabos, áfonyás erdei aljnövényzet következménye. A humuszosodás típusa a 
savanyú televény vagy acid mull. Ennek a szintnek a színe barnásfekete, a szerkezete szemcsés vagy morzsás. Igen savanyú, a pH-érték 3,5–4,5 körüli, 
a hidrolitos savanyúság pedig ennek megfelelően 100 körüli értéket mutat. A humuszhoz kötött savanyúság következményeként a kicserélődési savanyúság 
kevés. A telítettség 20–30% körüli, minden esetben 40% alatt marad. A kicserélhető kationok meghatározásakor mindig találunk alumíniumot és vasat 
is a kicserélőoldatban. A szint határa éles és egyben a humuszt szolgáltató növényzet, a csarab és az áfonya gyökereinek is határa. A felhalmozódási 
szintben a savanyúság szintén jelentős. A pH-érték ugyan csupán 5, de a hidrolitos savanyúság 20–30 körüli. Ennek megfelelően a telítettség 20% alatt 
marad, és a kicserélhető alumínium és vas itt még nagyobb mennyiségű. Ezeknek a háromértékű ionoknak a jelenlétével magyarázható, hogy sem 
agyagbemosódás, sem podzolosodás nincs, mert jelenlétük az agyagot koagulált állapotban tartja, továbbá megvédi az elmozdulástól és a széteséstől. A 
talajképző kőzet felé alkotott átmenetük fokozatos, és a mind nagyobb mennyiségben található kőtörmelékkel párhuzamosan alakul. Ezért nagy részük 
sekély termőrétegű. E talajtípus elterjedése a középhegységi savanyú kőzetekhez, így a Bükkben és a Zempléni-szigethegységben agyagpalához, a Mátrában 
hidroandezithez és Sopron környékén leukofillithez kötött.”  
(Stefanovits Pál) 
 

Források: 
Stefanovits Pál, Magyaroszág Talajai, Akadémiai Kiadó, 1963 
Stefanovits Pál, Talajtan, Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1973 


