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A területen a Hernád folyó ártéri síkságán egy sötét színû üledékréteg található, amely szedimentológiai és szerkezeti sajátossá-
gai valamint a benne található növénymaradványok alapján áthalmozott erdõtalajnak minõsül. Hasonló „fekete föld” ismeretes a
Felvidékrõl és Észak-Erdélybõl eredõ folyók ártéri üledékeibõl. Koruk a pollenasszociáció alapján vagy a pleisztocén legfelsõ sza-
kaszát követõen, vagy az óholocént záró atlantikumba tehetõ. A nagymérvû talajerózió a kárpáti térség eusztatikus kiemelkedésével
hozható kapcsolatba.

Bevezetés

Az Alföld folytatását képezõ ártéri síkságok földtani és
agrogeológiai kutatása 1993-ban kezdõdött a Hernád folyó
völgyében létrehozott Szikszói mintaterület feltárásával. A
területen végzett felszíni térképezés, a 85 sekélyfúrás, a
geofizikai mérések és a laboratóriumi vizsgálatok eredmé-
nyeként részletes képet kaptunk az ártér morfológiai, réteg-
tani, szedimentológiai és vízföldtani jellegzetességeirõl, a
táp- és nyomelemek térbeli eloszlásáról és több környe-
zetföldtani vonatkozású sajátosságról. Jelen tanulmányban
a mintaterület nagy részén található, jellegzetes sötét színû
üledékek rétegtani helyzetével, genetikájával és agrogeoló-
giai jelentõségével kívánunk foglalkozni.

A Szikszói mintaterületrõl és környezetérõl földtani
vonatkozásban KUBINYI (1845) és SZABÓ (1866) jelentet-
ték meg az elsõ térképeket. 1917-ben BALLENEGGER vég-
zett talajtani vizsgálatokat e területen. A morfológiai és
kvartergeológiai kutatások HOFFER (1937, 1938) és
STRAUSZ (1939) munkáival kezdõdtek és ezeket RÓNAI

(1961). foglalta össze. A területrõl számos jelentés készült,
építõipari nyersanyag-kutatási és vízföldtan jelleggel
(FRITS 1951, RADNÓTI 1956, OZORAI 1961; ERHARDT 1965,
FONÓ et al. 1968; HAVAS 1981; BÉNYEI 1985).

A mintaterület földrajzi és morfológiai helyzete

A Szikszói-mintaterület Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében (1. ábra), Aszaló és Szikszó, Szentistvánbaksa
és Alsódobsza helységek területén fekszik (2. ábra).

Tájegységileg a terület az Észak-alföldi hordalékkúp-sík-
ság részeként a Sajó–Hernád síkon található (MAROSI

1990), nagyrészt a Hernád folyó jobb partján (1. ábra).
A mintaterület és közvetlen környezete morfológiailag

három, ÉK–DNy-i irányú sávra osztható fel:
a) A Hernád folyó magas bal partját (részben) képezõ,

vízmosásokkal, kis völgyekkel tagolt dombsor, amely a
Eperjes–Tokaji-hegység elõterét alkotó Szerencsi-domb-
vidékhez tartozik. E részterület morfológiáját a meredek,
erodált és suvadásokkal szaggatott domblábak, gyakori
kisméretû törmelékkúpok és a kelet-délkelet felé kitáguló,
szétnyíló mellékvölgyek jellemzik. Megyaszó felé a dom-
bok elsimulnak, magasságuk 200 m fölé emelkedik
(Felhegy, 242,1 m; Felsõ-Dombó, 221 m; Erdõs-domb
207,5 m). Az ÉNy felé nézõ meredek dombláb két szintjén
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1. ábra. A Szikszói Mintaterület Észak-Magyarországon
Figure 1. The Szikszó pilot area in Northern Hungary



kisebb (10-20 m szélességû) eróziós bevágások láthatók,
amelyek korrelálhatók a Szlovákia területén markánsab-
ban kifejlõdött I. és II. terasz szintjével (HOFFER 1938).

b) A Hernád folyó ártéri síksága nagyrészt a folyó jobb
partján, kisebb része a Szentistvánbaksa melletti bal par-
ton található. Az ártéri síkság szintje folyamatosan
emelkedik ÉK felé, illetve ÉNy-i irányban [É: szikszói rk.
templom 121,5 m; Aszaló a Bársonyos hídja 119,2 m;
szentistvánbaksai komp 117 m; D: lászlótanyai útelágazás
117,2 m; Bige-csatorna hídja 116,4 m; az ongai komp
(Hernád) 113,2 m].

Az ártéri síkság ÉK–DNy-i irányba öt morfológiai szin-
tre osztható: 1. a bal parton jelen lévõ, egymástól elszigetelt
magasártér-maradványok, helyenként erõs proluviális
feltöltõdéssel; 2. a Hernád erõsen meanderezõ medre,
szigetekkel, homok- és kavicszátonyokkal, a meanderek
domború oldalán függõleges, helyenként alámosott magas-
parttal; 3. a meder átlagszintje fölött 2–2,5 m-re fekvõ,
0,3–0,8 km széles alacsony ártér két generációs morotvá-
sodott holtmeder-maradványokkal; 4. a meder átlagszintje
fölött 3,5–4,5 m-re fekvõ, 0,6–1,5 km széles magasártér,
1,5–2,5 m-re kimagasló eróziós tanú halmokkal, meanderes
oldalvölgyi fattyúmedrekkel és 5. a magas árteret a tõle
nyugatra fekvõ dombvonulattal összekapcsoló proluviális
síkság, amelyre Szikszó városa épült és dél felé lápos
mélyedéseket is hordoz.

A mintaterületen, az ártéri síkságon a Bársonyos-patak
és a Vadász-patak szabályozott medre és ezek holtágai
követhetõk.

c) A mintaterülettõl ÉNy-ra, Szikszó és Újvadász között
emelkednek ki a Cserehát elõterét képezõ 125–130 m mag-
asságú lapos dombok, amelyek az említett proluviális zónán
át, kapcsolódnak a Hernád ártéri síkságához (2. ábra).

A mintaterület földtani felépítése

Az Eperjes–Tokaji-hegység metamorf, paleozoos és
triász korú aljzatára a terület mélyén badeni vulkanoklasz-
tos képzõdmények települnek (PENTELÉNYI L. 1968), ame-
lyet a Szikszón lemélyített Szk–1 fúrásban harántolt
szarmata korú homok, agyag és márga követ, tufaszin-
tekkel (ZELENKA T. 1964). Ezeket a felsõ-pannóniai korú
agyag, agyagmárga és homok fedi (GYARMATI P. et al.
1976). A felsõ-pannóniai rétegsor egy része látható szál-
ban a Hernád bal magaspartján. A Cserehát elõterében a
pannóniait a felsõ-pliocén lignites agyagmárga, homok és
kavics borítja (REICH L. 1952).

Homokos-agyagos pleisztocén korú lejtõlábüledékek a
mintaterület közelében, Szikszótól északra találhatók. A
pleisztocén a Szerencsi-dombvonulatot képezõ pannóniai
képzõdményeket nagyrészt elfedi: itt megjelenik az alsó-
pleisztocén vörösagyag és fölötte a würm lösz.

Tektonikailag a terület a Hernád–Zágráb nagy-
szerkezeti vonaltól ÉNy-ra fekvõ süllyedék fölött terül el,
egy regionálisan kifejlõdõ, ÉNy–DK-i irányba dõlõ
monoklinális szerkezet legmélyebb részét képezve.

Az ártéri síkság rétegtana

A Hernád árterét képezõ, 2–8 m vastag üledéksor a bal
partról ismert felsõ-pannóniai rétegsorra települt, egy
elõzõleg bevágódott völgyfenékbe, amelynek a kora
valószínûleg késõ-pleisztocén.

Az aljzatra egy 1,5–3 m vastag kavicsréteg telepszik.
A kavics 20–50 cm átmérõjû, jól legömbölyített hömpö-
lyöket is tartalmaz. A Hernád jobb partja alatt megjelenõ
kavicsban a metamorf (tejfehér) kvarc és szürkés kvarcit
mellett fõleg magmás kõzetek (granitoidok, kvarcporfír,
mikrodiorit, andezit, dácit, riolit), valamint számottevõ
mennyiségben kvarcos homokkõ, meszes homokkõ,
mikrites mészkõ és dolomit találhatók, durvahomokos-
csillámos mátrixban, helyenként limonitos kötõanyaggal.
A kavics a felvidéki, kárpátaljai és észak-erdélyi folyóá-
gyakhoz hasonlóan késõ-pleisztocén korú, az utolsó nagy
olvadás („tardeglacial”) eredménye (POSEA 1981).

A Szamoshoz és a Felsõ-Tiszához hasonlóan a kavics-
réteget egy tõle markánsan elkülönülõ homokréteg fedi,
amelynek a vastagsága 3 m-ig mérhetõ (Malom-pást,
Szikszó). A homok nagyrészt gyengén koptatott, metamorf
és részben magmás eredetû kvarcszemcsékbõl, alárendel-
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2. ábra. A Szikszói Mintaterület és közvetlen környezetének
geomorfológiai vázlata

1. A Hernád medre; 2. Alacsony ártér; 3. Magas ártér; 4. A magas ártér
proluviummal fedett része; 5. A Szerencsi-dombvidék; 6. A Cserehát
elõtere; 7. A 4. és 5. talajtani szelvények helye, 8. A magasparti szelvény 

helye

Figure 2. Geomorphologic sketch of the Szikszó pilot area
and its immediate surroundings

1. The riverbed of Hernád; 2. Lower flood plain; 3. Upper flood plain; 4.
Upper flood plain covered by proluvial deposits; 5. Szerencs Hilly Land;
6. The foreland of Cserehát; 7. Trace of pedological profiles n° 4 

and 5; 8. Position of the escarpment’s profile



ten földpátból, csillámból és kõzettörmelékbõl áll.
Szedimentológiailag a durva-közepes, illetve a közepes
homok szemcsekategóriába osztható, amelyhez 5–8%
kõzetliszt és agyag is tartozik.

A homok változatos, több m-es szintkülönbségû,
valószínûleg eolikus eredetû felszínt képezett. A szikszói
vasútállomás melletti homokbánya, az aszalói Temetõ-
domb és több hasonló kisebb halom valószínûleg e
homokbuckák kimagasló részei. A homokréteg korát
jelenleg nem lehet pontosan megállapítani: Észak-
Erdélyben hasonló homokréteg a „fatörzses agyag” alatt,
tehát még a pleisztocénben található, viszont a Garam, a
Vág és az Ipoly üledékeiben az óholocén felsõ szintjében,
az atlantikumhoz kapcsolódó nedves idõszakból származó
homokréteg jelenik meg, közvetlenül a „fekete föld” alatt
(HAVLIÈEK 1991).

A kavics és az ezt fedõ homok egyértelmûen a folyó
mederfáciesét képviseli.

A magasártér ártéri fáciese két szintbõl áll:
a) Az alsó szint anyaga kõzetliszt vagy finomhomokos

kõzetliszt, kevés finomhomokos betelepüléssel, színe
sárgásszürke, szürke, rozsdás csíkokkal, zsinórokkal.
Vastagsága 0,5–1 m. E rétegbõl vett 4 mintában nem talál-
tunk pollent. 

b) A felsõ szint vastagsága 0,6–1 m; színe sötét, a
csokoládébarnától a szurokfeketéig. E szint részletes
leírását a következõ fejezetben tárgyaljuk.

Az alacsony árteret fedõ üledékek részben a mederfá-
ciesû homokra vagy kavicsra, részben a magas-ártér szürke
vagy sötét színû kõzetlisztjeire települnek. A sekélyfúrások-
ban harántolt 0,6–1,5 m vastag összlet anyaga a
finomhomokos kõzetliszt és a kõzetlisztes finomhomok
között váltakozik, középszemû homokbetelepülésekkel,
színe fakószürke-sárgásszürke. Ebbe mélyültek bele a
Hernád részben vagy egészben kolmatált holtmedrei, ame-
lyekben fínomhomok, kõzetliszt és szerves anyagokban
gazdag kõzetlisztes agyag található. Az alacsony ártér kora
újholocén, a kétgenerációs holtmeder pedig minden való-
színûség szerint (a dûlõúthálózatból és a települések hely-
zetébõl ítélve) a történelmi idõk folyamán fûzõdött le a
Hernád folyamatos balra tolódása és lemélyülése folyamán.

A Hernádban jelenleg mozgó alluvium anyaga
aprókavics és homok; a durva kavics csak az áradások
alatt mozdul és ezáltal a part menti vagy a szigeteket
alkotó zátonyok átrendezõdnek, folyamatosan vándorol-
nak lefelé.

A sötét színû kõzetlisztes szint

A magas ártér felsõ szelvényében megjelenõ, sötét
színû üledék anyaga igen változó szemcseösszetételû, az
agyagos kõzetliszttõl a kõzetlisztes finomhomokig,
amelyben helyenként aprókavicszsinórok is láthatók. A
felszínen megjelenõ, talajosodott réteg kivételével
szerkezetileg finoman rétegzett, ahogy ez a 4. és 5. talaj-
tani szelvényekben látható (3. ábra).

Az üledékben számos növényi maradványt, levél- és
kéregtöredéket, szenesedett ágdarabokat, nagy meny-
nyiségben szivacsos állagú humuszmorzsát találtunk (a
homokfrakcióban 5–8%). A Hernád a Jakabtanyától délre
fekvõ magaspart szelvényében (4. ábra) a sötét színû agya-
gos kõzetliszt két szintben jelenik meg, közötte 20 cm
finom homokkal; itt az alsó szintben egy 30 cm vastag
fatörzs csonkja látható.

A fúrási és talajtani minták 8–15% homokot tartalmaz-
nak. A homokszemcsék 65–80%-ban metamorf és mag-
más kvarcból állnak. Gyakoriságban a kõzettörmelék
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3. ábra. A 4. és 5. talajtani szelvény a mintákkal
(vastag vonal)

1. Agyag; 2. Kõzetlisztes agyag; 3. Agyagos kõzetliszt; 4. Homokos
kõzetliszt; 5. Kõzetliszt; 6. Homok. (A minták száma bekarikázva)

Figure 3. Pedological profiles n° 4 and 5 with samples
(thick line)

1. Clay; 2. Silty clay; 3. Clayey silt; 4. Sandy silt; 5. Silt; 6. Sand. (Rings 
are put around the sample numbers)
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4. ábra. A magaspart szelvénye
1. Termõtalaj; 2. Fakószürke homokos kõzetliszt; 3. Kõzetliszt, fekete,
vékony homokzsinórokkal; 4. Szürkéssárga finom homok; 5. Sötétbarna
agyagos kõzetliszt; 6. Szenesedett fatörzs; 7. Világosszürke kõzetliszt; 

8. Sárga homok; 9. Kavics; 10. A Hernád recens alluviuma

Figure 4. The profile of the escarpment
1. Fertile soil; 2. Pale grey sandy silt; 3. Silt with black, thin sand inter-
calations; 4. Greyish yellow fine sand; 5. Dark brown clayey silt;
6. Carbonated tree-trunk; 7. Light grey silt; 8. Yellow sand; 9. Gravel; 

10. Recent alluvium of Hernád River



[gránit, csillámpala, kloritos pala, fillit, bontott andezit és
riolit, horzsakõ, homokkõ, dolomit (10–25%)], a földpát
(5–17%), a csillámok (1–5%) és a nehézásványok [mag-
neto-ilmenit, rutil, hornblende, gránát, staurolit, piroxén,
epidot, disztén, cirkon, turmalin, titanit, apatit (1–5%)]
következnek. Egyes homokszemcséket fekete, szurok-
szerû kéreg vonja be.

A 0,064 mm alatti frakció a kvarcon, földpáton és csil-
lámon kívül kalcitot és gipszet tartalmaz. Az agyag-
ásványokat montmorillonit, illit, és kis mennyiségû klorit
és kaolinit képviselik, ahogy ez a röntgendiffrakciós
analízisekbõl kitûnik.

Az amorf komponens nagy részét szerves kolloidok
képezik. A termikus analízis kimutatta, hogy a szerves
anyag oxidációja egy széles hõmérséklet-tartományban
történik, a humifikált növényi anyagra jellemzõen. A szó-
ban forgó humusz a még el nem bomlott növénytöredé-
kekkel együtt 1–4%-os mennyiségben megjelenik a talaj-
tani vizsgálatok szerint. (1. táblázat).

A 4. és 5. talajtani feltáró árokból összesen négy pali-
nológiai mintát vettünk, amelyet V. LUPºA a bukaresti
Földtani Intézet munkatársa elemzett. (A pollen analízis
eredményeit a 2. táblázatban mutatjuk be).

Genetika, korbesorolás, környezetföldtani 
vonatkozások

Az elõzõ fejezetben bemutatott vizsgálati eredmények
a Hernád ártéri síkságán, nagy területeken megjelenõ
„fekete föld” képzõdésére utalnak.

A sötét színû, kõzetlisztes üledéknek csak a felsõ,
20–30 cm vastag rétege tekinthetõ recens talajnak (a talaj-
tani vizsgálatok szerint „réti csernozjom”-nak). E vékony
réteg egy jóval vastagabb üledék talajosodása révén jött
létre; mi több, ez az üledék végig követhetõ a „réti cser-
nozjom” kiterjedésén túl, a Hernád mentén, sõt a Sajó, a
Bódva, a Torna és a Bodrog völgyében is. HAVLIÈEK

(1991) a Morva, a Garam, a Vág és az Ipoly területén jelez

hasonló üledéket; Máramarosban a Tisza, a Mára, az Iza és
a Visó folyókon, Észak-Erdélyben a Szamos és a Lápos
alsó folyásán (KALMÁR et al, 1982); itt viszont a sötét
színû, növénytöredékekben gazdag kõzetlisztes rétegek
ezeknél fiatalabb üledékek alatt jelennek meg (KOVÁCS-
PÁLFFY et al. 1984). E tények azt bizonyítják, hogy nem
egy helyi talajosodási folyamattal, hanem egy regionális
jellegû üledékképzõdéssel állunk szemben.

Az üledék szedimentológiai és szerkezeti sajátossá-
gaiból arra lehet következtetni, hogy a „fekete föld”
valójában az ártér idõszakos elárasztása folyamán, a folyó
vizébõl leülepedett, majd szárazra került és megszikkadt
kõzetlisztes-homokos (ártéri fáciesû) üledék. A benne
található növényi töredékek, a sötét színt hordozó humu-
szos kolloidok, továbbá a bemutatott pollenasszociáció
arra utal, hogy a Hernád (és a többi említett folyó) víz-
gyûjtõjében lévõ erdõs területen egy bizonyos idõszakban
nagy mértékû talajerózió ment végbe és a folyók e talaj
anyagát terítették szét az alsó régiókban.
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1. táblázat— Table 1
Szikszói talajminták homokfrakciójának ásványtani összetétele (%) — Mineralogic composition of the sand fraction of the

Sikszó soil samples (%).

Mintaszám 1 2 3 4 5 6 7 8

Szelvényszám 4 5

Mélység, m 0,2–0,5 0,5–0,8 0,8–1,1 1,1–1,4 0,3–0,6 0,6–1,0 1,0–1,3 1,3–1,6

Kvarc 71 74 71 73 73 68 76 89
Földpát 4 5 8 2 jelen 7 4 2
Muszkovit 1 2 3 1 1 2 1 jelen
Biotit jelen jelen 1 1 1 jelen
Klorit jelen jelen 1
Kõzettörmelék 13 10 11 17 13 11 11 5
Nehéz ásványok 3 1 3 5 4 3 2 3
Mészgumók jelen 1
Limonit 2 1 2 2 3 1 3 jelen
Humuszmorzsák 4 5 4 5 1
Növénytöredék 2 3 1 jelen 2 1 jelen 1
Csigahéj jelen 1 jelen
Össz. 100 100 100 100 100 100 100 100

2. táblázat — Table 2
Szikszói talajminták palinológiai elemzése — Palynologic

analyse of the Sikszó soil samples

Mintaszám
1 2 5 6

Fagus 70 55 60 57
Pinus 3 15 8 14
Abies 2 5 2 3
Betula 4 10 2 9
Paltinus 2 2 4 1
Fraxinus 1 jelen jelen
Carpinus 2 3 jelen 2
Alnus 2 2 4 3
Corylus 8 jelen 12 2
Quercus 3 jelen 4
Tilia 1 jelen
NAP 4 8 4 8
Össz. (%) 100 100 100 100

Minták eredete: 1. 4-es szelvény, 0,2–0,5 m; 2. 4-es szelvény, 0,5–0,8 m;
5. 5-ös szelvény, 0,3–0,6 m; 6. 5-ös szelvény, 0,6–1,0 m. A 3., 4., 7. és 8
sz. mintákban nincs pollen.
A pollenanalízist végezte:  dr. VIORICA LUPªA, Institutul Geologic al
României, Bucureºti (1995).



A talajerózió és implicite az üledékképzõdés kora, a
pollenasszociáció jellegét és a regionális klímaváltozá-
sokat is figyelembe véve két idõszakra tehetõ:

a) Az elsõ, a pleisztocént lezáró, még hûvös, de
folyamatosan melegedõ és csapadékdús idõszak, amely az
alleröd oszcillációtól (pleisztocén) az óholocén bore-
ális fázisig (más beosztás szerint a felsõ-dryasig, 
Kr. e. 10 000–12 000 év, l. KOZ³OVSKI 1977) tart. Erre utal
a pollenanyagban jelentõs mennyiségben megjelenõ
tûlevelûek és a nyír virágpora (CÂRCIUMARU 1977, 1980),
de nem ad magyarázatot a Fagus dominanciájára, valamint
a meleget kedvelõ Tilia, Platanus, Quercus és fõképpen az
egyik minta jelentõs Coryllus-tartalmára).

b) A második idõszak az óholocént lezáró atlanti fázis,
amely szintén csapadékdús és klímája a hõre igényesebb
növényasszociációknak is kedvez. A hidegtûrõ fajoknak a
pollenasszociációban való feltûnésére a jelenkorban is
létezõ vertikális klímazónák s az ezekhez társuló, fõleg
tûlevelû erdõségek kiterjedése ad magyarázatot. Ezt a

feltételezést egy HAVLIÈEK (1991) által említett kor-
meghatározás (5230 év, a Garam-völgybõl), valamint egy
szamosi fatörzsbõl származó 5400 év (POSEA 1981) is
alátámasztja. Meg kell jegyezni, hogy e csapadékdús
idõszak az egész kárpáti térségre kiterjedõ kiemelkedéssel
(tehát az erózió megélénkülésével) járt (VISARION et al.
1977), amelyet a Fekete- és az Égei-tenger térségében
történõ lesüllyedés kompenzált [az ún. Chilia-(Agigea-)
ingresszió; PANIN 1992].

A „fekete föld” tehát a (nem is oly) régmúlt öröksége.
E talajosodásra igencsak alkalmas, tápanyagokat bõven
tartalmazó, kedvezõ víztárolási kapacitással rendelkezõ
üledék megfelelõ mûvelése a magas terméshozamok
elõfeltétele: érdemes megvédeni az erózió vagy az
elsavasodással szemben. Ugyanakkor természeténél
fogva hajlamos idegen anyagok, nehéz fémek, vegysz-
erek befogadására és magas (természetes eredetû) nitrát-
tartalmából kifolyólag különösen veszélyeztetett a nitrá-
tosodásra.
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EARLY HOLOCENE FORESTAL SOIL REWORKING INTO THE SEDIMENTS OF THE RIVER
HERNÁD, SZIKSZÓ AGROGEOLOGICAL MODEL AREA, HUNGARY

by JÁNOS KALMÁR and GÁBOR SZURKOS

Geological Institute of Hungary, H–1143 Budapest, Stefánia út 14

K e y w o r d s :  forestal soil, clay minerals, humous, pollen, Aleröd, Atlantikum, River Hernád, Szikszó model area,
Hungary, Slovakia, Romania

In the meadow of the River Hernád, a large, dark coloured silty-sandy level appears. This sediment, 0.6–1 m thick, has thin lay-
ering, and various grain size, between silts and coarse sands, with thin pebble inbeddings. It contains also carbonised plant debris and
a relative great amount of humic matter, visible as spongy chips in the sandy fraction, and as amorphous component of the >0.064
mm fraction.

In this sediment a well conservs palynologic assemblage was found. It consists of beech-tree pollen, with various amount of cold
and warm-lover tree species.

Similar “black soil” levels covered extended surfaces in the meadows of South Slovakian and North Transylvanian rivers,
i. e. their deposition is a regional event, linked to a strong erosion of wood-covered highland.

The authors proposed two possible age of the deposition of “black soils”: 1. on the end of Pleistocene – beginning of Holocene
and 2. the Atlantic stage of Early Holocene, with an accentuated rising of the Carpathian area, compensated by sinking of the East
Mediterranean region.




