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Bevezetés
A hallgatók a félév során megismerkednek a talaj definíciójával, társadalmi és gazdasági szerepével, sokrétű,
mindennapi életünket átszövő és meghatározó funkcióival. Más természeti közegekkel való interaktív, egymásra
kölcsönösen ható kapcsolatával, továbbá a talajok általános fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaival.
Részletesen, fejezetenként tárgyaljuk a talajt érő degradációs veszélyeket és folyamatokat, azok általános
ismertetése mellett megismerjük területi kiterjedésüket, kapcsolatukat más degradációs veszélyekkel, továbbá
áttekintjük az Európai Unió talajvédelmi direktíva tervezetét. Minden fejezetben ismertetjük az adott
degradációs veszélyek mérésére, monitorozására szolgáló, rendelkezésre álló, illetve ajánlott indikátorokat és
meghatározási módszereket. Bemutatjuk a talajokban bekövetkező változások nyomon követésére szolgáló
monitoring rendszer(eke)t.
A fejezet megismertet a talajvédelem fontosabb területeivel, problémáival, és más tudományterületekkel való
kapcsolatával.
A számonkérés során nagy hangsúlyt fektetünk a megszerzett tudás használatára, mely nem a határértékek és
rendeletek egzakt adatait tartalmazza, hanem a környezetünkben, talajokban bekövetkező káros változások
összefüggés alapú ismeretét, és kapcsolatait.
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1. fejezet - Talajok funkciói és a
talajvédelem
Bevezető
Az ember élete több ezer év óta szorosan kötődik a termőföldhöz, a talajhoz. Már az emberiség történetének
kezdetén ez a közeg fontos termelőeszköze, mindennapjainak élettere volt, ez biztosította gyűjtögető elődeink
élelmét és kezdetleges eszközei is innen származtak. Már ebben az időben is kölcsönhatás jött létre az ember és
a talaj között. A későbbi időkben a földművelés kialakulása után ez adta mindennapi kenyerét, erre építette
házát. Az emberiség történelme során a földtulajdon a hatalom, a megélhetés jelképévé vált.
Az ember és a talaj kölcsönhatásában az ember szerepe a technika fejlődésével egyre inkább erősödött, és ez a
dominancia napjainkban egyre jobban érvényesül.
Ebben a fejezetben ismertetésre kerül a talajok természetben, társadalomban, gazdaságban betöltött funkciója,
illetve a talajvédelem fogalma, a főbb talajdegradációs veszélyek, folyamatok rövid bemutatásával.

1. 1.1. Talajok funkciói
A talaj a Föld legkülső szilárd, mállott burka, más szóval a pedoszféra, amely a litoszféra, az atmoszféra, a
hidroszféra és a bioszféra kölcsönhatásának zónájában helyezkedik el (1. ábra). Fontos tulajdonsága a
termékenység, vagyis hogy a növények számára a kellő időpontban és mennyiségben tápanyagot és nedvességet
szolgáltat, továbbá eltér a talajképző kőzettől, azaz képződése során már valamilyen fizikai, kémiai, biológiai
átalakuláson esett át.

1. ábra: A pedoszféra (Fotó: Fuchs M.)
Mindezen tulajdonságainak köszönhetően a talajokban és/vagy a környezet többi elemében bekövetkező
változások egymással szoros összefüggésben vannak, egymásra kölcsönösen hatnak. Ez az oka annak, hogy a
talaj sajátos természeti erőforrás, melynek védelme szükségszerű.
A talajok funkciói két nagy csoportba sorolhatóak:
• ökológiai funkciók, és
• emberi tevékenységhez kötődő funkciók.
Ökológiai funkciók:
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Termékenység. A talaj legrégebben ismert és használt funkciója, hogy termékeny, azaz a nedvesség, a levegő
és a növények számára felvehető tápanyagok egyidejű biztosításával képes a termeszétes, vagy a termesztett
növények igényeit részben vagy egészben kielégíteni.
Szabályozó funkciók. A talaj a környezet elemeit védő szűrő-, tompító- és átalakító folyamatok közege
és/vagy résztvevője, melyek különösen a felszín alatti vizek és a tápláléklánc védelme szempontjából fontosak.
Élőhely. Az élőlények jelentős hányada közvetlenül, vagy közvetetten kötődik a talajhoz, amely nagyszámú
talajlakó állatnak, apró szervezetnek és növénynek biztosít élőhelyet, és egyben a bioszféra jelentős
génrezervoárja (2. ábra).

2. ábra: A talaj nagyszámú élőlény élőhelye (Fotó: Fuchs M.)
Emberi tevékenységhez kötődő funkciók:
Közeg és anyag az építmények és a közlekedés számára. Az ősi emberi civilizációk, és napjaink természet
közeli közösségei a talaj által biztosított anyagokat (pl. tőzeget vályogot, agyagot, lateritet) használták, és
használják építményeik kialakításához (3. ábra).

3. ábra: Tőzeg házak, Izland (Fotó: Fuchs M.)
De a talaj nem csak anyag, de közeg is mindezen építmények, házak, raktárak, áruházak, utak stb. számára,
melyek terjedésével egyre több és több talaj kerül lefedésre (4. ábra).
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4. ábra: A talajt lefedő építmények (Fotó: Micheli E.)
Megőrzi a geológiai, földtörténeti és történeti korok emlékeit.
Jelenkori, és eltemetett, ún. paleo talajok gyakran őrzik egykor volt geológiai és földtörténeti események (pl.
vulkánkitörés, földrengés, klímaváltozás), élőlények nyomait (5. ábra), és emberi civilizációk emlékeit (a
mindennapok használati eszközeit és helyszíneit, temetkezési szokásait) (6. ábra), értékes információkat
biztosítva környezetünk, és kultúránk megértéséhez.

5. ábra: 8 millió éves mocsárerdő, Bükkábrány (Fotó: Micheli E.)

6. ábra: Szarmata korú agyagcserepek (Fotó: Micheli E.)
Ezek ismeretében elmondható, hogy a talaj „Magyarország legfontosabb feltételesen megújuló (megújítható)
természeti erőforrása. Ésszerű és fenntartható használata, védelme, állagának megőrzése és sokoldalú
funkcióképességének fenntartása az élet alapvető minőségének (megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer;
„tiszta” víz; kellemes környezet) biztosítása céljából olyan össztársadalmi érdek, ami nemcsak a földtulajdonos
és földhasználó, hanem az állam és az egész társadalom részéről megkülönböztetett figyelmet érdemel,
átgondolt és összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé.” (Várallyay, 2010).

2. 1.2 Talajvédelem – talajpusztulás
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Történelmünk során a talaj funkciói közül mindig annak termékenysége játszotta a legnagyobb szerepet, így
sokáig a talajpusztulást is kizárólag a talaj termékenységének, mint egyetlen ismert funkciójának elvesztésével
hozták összefüggésbe.
Hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a talajpusztulással, mint jelenséggel csupán a mai kor emberének kell
szembenéznie. Régészeti és történelmi leletek, emlékek bizonysága szerint azonban már az ókorban tapasztalták
a talajpusztulás hatását, és jelentőségét.
Tény, hogy az Eufrátesz és Tigris mentén élő, fejlett mezőgazdasággal rendelkező ókori civilizációk a folyó
völgyekben nagyobb időközönként áttelepítették társadalmukat. Ennek oka a magas sótartalmú vízzel való
öntözése volt, amely a mezőgazdasági területek elszikesítésével a termésátlagok csökkenéséhez vezetett,
melynek elkerülésére újabb és újabb területeket vontak művelés alá.
Szintén történelmi tény, hogy a nagyobb települések, városok, városállamok elterjedésével, ill. a kereskedelem
fellendülésével és gyakori a háborúknak köszönhetően nagy területeken irtották ki az erdőségeket, ami a talajok
lehordódását, elszállítását (erózió) vonta maga után.
Az ember környezetet átalakító szerepe az ipari forradalom után, a gőzgép feltalálása, az ún. „Antropocén” kor
kezdete óta olyan mértékűvé vált, hogy azóta az embert magát is a meghatározó természetet alakító „tényezők”
között tartják számon.
A modern kor első dokumentált talajpusztulási folyamatát az Amerikai Egyesült Államokban észlelték az 1930as években, A jelenség „Dust Bowl”, vagy „Dirty Thirties” néven vonult be a köztudatba.
A katasztrófa kialakulásának oka a természetes füves vegetáció feltörése, és mezőgazdasági művelésbe vonása,
és az aszályos idő következtében parlagon maradt talajfelszín kialakulása volt. A szárazsággal egyidőben
pusztító erős, kontinentális szelek elszállították a fedetlen feltalajt, hatalmas porviharokat okozva. Egyes
becslések szerint 1930 – 1936 között közel 400 000 km2 területről mintegy 1 méternyi talaj került az Atlanti
Óceánba. Farmok váltak terméketlenné, többszázezer ember hagyta el otthonát és addigi megélhetését, és
vándorolt más területekre, új életet kezdeni. A kormányzat a katasztrófa gazdasági és társadalmi súlyát és
következményeit felismerve megalapította a világ első talajvédelmi szolgálatát, a „Talaj eróziós szolgálat”-ot
(Soil Erosion Service), amely napjainkban Natural Resources Conservation Service (NRCS) néven továbbra is
talajvédelmi feladatokat lát el.
A későbbiekben ezt a törekvést több nemzetközi program követte. Az első az UNEP (United Nations
Environment Programme) által a Bruntland bizottság jelentése alapján megszervezett ún. GLASOD (Global
Assessment of Human-induced Soil Degradation) program volt, melynek célja az ember által kiváltott
talajpusztulás globális feltérképezése egységes módszertan alkalmazásával, és nemzetközi megfeleltetéssel. A
program eredményeként 1990-re egy 1:1000000 méretarányú térkép és egy hozzá kapcsolódó ingyenesen
letölthető adatbázis készült el.
Az 1990-es évektől tapasztalható politikai, gazdasági és civil környezet változása a talajhasználatban,
talajvédelemben is éreztette a hatását. Előtérbe került a fenntarthatóság, a mennyiség helyett a minőség, illetve
az egészséges élelmiszerre való igény, így a talajok védelme is világszerte egyre nagyobb figyelemre tarthat
számot.
Európai kitekintés
A talajok fontosságát az Európai Közösség országai is felismerték, melynek eredményeképp 2002-ben
megszületett a történelmi jelentősségűnek tekinthető „Egy tematikus talajvédelmi stratégia felé” című
közlemény COM(2002) (Communication from the Commission to the Council, the Europen Parliament, the
Economic and Social Committee, and the Committee of Regions (COM 2002)). A tanulmányban politikai
szinten először került kinyilatkozásra, hogy a talaj hatással van a közösségi érdek egyéb területeire is, mint
például a felszíni víz és a felszín alatti víz minőségére, az éghajlatváltozásra, a biológiai sokféleségre és az
élelmiszerbiztonságra és így az emberi egészségre. A talaj közös érdekű természeti erőforrás, amelyre
növekvő környezeti terhelés nehezedik, és amelyet saját jogán kell megvédeni a degradációtól. Definiálja a
talajok funkcióit és nyolc, a talajokat leginkább veszélyeztető talajdegradációs formát határoz meg, melyekhez
az évenkénti becsült kár összegét is hozzárendeli euróban (1. táblázat).
2. táblázat: Az Európai Unió által meghatározott nyolc talajdegradációs folyamat, és az általuk okozott károk
becsült éves összege
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A közös, európai szintű talajvédelmi beavatkozás szükségességének felismerése annak köszönhető, hogy
bizonyítást nyert, a talaj leromlása:
• Hatással van a többi környezeti elemre is,
• Befolyásolja a belső piac működését,
• Határokon átívelő hatással rendelkezik,
• Szorosan összefügg az élelmiszerbiztonsággal,
• Nemzetközi következményekkel jár.
Ezek a megfogalmazott pontok a következő feladatokat róják mind nemzeti mind közösségi törvényalkotókra:
• Törvényhozási feladatok a talajvédelemről, és a talajok fenntartható használatáról,
• A talajvédelmi szempontok beépítése a nemzeti és Közösségi irányelvek megfogalmazásába és
végrehajtásába,
• Kutatások támogatása a közösségi és nemzeti kutatási programok által,
• Köztudatformálás a talajvédelem szükségességéről.
Hazai helyzet
Hazánkban a hetvenes évek végére definiálták és lehatárolták a talajok termékenységét gátló tényezőket, majd
később meghatározták a talajainkat sújtó degradációs veszélyeket is, melyek a következőek:
• Erózió
• Savanyodás
• Sófelhalmozódás, szikesedés
• Fizikai degradáció
• A talaj vízgazdálkodásának szélsőségessé válása
• Biológiai degradáció, szervesanyag-készlet csökkenése
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• A tápanyagforgalom kedvezőtlen irányú megváltozása
• A talaj pufferképességének csökkenése, talajmérgezés, toxicitás
1991-ben elindult az ún. Környezetvédelmi Információs- és Monitoring Rendszer, melynek feladata a
környezetünkben bekövetkező változások nyomon követése. Ennek egyik alrendszereként, 1992 óta
Talajinformációs és Monitoring rendszer (TIM) működik. A TIM figyelemmel kíséri a talajok minőségi
változásait, mérő, megfigyelő, ellenőrző és információs rendszert működtet, továbbá talajtérképek és egyéb
információs adatbázisok formájában nyilvántartja a talajok minőség szerinti rendszerét.
Az így nyert talajinformációk számos célra felhasználhatóak:
• a természeti változások, emberi beavatkozások talajra gyakorolt hatásának nyomon követése,
• talajdegradációs folyamatok, talajszennyezések regisztrálása azok megelőzése, mérséklése érdekében,
• a fenntartható mezőgazdasági fejlődés, racionális földhasználat és környezetvédelem talajtani megalapozása,
• különböző modellekhez való adatszolgáltatás.
A TIM célja az ország talajkészleteinek minőségében bekövetkező változások regisztrálása, és a talajállapot
változásainak időbeni nyomon követése a megfelelő szabályozás érdekében.
A szabályozás céljai a következők lehetnek:
• állapotmegőrzés azokon a területeken, ahol a talajállapot jelenleg megfelelő,
• állapotromlás megelőzése, vagy mérséklése a természetes, vagy antropogén talajpusztulás által veszélyeztetett
területeken,
• állapotjavítás azokon a kedvezőtlen talajállapottal jellemezhető területeken.
A nemzeti felvételezés 1237 szelvényt tartalmaz kisebb természetföldrajzi egységek reprezentatív területein (7.
ábra), úgymint:
• Mezőgazdasági területek (Információs pont) (865 db pont): A pontok talajtípus szerinti megoszlása jól követi
az ország talajtípusainak változatosságát és azok eloszlását
• Erdőgazdálkodási területek (Erdészeti pont) (183 db pont): A pontok kijelölése az erdőgazdasági tájra
jellemző termőhelyi viszonyok és fafajok alapján történt
• Speciális területek (Speciális pont) (189 db pont): természetvédelmi oltalom, ivóvíz bázisok, vagy roncsolt,
sérült, szennyezett, degradált területek.
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7. ábra: A TIM 1237 db pontjának területi elhelyezkedése
TIM mintavételezés minden év szeptember 15 és november 15 között történik, a TIM pont GPS koordináták
segítségével felkeresett 50 méter átmérőjű környezetéből. A mintázás 1992-1999 között genetikai szintenként,
2000-ben genetikai szintenként és adott mélységenként, majd 2001-től a 0-30, 30-60, 60-90 cm mélységű
rétegekből történt. A vizsgált talajparaméterek egy, három, illetve hat évenként kerülnek meghatározásra.
A TIM jól használható, és nyilvános adatbázist biztosít a talajtulajdonságokban és talajminőségben bekövetkező
változások nyomon követésére

3. Összefoglalás
A fejezetben tárgyaltuk a talaj fogalmát, a környezetben elfoglalt kiemelkedő helyzetéből fakadó funkcióit,
áttekintettük az Európai Unió talajvédelmi törekvéseit, az Uniós szinten megfogalmazott talajdegradációs
veszélyeket és részletesen ismertettük hazánk talajvédelmi rendszerét (TIM).
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2. fejezet - Vízerózió
Bevezető
Vízerózió során a víz romboló hatásának eredményeként a magasabb térszínről a talaj elszállítódik, és egy
alacsonyabb térszínű területen halmozódik fel. Az erózió a legelterjedtebb talajdegradációs forma,
eredményeként súlyosan károsodnak a talajok funkciói.
A fejezetben részletesen ismertetjük az erózió fajtáit, kiváltó és befolyásoló tényezőit, területi elterjedését mind
hazánkban, mind Európában, továbbá bemutatjuk a mérésére, monitorozására szolgáló módszereket és
határértékeket, illetve kapcsolatát más talajdegradációs folyamatokkal.

1. 2.1 A vízerózió, és fajtái
A földfelszín lepusztulása és elhordása (denudáció), valamint a lepusztított anyag más helyre történő szállítása
és felhalmozása (akkumuláció) az erózió (a latin erodare = kirágni szóból). A talajerózió következményeként a
talaj termőrétege folyamatosan vékonyodik, a talajok funkciói pedig különböző mértékben károsodnak.
Geológiai (természetes) erózió – gyorsított erózió
A talajpusztulást előidéző tényezők értékelése során különbséget kell tennünk a természetes viszonyok,
elsősorban a természetes növénytakaró alatt kialakuló ún. geológiai talajpusztulás, valamint az emberi
tevékenység hatására bekövetkező, ún. gyorsított talajpusztulás között.
A geológiai talajpusztulás folyamata egyidős a Föld szilárd kérgének kialakulásával. Zavartalan természeti
körülmények között, őshonos növényzettel (az éghajlati hatásoknak, a talaj minőségének, vízellátásának, és
domborzati viszonyainak legjobban megfelelő növénytársulásokkal) borított területeken kialakuló állandó,
kisebb sebességű, lassú folyamat, amelynek során a kőzetek mállási termékei pótolják az elhordott anyagot és a
fenti természetes vegetáció mellett egyensúlyi állapot alakul ki. Az erózió hatásának eredményeként
bekövetkező változások csak hosszú idő alatt fejlődnek ki.
Az emberi tevékenységek a természetes növénytakaró megbontásával megszüntették az egyensúlyon alapuló ősi
természetes viszonyokat, utat engedve elsősorban a víz, és a szél által előidézett károsodásoknak, a gyorsított
talajpusztulásnak vagy akcelerációnak. Az egyensúly megbomlása lehet erdőirtás, lejtő irányú talajművelés,
közlekedés, és még számtalan emberi tevékenység eredménye, melyek hatására a lefolyó víz és a szél a
természetes mállás és a talajképződés által pótolhatónál több anyagot szállít magával (8. ábra).

8. ábra: Emberi tevékenység által előidézett gyorsított talajpusztulás (Fotó: Fuchs M.)

2. 2.2. A vízeróziót kiváltó és befolyásoló tényezők
A talajpusztulás folyamataiban szerepet játszó tényezőket két csoportra oszthatjuk:
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• a talajpusztulást kiváltó, valamint
• a talajpusztulást befolyásoló tényezőkre (9. ábra).

9. ábra: Az eróziót kiváltó és befolyásoló tényezők csoportosítása
A kiváltó tényezők a talaj elmozdításához és szállításához szükséges közeget és energiát szolgáltatják, a
befolyásoló tényezők pedig ezeknek az energiáknak a talajra gyakorolt hatását csökkentik, vagy fokozzák.
Eróziót kiváltó tényezők
Csapadékviszonyok
Eső: Elsősorban a csapadék hevességének és tartamának, valamint az ezek által megszabott
csapadékmennyiségnek van hatása a talajpusztulásra.
Hó: A hazai éghajlati viszonyok között a csapadék nemcsak eső, hanem hó alakjában is érkezhet. A hó a fagyott
talajon felhalmozódhat, tehát a havazás nem feltétlenül vált ki közvetlen talajpusztulást, sőt a hóréteg vastagsága
a párolgás mérséklésével tovább csökkentheti az erózió kialakulásának veszélyét. A hó alakjában
felhalmozódott csapadék csak akkor tehet kárt, ha elolvad, és nem képes beszivárogni a még fagyott talajba. Így
az olvadás körülményei is nagy jelentőségűek az erózió fellépése vagy elmaradása tekintetében.
Lejtőviszonyok
Az eróziót kiváltó tényezők másik csoportja a lejtőviszonyokkal kapcsolatos. A lejtők - amelyek a vízgyűjtők, a
völgyek oldalait képezik - meredekségükkel, hosszúságukkal, alakjukkal és kitettségükkel befolyásolják a
talajpusztulás menetét.
A lejtő meredeksége. Minél meredekebb a lejtő, annál nagyobb a felületen lefolyó víz energiája, és ezzel
párhuzamosan erodáló hatása. A nagyobb energiájú víz több talajrészt tud a helyéről elmozdítani és görgetve,
vagy lebegtetve elszállítani, tehát egyazon talaj esetében a meredek lejtők pusztulása gyorsabb, és az erózió
veszélyesebb formákat ölt, mint a kisebb lejtésű területeken.
Lejtőkategóriák. Nemcsak az erózió mértékének kifejezését szolgálják, hanem egyben az alkalmazható
talajvédelmi eljárások megválasztásánál is iránymutatók. Beosztásuk a következő:
• Sík vagy hullámos területnek nevezzük az 5%-osnál kisebb meredekségű felszínalakulatokat. A kis lejtésű
területeken a felületi víz keletkezésének, és elmozdulásának lehetősége csekély, energiája nem jelentős. Az
eróziós formák közül a felületi rétegerózió ritka kialakulása jellemző, a barázdás és vízmosásos formák pedig
teljesen hiányoznak. Szikes talajokon a padkásodás jelenségével kell számolni.
• Az enyhén lejtős, 5-12%-os lejtőkkel jellemezhető területeken a felületi víz elmozdulása már jelentősebb
mértékű, közepes energiát nyer, ezért a talajt pusztító hatása is kifejezettebb.
• A közepes lejtésű területek meredeksége 12-17%. Ezeken a lejtőkön vagy a lejtőszakaszokon a talajok
víznyelése már rendszerint nem elegendő a teljes csapadékmennyiség talajba juttatására, és az így keletkezett
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felületi lefolyás jelentősen felgyorsul. A felületi rétegerózió mellett a barázdás erózió formája is
megjelenik.
• Az erősen lejtős területeken, melyben a lejtés 17-25%-os, mind a felületi vízlepel, mind az erekben egyesült
vízfolyások energiája jelentősen nagyobb az előbb felsorolt lejtőkategóriákon tapasztaltaknál. A lejtőkön
lefutó víz a felületi rétegerózió mellett - melynek erősebben fejlett fokozatai az uralkodók - gyakrabban
alakul ki a barázdás, és a vízmosásos erózió is.
• A meredek lejtőkön a legnagyobb a talajpusztulás veszélye, itt a lejtőszög 25%-nál nagyobb. Kis ellenállású
talajokon a talajpusztulás következtében rendszerint már a talajképző kőzet kerül a felszínre. Nehezen
erodálható talajokon is minden esetben észlelhető a talajpusztulás gyengébb vagy erősebb változata.
A lejtők hosszúsága szabja meg, hogy a felületi lefolyás milyen tömegű vizet szállít, és ez milyen sebességre
gyorsulhat fel az adott meredekségű lejtőn. A lefolyó víz tömege a lejtő hosszával arányosan növekszik, ha a
terület lejtése egyenletes. Minél hosszabb a lejtő, annál nagyobb energiát nyer a felületi lefolyás lepelszerű
formája, amelynek a talajfelületeken jelentkező súrlódás szabja meg a határát.
A lejtők alakja. Szintén nagymértékben hat a talajpusztulásra. Megkülönböztetünk egyenes, domború,
homorú és összetett lejtőalakzatokat.
A lejtőviszonyok negyedik tényezője a kitettség. Ezen azt értjük, hogy a lejtő vagy a lejtőszakasz milyen égtáj
felé néz. Az eltérő kitettségű lejtőkön ugyanazon kőzet- és talajviszonyok esetében, azonos lejtőszög,- hossz és alak mellett a talajpusztulás mértéke igen különböző lehet. Ennek magyarázata során egyrészt a
csapadékviszonyokat, másrészt a sugárzási viszonyokat kell mérlegelni.
Eróziót befolyásoló tényezők
Az eróziót előidéző hatások másik csoportja, a befolyásoló tényezők nem közvetlenül hatnak a felületi lefolyás
megjelenésére és energiájára, hanem a felületi lefolyás keletkezésének feltételeit, és a már létrejött felületi víz
talajpusztító hatását szabályozzák.
A talaj nedvességi állapota: A száraz talajfelszín elsősorban a csepperózió tekintetében veszélyeztetett, mert az
esőcseppek hatására a kiszáradt talajmorzsák szétrobbannak, és szétesnek kisebb, a továbbiakban könnyebben
erodálódó egységekre. Nedves talajfelszínen a talajra hulló csapadék a felszín víznyelő képességének megfelelő
sebességgel jut a talaj mélyebb szintjeibe. Abban az esetben viszont, ha a talaj felszíne a huzamosabb esők
hatására a víztartó képességéig telített, már kisebb hevességű eső is felületi lefolyást vált ki, mely a túltelített
talajfelszín pépes részeit könnyen elmozdítja, erodálja; ezt nevezzük sárfolyásnak.
A talaj vízgazdálkodása: A talajnak mind víznyelő, mind víztartó képessége jelentősen hat a talajpusztulás
kialakulására. A talajok víznyelő képessége szabja meg, hogy a talajra jutó csapadék képes-e teljes egészében a
mélyebb szintekbe szivárogni, vagy egy része felületi lefolyás alakjában jelenik meg. A mélyebb talajrétegek
vízáteresztő képessége viszont az egész szelvény beázását és a huzamosabb ideig tartó csapadékok talajpusztító
hatását módosítja.
Talajszerkezet: A talajok szerkezete részben a talajok vízgazdálkodását módosítja, részben pedig megszabja a
talaj erodálhatóságát. Ismeretes, hogy a jó szerkezetű talajok vízáteresztése és víztartó képessége egyaránt
kedvező. A talajszerkezet másik hatása az erodálhatóságban nyilvánul meg. Ennek lényege, hogy a nagyobb a víznek jobban ellenálló - szerkezeti elemek nehezebben mozdíthatók el a helyükről, nehezebben szállíthatók,
mint az elporosodott, könnyen szétiszapolódó talajszerkezet részei.
A talajfelszín érdessége: A szabad talajfelszín érdessége azt a mikrodomborzatot jelenti, mely az elszórtan
fekvő kő, vagy kavics darabok, vagy a talajművelés által kialakított barázdák által keletkezik. Irányától függően
terhelheti a lejtőn mozgó felületi lefolyást, azt fékezve, vagy erekbe összesítve.
Növényborítottság. A különböző növénytakarók különböző mértékben befolyásolják a vízerózió kialakulását.
Így növénytakarók között is lényeges különbség mutatkozott a talajpusztulás folyamatára gyakorolt hatásuk
tekintetében.
• Erdő: Több szintű faállomány esetén az első és a második koronaszint alatt a cserjeszint is jelentős
mennyiségű csapadékot fékez le. Az így csökkent mennyiségű és fékezett csapadék sem jut közvetlenül a
talajfelszínre, mert nagyrészt felfogja az erdei aljnövényzet, valamint az alomtakaró, ezért az ősi erdei
növényállomány a talajpusztulás hatását jelentősen csökkenti.
11
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Vízerózió

• Erdős puszták: A másik ősi növénytakaró - az erdős puszták füves növényzete - zárt növényállomány esetén
szintén védelmet nyújt a talajpusztulás ellen, hatása azonban nem éri el az erdőét.
• Megművelt területek: Az erdők letarolása, és helyükön legelők, vagy szántóföldi növénykultúrák
bevezetése jelentősen csökkentette a növényzet talajvédő hatását. Minél zártabb a növényállomány, és minél
több szintű a termesztett növény levélzete, annál jobban véd a csapadék szerkezetromboló hatásától. A
növények - fejlődésük és növekedésük különböző szakaszaiban - más-más növényfedettséget biztosítanak. A
talajvédelem szempontjából igen lényeges tényező, hogy mely időpontban, és milyen hosszú ideig tart a
legteljesebb talajborítás. A talajpusztulást legjobban az őszi kalászosok és a szálas takarmányok fékezik
meg, melyek a tavaszi és nyár eleji záporok idején fedik legnagyobb mértékben a talajfelszínt.

3. 2.3 A vízerózió formái
A vízerózió folyamata a természeti viszonyoktól, valamint az ember tevékenységétől függően különböző
alakokban jelenhet meg, amelyeket eróziós formáknak nevezünk. Az eróziós formák kifejlődésének mértékét
eróziós fokozatokkal jelöljük.
A víz által előidézett talajpusztulás, az erózió kialakulását és kifejlődésének mértékét tekintve többféle lehet,
ezeket a mezőgazdasági művelés, és a terület művelhetősége szerint három csoportba osztjuk:
1. Felületi rétegerózió
2. Mélységi (vonalas) erózió
3. Padkás erózió
A különböző talajpusztulási formák egymástól elsősorban az átművelhetőség tekintetében különböznek.
Felületi rétegerózió: Ebbe a csoportba azok az eróziós talajpusztulási jelenségek tartoznak, amelyek a
vízszintes, vagy majdnem szintvonalas talajművelést még nem akadályozzák. Az eróziós veszteség csak a
művelt talajrétegre korlátozódik, amely egyenletes, vékony rétegben pusztul le.
Rejtett erózió vagy mikroszoliflukció: A felületi rétegerózió több részfolyamat különböző arányú
összegeződéséből származhat. Egyik ilyen részfolyamat a rejtett erózió, vagy mikroszoliflukció. Akkor
következik be, amikor a vízkapacitáson túl telített talajra újabb csapadék hull. Az elfolyósodott talajfelszín
pépszerű állapotban elmozdul, és a lejtőn lefelé csúszva vékony rétegben, de nagy területen a helyi
erózióbázis felé halad. Szabad szemmel részleteiben nem érzékelhető.
Csepperózió: A felületi rétegerózió egy másik formája a csepperózió. Ha a csapadék cseppjei száraz
talajfelszínt nedvesítenek be, a hirtelen nedvesedés hatására a talajmorzsák robbanásszerűen esnek szét
apróbb részekre. Ez a hirtelen bekövetkező folyamat a száraz talaj mohó nedvszívása, és ennek következtében
a pórusokba bezárt levegő túlnyomása következtében lép fel. A létrejött apróbb talajrészek könnyebben
mozdulnak el mind a felületi lefolyás, mind a cseppek mechanikai ütőhatása következtében. A csepperózió
másik formája az esőcseppek mechanikai ütőhatására vezethető vissza. Általános törvényszerűség, hogy a
hevesebb záporok általában nagyobb cseppek alakjában érnek a talajra. Ha tehát a zápor heves, vagyis nagy a
cseppek talajra érkezés pillanatában mért sebessége, ezen kívül nagy a cseppek tömege, akkor nagy az energiája
is. A nagy energiával érkező cseppek a talajfelszín pépes részeit szétfröccsentik és - lejtős területeken - az adott
energiával más mennyiségű talajt szállítanak a lejtőn fel, mint lefelé. A cseppek robbantó és fröccsentő hatása
együttesen idézi elő a csepperóziót, amelynek folyamata szemmel ugyanúgy nem érzékelhető, mint a rejtett
erózió esetében.
Lepelerózió: A felületi rétegerózió harmadik alkotóeleme a felületi lefolyás hatására lepelszerűen, nagy
területen, egy időben elmozduló víztömeg által szállított talajrészekkel jellemezhető. A felületet nagyjából
egyenletesen borító vízlepel a víz mennyiségétől, a lejtő meredekségétől függően kisebb vagy nagyobb energiát
nyer. A vízlepel energiája a felázott és sok esetben szétiszapolódott talajfelszín részecskéit magával ragadja és a
völgy - a helyi erózióbázis - felé szállítja.
A felületi rétegerózió hatására a lejtők felszíne tarka képet mutat. A feltalaj - vagyis a humuszos szint - barna
színét nagyobb foltokban vöröslő vagy kivilágosodó árnyalatok váltják fel. Ezek az erdőtalajok felhalmozódási
szintjének, illetve a csernozjom B-szintek anyagának vagy a talajképző kőzetnek felszínre került maradványai
(10. ábra).
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10. ábra: Felületi rétegerózió (Fotó: Michéli E.)
Mélységi (vonalas) erózió esetén a csapadékvíz a lejtőn nagy rétegvastagsággal, koncentrálva mozog, ennek
hatására nagyobb mélységre terjed ki.
Barázdás erózió abban az esetben alakul ki, amikor a felszínen képződött kisebb vízerek egymással
egyesülnek, és összefüggő vízlepleken, valamint sekély, kis energiájú érhálózatokon kívül nagyobb
vízfolyások is képződnek. A barázdás erózió nem egyenletesen hat a felszínre, hanem vonalas erózió alakjában
jelentkezik. A vonalas eróziónak ez az enyhébb formája a felszínt eróziós barázdákkal szabdalja fel. Ezek
sekély talajműveléssel már nem tüntethetők el, de a vízszintes, a lejtőn keresztbe végzett gépi talajművelést
még nem akadályozzák (11. ábra).

11. ábra: Barázdás erózió (Fotó: Fuchs M.)
Árkos erózió: a barázdás erózióból alakul ki. A koncentráltan, igen nagy energiával mozgó víz lehetővé teszi a
nagyobb mélységben és oldalirányban is a talajelsodródást. Az árkok mélysége elérheti a 0,5 – 3 métert, illetve
szélességük a 0,5 – 8 métert (12. ábra).
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12. ábra: Árkos erózió (Fotó: Fuchs M.)
A vízmosásos erózió a vonalas eróziónak a legfejlettebb formája, mely a felületen összegyülemlett víz
egyesülése útján folytonosan mélyülő és terjedő vízmosáshálózat alakját ölti.
A padkásodás a sík szikes területek jellegzetes talajpusztulási formája. Az erózió hatására - a szemre sík
felszínen - néhány deciméter mély, meredek falú mélyedések alakulnak ki. A padkatetőt - mely a szikes talajok
A-szintjével fedett - többnyire zárt gyeptakaró borítja, a mélyebben fekvő ún. padkafenekek felszínén a sók
kivirágzanak, fehér porszerű kovasav gyűlik össze bennük, és e kedvezőtlen viszonyok között csak gyér,
szárazság- és sótűrő növényzet található (13. ábra). A padkásodás a meredek padkaperemek pusztulása által
terjed.

13. ábra: Padkás erózió (Fotó: Fuchs M.)
Szedimentáció
A lejtős területekről lepusztult talajrészek - amint a felületi lefolyás energiája csökken - leülepednek.
Leülepedésük helyén a növényzetet, illetve az ott található infrastrukturális létesítményeket elborítva természeti
és gazdasági kárt okoznak.

4. 2.4. A vízerózió fokozatai
Az eróziót folyamatain és formáin kívül fokozata is jellemzi. Fokozaton értjük azt az állapotot, amelyet
valamely talajpusztulási folyamat hatására az eróziós forma elért.
Felületi rétegerózió fokozatai
A felületi rétegerózió fokozatainak megállapításához a területre jellemző, nem erodált talaj szintjeinek
vastagságához viszonyítjuk a vizsgált, erodált talajszelvény szintjeinek együttes vastagságát (14. ábra).
14
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Vízerózió

A viszonyítás során a felszíni A szint, valamint a fokozatosan csökkenő szervesanyag tartalmú B-szintek, a
barna erdőtalajoknál pedig a kilúgzási és a felhalmozódási szintek együttesen képezik az elbírálás alapját.
• Gyengén erodáltnak nevezzük azokat a talajszelvényeket, melyekben az eredeti szelvény talajszintjeinek
legalább 70%-a,
• Közepesen erodáltnak azokat, amelyekben 70-30%-a,
• Erősen erodáltnak, melyekben kevesebb, mint 30%-a maradt meg, illetve ez utóbbiba soroljuk azokat a
talajokat is, melyekben - függetlenül a százalékos értéktől - 30 cm-nél nem vastagabb talajrétege maradt meg.
Az eróziós fokozatok kifejezhetők a lepusztult talajréteg százalékos értéke alapján is, ami nem elvi, hanem
számszerű különbséget jelent a meghatározásban. Így gyengén erodált az a talaj, amelyben az eredeti szelvény
talajszintjeinek 30%-a, közepesen erodáltak, amelyben 30-70%-a és erősen erodáltak, amelyben több mint
70%-a pusztult le.
Az 15. ábra egy eróziós katénát mutat be, melyen a platóhelyzetben elhelyezkedő kilúgzott mezőségi talaj (bal
oldali talajszelvény) a területre jellemző, nem erodált talaj (A és B szintjének együttes vastagsága 1 m). A
katéna második eleme egy közepesen erodált mészlepedékes mezőségi talaj (A és B szintjének együttes
vastagsága 50 cm), melyet egy erősen erodált földes kopár követ (A és B szintjének együttes vastagsága 20 cm).
A lejtő alján a leerodált humuszos talajanyag felhalmozódása következtében kialakuló ún. lejtőhordalék talaj
található.

15. ábra: Eróziós katéna (Józsefmajor) – balról jobbra haladva: kilúgzott mezőségi, mészlepedékes mezőségi,
földes kopár, lejtőhordalék talaj (Fotó: Michéli E.)
Barázdás és árkos erózió fokozati: a kimosott talaj mennyisége alapján határozhatjuk meg úgy, hogy a lejtőn
egy, vagy több, a terület átlagát képviselő mintaterületet választunk ki. A lepusztult talaj mennyiségét t/ha-ban
fejezzük ki.
• Gyengén erodáltnak nevezzük azokat a területeket, melyekben ez az érték kisebb, mint a 40 t/ha,
• Közepesnek, ha 40-100 t/ha között van és,
• Erősen erodáltnak 100 t/ha-nál nagyobb érték esetén.
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Vízmosásos erózió. A szakirodalom a vízmosás hosszát veszi alapul a határértékek megállapításakor, a mért
adatokat m/km2-ben kifejezve, a következő csoportokat különíti el: gyengén vízmosásosnak nevezzük azt a
területet, amelyen a vízmosások hossza kevesebb, mint 200 m/km2, közepesen, illetve erősen vízmosásosnak
pedig a 200-500 m/km2, illetve 500 m/km2-nél nagyobb értékkel jellemezhető területeket.

5. 2.5. Az erózió keletkezési helyén fellépő károk.
A legszembetűnőbb a termőtalaj lehordása és ennek következményeként a humusz-, illetve tápanyagtartalom
csökkenése. A csapadékból a talajba jutó, illetve az elfolyó víz mennyiségét döntően a talaj pórustérfogata és
vízvezető képessége határozza meg. A különböző okok miatt be nem szivárgott víz, a vízvesztés vízhiányt okoz
a talajban. Előbbi két kár (a termőtalaj lehordása és a vízvesztés) következményeként termékenység
csökkenés, és végül terméscsökkenés áll be. Ez szemmel láthatóan megmutatkozik a lejtő különböző
szakaszain termesztett növények eltérő fejlettségében, és a terméseredményekben is. Jelentős kár keletkezhet
még a vetőmag lemosódása, és az emiatt szükségessé váló újravetés, illetve nagyszámú tőhiány következtében.
A felszabdalt területen kényszerű művelési ág-váltást kell végrehajtani.
A szedimentáció helyén fellépő károk
A lejtős területekről lepusztult talajanyag a völgyekbe érve felhalmozódik, és szedimetációs károkat okoz.
Ennek következtében a völgyi területeken lévő szántóföldeket, legelőket hordalékanyag borítja el, amely
gyakran terméskieséshez vezet. A mélyebben fekvő területeken az odaérkező víztöbblet jelentősen megemeli a
talajvízszintet, ez szintén terméscsökkenéshez vezet, és művelési nehézségeket okoz. A szedimentáció
eredménye lehet a völgyfenéki vízfolyások feliszapolódása is, amely a keresztszelvény csökkenésével sorozatos
árvizekhez vezethet. Az árvizekkel érintett területek megváltozott hidrológiai és ökológiai viszonyai
következtében értékes mezőgazdasági területek válhatnak művelésre alkalmatlanná. A feliszapolódott
kommunális létesítmények, a víztározók, vasutak, közutak stb. karbantartása szintén jelentős költségekkel jár. A
lemosódó tápanyagok az élővizekbe kerülve felgyorsíthatják az eutrofizációt.
Erózió által érintett területek kiterjedése Magyarországon
Magyarországon az 1950-es évektől folynak eróziós felmerések, kutatások. Ennek eredményeként az 50-es évek
második felére elkészült „Magyarország eróziós térképe”. Az elmúlt 60 év során az erózióval foglakozó
kutatások jelentősége és száma nem csökkent. Ezek eredményeként megállapíthatjuk, hogy Magyarország
területének több mint 2, 3 millió ha-nyi területe erodált. Ebből erősen 554 ezer, közepesen 885 ezer, gyengén
erodált 858 ezer ha (16. ábra).
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16. ábra: Magyarország eróziós térképe (MTA TAKI GIS Labor, 1998)
Erózió által érintett területek kiterjedése Európában
Az erózió világszerte komoly problémát jelent, Európában a legnagyobb pusztítást eredményező degradációs
formaként tartják számon. Az elmúlt majd húsz év eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy az emberi
tevékenység hatására bekövetkező feltalaj vesztés Európa majd 45%-át, mintegy 92,8 millió hektárt érint (17.
ábra).
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17. ábra: A „PESERA” modell segítségével becsült talajerózió Európában (EC, 2007)

6. 2.6. Az eróziós talajveszteség meghatározása
Az erózió becslésre számtalan modell került kidolgozásra és tesztelésre. Itt az egyik legrégebben használt
módszer, az USLE módszer kerül bemutatásra.
USLE módszer
Adott terület talajvédelmének tervezésénél nélkülözhetetlen kiindulópont az éves talajvesztés meghatározása.
Az évi átlagos talajvesztés kiszámítására a nemzetközileg elfogadott, ún. univerzális talajvesztési egyenlet
(angol kifejezéssel „Universal Soil Loss Equation”, rövidítése: „USLE”) használata az egyik legelterjedtebb
módszer. Az egyenletet összeállító Wischmeier és Smith (1960) kutatásaikat arra alapozták, hogy az erózió a
csapadék erodálóképességének, valamint a terület erodálhatóságának (természeti tényezők és a gazdálkodás)
függvénye. Az általuk javasolt összefüggés a magyarországi viszonyokra is jól alkalmazható.
Az általános talajveszteség becslésének képlete:
A=R*K*L*S*C*P
Ahol: A = az évi átlagos talajveszteség (t / ha* év), R = esőtényező, a helyileg várható záporok
eróziópotenciálja, az erózióindexek (EI) összege átlagos évben. Az EI az eső kinetikai energiájának és 30 perces
maximális intenzitásának szorzata, K = a talaj erodálhatósági tényezője, ami adott talajra kísérletileg
meghatározott számszerű érték, L = lejtőhosszúság tényezője, lejtőhosszból számított érték, S = lejtőhajlás
tényezője, lejtőhajlásból számított érték, C = növénytermesztés és gazdálkodás tényezője, különböző
növényfajok talajvédő hatását, a növényi maradványok mennyiségét, a kezelés módját és a termesztési módot
fejezi ki, értéke arra utal, hogy a művelés alatt álló területen milyen mértékű a talajpusztulás a természetes
állapothoz viszonyítva, P= a talajművelés tényezője a művelés módját fejezi ki.

7. 2.7. A vízerózió kapcsolata más talajdegradációs
formákkal – veszélyekkel
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Szervesanyag vesztés: az erózió hatására a szervesanyagban gazdag felszíni talajszintek lepusztulnak, és
elkerülnek képződésük helyéről, a szedimentáció helyén pedig fokozatosan kevesebb szervesanyag tartalmú
talajanyaggal kerülnek elborításra. A szállítás során kialakuló fizikai – kémiai hatások következtében a
szervesanyag degradálódik, mennyisége csökken.
Szerkezet leromlás: az erózió hatására a talaj először felszíni, szervesanyag tartalmának köszönhetően
kedvezőbb szerkezetű részét veszíti el, ezáltal a talajok szerkezetessége lecsökken, ami tovább fokozhatja az
erózió romboló hatását.
Talajbiodiverzitás leromlása: az erózió a talajok biodiverzitásban is változásokat okoz, faj-, és egyedszám
csökkenést eredményez. Kutatások bizonyították, hogy a mikro, mezo, makro és megafauna az erózió hatására
mind struktúrájában, mind fajösszetételében negatív irányban változik meg.
Felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése: a fent felsorolt folyamatok eredménye.

8. Összefoglalás
Ebben a fejezetben röviden áttekintettük a vízerózió fogalmát, a kiváltó és befolyásoló tényezőit, megjelenési
formái, fokozatait, kártételét, kapcsolatát más talajdegradációs folyamatokkal, becslésének egy lehetőségét,
illetve ismertettük az európai és a hazai helyzetképet.
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3. fejezet - A talajok szervesanyag
tartalmának csökkenése
Bevezető
A szervesanyag szerepe a talajokban igen sokrétű, de kiemelt jelentőségét elsősorban az adja, hogy mennyisége
döntően befolyásolja a talaj termékenységét, nagyban hozzájárul annak sokoldalú funkcióihoz, valamint jelentős
szénforrásként a globális szénciklus meghatározó eleme. Mindezek alapján a talajok szervesanyag tartalmának
csökkenését globális és európai szinten is a talajokat leginkább veszélyeztető degradációs tényezők között
tartják számon.
Jelen fejezet célja a talaj szervesanyag tartalmának és funkcióinak bemutatása, a csökkenését kiváltó tényezők
és hatásuk ismertetése, más talajdegradációs formákkal való összefüggéseinek feltárása, valamint rövid
áttekintés hazánk és Európa talajainak szervesanyag készletéről, és annak változásairól.

1. 3.1 A talaj szervesanyag felépítése, frakciói
A talaj szervesanyagának (angol kifejezés: soil organic matter; rövidítése: SOM) meghatározására számos
definíció született, melyek eltéréseit leginkább az élő biomassza besorolásának kérdése okozza. Nagy
általánosságban elmondható, hogy a talaj szerves alkotóinak részét képezik az élő szervezetek, de a talaj
szervesanyagának, mint a talaj funkcióinak kialakításában jelentős szerepet játszó talajalkotónak a
tulajdonságait csak kis mértékben határozzák meg. Vagyis a talaj szervesanyaga magában foglalja a talajban
található szerves vegyületek összességét, az élő növényi és állati szervezetek kivételével (18. ábra).
A talajok lebomlott szervesanyag tartalma döntően két frakcióra bontható, melyek a valódi humusz, és az ún.
nem valódi humuszanyagok.

18. ábra: A talajok szerves alkotói
A nem valódi humuszanyagok a lebomlás során felszabadult, de nem humifikálódott, meghatározott szerkezettel
rendelkező szervesanyagokat (például a poliszacharidokat, fehérjéket, cukrokat, aminosavakat) foglalják
magukba, és jelentőségük sokkal kisebb a valódi humuszanyagokhoz képest.
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A valódi humuszanyagok biogén eredetű, heterogén szerves makromolekulákból másodlagos szintézis során
keletkező, kolloid természetű, sötét színű, bonyolult, képlettel nem definiálható savkarakterű polimerek. A
humuszanyagok a talajra jellemző szerves anyagoknak tekinthetőek, melyek a humuszosodás, mint talajképző
folyamat során képződnek. Egymástól eltérő frakciókból (fulvósav, huminsav és humin) állnak, melyek
viselkedését és funkcióit az őket felépítő alap építőkövek, vagyis az aromás gyűrűk, és a hozzájuk kapcsolódó
oldalláncok és funkciós csoportok aránya határozza meg. A huminsavak feltételezett szerkezete a 19. ábrán
látható.

19. ábra: Huminsavak feltételezett szerkezete (STEVENSON, 1994)
A fulvosavtól a huminsavon keresztül a humin felé haladva, a szín intenzitása, a polimerizáltság foka, a
molekulatömeg, a molekula méret és a szén koncentráció nő, míg az oxigén koncentráció, a kationcsere
kapacitás (T érték vagy CEC) és az oldhatóság foka csökken (20. ábra).

20. ábra: A fulvósav, huminsav és humin frakciók tulajdonságai
A humuszfrakciók mindegyike megtalálható a különböző talajokban, de eltérő tulajdonságaiknak köszönhetően
mennyiségük és egymáshoz viszonyított arányuk döntően meghatározza a talaj humuszanyagának stabilitását és
viselkedését, és ezáltal a talaj minőségét is.

2. 3.2 A talaj szervesanyagának funkciói
A szervesanyag szerepe a talajokban igen sokrétű.
A talaj szervesanyaga fontos tápanyagforrás, de kationcsere-kapacitásának köszönhetően jelentős szerepe van a
tápanyagok megőrzésében, felvehetőségének szabályozásában, valamint szélsőséges kémhatások
közömbösítésében is. Ásványi részekkel való kapcsolódása révén elősegíti stabil, porózus szerkezet
kialakulását, így kedvezőbbé teszi a talaj vízgazdálkodását, csökkenti tömörödési és elporosodási hajlamát.
Nagy nedvességmegkötő képessége segítségével közvetlenül is jelentősen javítja a talajok vízgazdálkodását,
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sötét színének köszönhetően pedig befolyásolja a talaj felmelegedését és hőgazdálkodását. Napjainkban azonban
a szervesanyag „szénbefogásnak” nevezett funkciója kapja a legnagyobb figyelmet. Ennek oka, hogy a talaj
szerves és szervetlen szén készlete összességében mintegy négyszer nagyobb, mint a növényzetben, és
háromszor nagyobb, mint a légkörben tárolt szén mennyisége. Mindezek alapján a talajok szervesanyag
tartalmának megőrzésével, ill. lehetőség szerinti növelésével a talajoknak jelentős szerepe lehet az
üvegházhatású gázok (pl. CO2, CH4) megkötésében, és így a globális felmelegedés hatásainak mérséklésében.
A talaj szervesanyagának hatását az egyes talajtulajdonságokra és folyamatokra összefoglalóan az 2. táblázat
mutatja be.
2. táblázat: A talaj szervesanyagának hatása egyes talajtulajdonságokra és folyamatokra

3. 3.3. A talaj szervesanyag tartalom csökkenésének
okai, és hatásai
A talajok szervesanyag készletének csökkenését a képződés és mineralizáció dinamikus egyensúlyának
megbomlása idézi elő, amelyet számos (elsősorban antropogén) tényező válthat ki:
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• művelési ág váltás (gyep, erdő → szántó),
• mélyszántás,
• intenzív talajművelés,
• a szervesanyagok gyors mineralizációját okozó nitrogénműtrágyák túlzott használata,
• drénezés,
• meszezés,
• láplecsapolás,
• erózió,
• tűzkárok.
Mint a felsorolásból is látható, az egyik legmeghatározóbb szervesanyag készletet csökkentő tényező a
talajművelés. Ennek oka, hogy a talajművelés hatására csökken a növényi maradványok mennyisége a humusz
szintézis számára, a szervesanyag mineralizálódik, eltávozik erózióval, lemosódik a talaj alsóbb rétegeibe vagy
a talajvízbe, valamint a jobb levegőzöttség a mikrobiális aktivitás növekedéséhez vezet.
A szervesanyag tartalom rendszerint csökken, amikor egy talajt először művelés alá vesznek, majd egy új
egyensúlyi állapot felé halad, amit a meghatározó növénytermesztési rendszer és a klíma befolyásol (21. ábra).

21. ábra: A művelésbevétel hatása a talaj szervesanyag tartalmára
A nagyon kevés szenet tartalmazó talajok széntartalma a művelésbe vételt követően emelkedhet (ha a művelés
több szervesanyagot szolgáltat, mint az eredeti vegetáció), de nemzetközi tanulmányok eredményei alapján a
feltalaj szerves szén tartalma a művelésbe vételt követően általában 20-40%-al csökken.
Összességében megállapítható, hogy a talaj, a növényzet és a légkör közötti természetes egyensúly
felborulásának következtében fokozatosan növekvő mennyiségű szerves szén kerül oxidatívabb környezetbe, és
távozik szén-dioxid formájában a légkörbe. Ennek eredményeképpen nem csak a talajok szerves szén tartalma
csökken jelentősen, de a felszabaduló üvegházhatású gázok kedvezőtlenül befolyásolják a klímaváltozást is.
Az elmúlt évtizedek nemzetközi kutatási eredményeinek tükrében széles körben felismerték, hogy a talajok
szervesanyag tartalmát növelnünk kell a talaj, mint sokoldalú természeti erőforrás megőrzése, és a szénmegkötés
elősegítése érdekében – mérsékelve a klímaváltozás hatásait.
3.4 A talaj szervesanyag tartalom csökkenés más talajdegradációs formákkal való kapcsolata.
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A talaj szervesanyag tartalmának csökkenése önmagában is a normális talajfunkciók romlásához vezet, melyet
tovább súlyosbít, hogy a talajdegradációs folyamatok gyakran együtt jelennek meg, vagy elősegítik, előrejelzik
más talajdegradációs forma kialakulását.
A talaj szervesanyag csökkenésének kapcsolata más talajdegradációs formákkal - veszélyekkel:
• Erózió. Az erózió hatására a felszíni, szervesanyagban gazdag talajszintek elvékonyodnak, szélsőséges
esetben teljesen lepusztulnak, így az erózióval érintett terülteken a talajok szervesanyag készelete jelentősen,
és gyakran igen gyors ütemben csökken.
• Szikesedés. A szikesedés során a felszínközelben jelentős mennyiségben felhalmozódó oldható sók negatív
irányban befolyásolják a talaj fizikai, kémiai, és ezáltal vízgazdálkodási és tápanyag gazdálkodási
tulajdonságait. Hatására a talaj termékenysége, így a szikes területeken termelődő biomassza mennyisége
csökken, ill. az annak elbontásában szerepet játszó életközösségek működési feltételei is korlátozottá válnak.
Összességében a szikesedéssel érintett területeken a humusz képződés és szintézis számára nem megfelelőek
a feltételek, amely szervesanyag tartalom csökkenéshez vezet.
• Savanyodás. Savanyú kémhatás mellett a talajokban kisebb méretű, kevésbé stabil szervesanyag frakciók
képződnek, illetve a humuszanyagok koagulációja nem következik be. Extrém pH körülmények között, így
erőteljesen elsavanyodott talajokban (pl. podzolos erdőtalajok) a humuszanyagok oldhatósága jelentősen
megnő, ami megfelelő csapadékviszonyok mellett hozzájárul a felszíni talajszintek szervesanyagban való
elszegényedéséhez, a mélyebb szintekbe történő kilúgzás által.
• Szerkezet leromlás. A talajok szerkezetének leromlása a szervesanyag tartalom csökkenésének egyik
következménye, a folyamat előrehaladtával pedig okozója is egyben. A humuszanyagok jelentős szerepet
játszanak a stabil, porózus, vízálló talajszerkezet kialakításában – elsősorban a huminsavak két vegyértékű
fémionokkal alkotott sói (a humátok), és az ásványi kolloidokkal történő összekapcsolódása során létrejövő
agyag-humusz komplexumok révén. Így a humusz, mint a szerkezetképzésben résztvevő egyik jelentős
ragasztóanyag csökkenése a talaj szerkezetének leromlásához vezet, növeli a talaj tömörödési hajlamát és az
elporosodás veszélyét, amely a továbbiakban rontja a talaj vízgazdálkodási tulajdonságait, és a
humuszképződés feltételeit.
• Talajbiodiverzitás leromlása. A talaj szervesanyaga fontos része a talajlakó élőlények táplálékláncának,
valamint a humusztartalom által befolyásolt egyéb talajtulajdonságokkal együtt (szerkezetesség,
vízgazdálkodás, tápanyag gazdálkodás, és pufferképesség) döntően meghatározza a talajfauna
életkörülményeit. A szervesanyag tartalom csökkenése, és a kapcsolódó egyéb degradációs folyamatok ezen
életkörülmények káros megváltoztatásával a talajbiodiverzitás csökkenését eredményezik.
• Talajszennyezés. A szennyezés során a talajba kerülő toxikus vegyületek káros hatással vannak a talajon, ill.
a talajban élő életközösségekre. Mivel ezen életközösségek döntő szerepet játszanak a talaj holt
szervesanyagának elbontásában, valamint a szintetizáló folyamatok egy részében is, hiányukban a
humuszosodás folyamata gátolt.
• Felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése. A felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése a
talajszennyezéshez hasonlóan a talajélőlények tevékenységének gátlásával okozza a humuszképződés
egyensúlyának megbomlását, ami a talaj szervesanyag tartalmának csökkenéséhez vezet.
A szervesanyag csökkenés jelentőségének felismerése már politikai szinten is nemzetközi szintű összefogást
eredményezett az Európai Unióban. Az Európai Bizottság 2002-ben kiadott „Talajvédelmi stratégia felé” című
közleményében (EUROPEAN COMMISSION, 2002) a talajokat veszélyeztető nyolc fő degradációs tényező
egyikeként a talajok szervesanyag csökkenése került meghatározásra.

4. 3.4. Hazai talajaink szervesanyag tartalma
Magyarország talajait humusztartalom alapján a következőképpen csoportosíthatjuk:
• < 2%, kis humusztartalmú;
• 2-4%, közepes humusztartalmú;
• > 4%, humuszban gazdag talajok.
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Hazánkban az ásványi talajok átlagos szervesanyag tartalmát kb. 1-3%-ban határozhatjuk meg. Külön
kezelendők az ún. szerves (láp)talajok, melyek vízbő (anaerob) körülmények között, a szervesanyag korlátozott
lebontásának hatására 20%-ot meghaladó, de nem humifikálódott szervesanyag tartalommal rendelkeznek (22.
ábra).

22. ábra: Nagymennyiségű lebomolatlan szervesanyagot tartalmazó láptalaj (Fotó: Michéli E.)
Magyarország legtermékenyebb talajainak számító mezőségi talajok azonban nem kizárólag nagy, 3-5%-os
humusztartalmuknak köszönhetik kedvező tulajdonságaikat, hanem a szervesanyagot dominánsan felépítő
nagyméretű, stabil humuszfrakciók jelenlétének, és a humuszban gazdag réteg jelentős vastagságának is (23.
ábra).

23. ábra: Mély, kedvező összetételű humuszos szinttel rendelkező mezőségi talaj (Fotó: Michéli E.)
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Videó: Talaj szintezettsége
Magyarország talajainak szervesanyag készletéről rendelkezésre álló információk nagy része archív
talajadatokra épül, melyek közül a legjelentősebbek a következőek:
• Rendelkezésre áll az 1970-es években szerkesztett agrotopográfiai térképsorozat adataiból kialakított
AGROTOPO adatbázis alapján készített „A talaj szervesanyag készlete 1:100000) c. térképi állomány (24.
ábra), valamint

24. ábra: Hazai talajaink szervesanyag készlete (t/ha). (MTA TAKI GIS Labor, 2003)
• a Talajinformációs és Monitoring Rendszer (TIM) 1992. évi felvételezésének adataiból szerkesztett
„Magyarország talajainak állapota” c. kiadvány „A talaj humuszviszonyai” c. fejezete. Ebben megállapításra
került, hogy a magyarországi talajok humuszállapota a humusztartalom és a humuszos réteg vastagsága
szerint egyaránt jó. Viszonylag alacsony a kis humusztartalmú talajok aránya, a minták közel kétharmad része
1,5% feletti humusszal jellemezhető. A humuszos réteg vastagsága szerint is jó a megoszlás. A sekély,
közepes és mély, illetve igen mély rétegű kategóriák között mintegy egyharmad – egyharmad – egyharmad az
arány.

5. 3.5. Európa talajainak szervesanyag-tartalma
Hazánk egész országit lefedő, 1236 db TIM pontjával szemben Európai szinten jelentős hiány tapasztalható a
georeferált, szisztematikus monitoring keretében gyűjtött és harmonizált módszerekkel meghatározott
szervesanyag adatok tekintetében.
A szerves szén és szervesanyag, ill. szervesanyag készlet meghatározásra használt monitoring pontok számát
egy 50 km-es hálóra vetítve a 25. ábra mutatja.
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25. ábra: A szerves szén és szervesanyag (a), ill. szervesanyag készlet (b) meghatározásra használt monitoring
pontok száma Európában, 50 km-es felbontásban (ARROUAYS AND MORVAN, 2008)
Jelentősebb adatforrások a nemzeti monitoring rendszerek adatbázisai, az ISRIC-WISE adatbázisa, az Európai
Talajadatbázis (ESDB - European Soil Database), és az európai erdőterületek talajviszonyait felmérő „BioSoil”
project adatbázisa.
A 26. és 27. ábrán az európai talajok 0-30 cm-es rétegének átlagos szervesanyag (%), és szerves szén (Pg)
tartalma látható.
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26. ábra: A feltalaj szervesanyag tartalma Európában - az Európai Talajadatbázis adatai, valamint pedotranszfer
függvények, területhasználat (CORINE) és hőmérséklet adatrétegek felhasználásával, 1 km x 1 km-es
felbontásban (JONES ET AL., 2004)
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27. ábra: A feltalaj szerves szén (Pg) tartalma Európában (JONES ET AL., 2004)
A talaj szervesanyag tartalmának csökkenése elsősorban a mediterrán régióban dokumentált, de a legújabb
kutatások szerint a mérsékelt égövben is jelentős lehet.
Az Európai Talajvédelmi Stratégia kidolgozása kapcsán a talaj szervesanyag tartalom változásainak nyomon
követésére 3 indikátor tulajdonságot határoztak meg, melyek segítségével európai szinten monitorozható a talaj
szervesanyag készlete:
• Feltalaj szerves szén tartalma (%)
• Szervesanyag készlet (t/ha)
• Tőzegkészlet (Mt)
A javaslatot kidolgozó „ENVASSO” (Environmnetal assessement of soils for monitoring) a „Talajindikátorok
környezeti monitoringban való felhasználása” c. EU FP6-os pályázat nemzetközi munkacsoportjai az
általánosan elterjedt 30 cm-el szemben a mintázási mélység tekintetében min. 50 cm-es mélységet javasoltak, a
mély humuszos szinttel rendelkező talajokban bekövetkező változások nyomon követésének érdekében.
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6. Összefoglalás
A talaj szervesanyaga sokrétű funkcióinak köszönhetően (javítja a talaj szerkezetét, tápanyag-, víz-, és
levegőgazdálkodását, a talajélet feltételeit, tompítja a szélsőséges kémiai hatásokat) döntő szerepet játszik a talaj
termékenységének kialakulásában, és szénbefogása révén mérsékli a klímaváltozás hatásait.
A szervesanyag tartalom csökkenésével súlyosan sérülhetnek ezen funkciók, és nő más talajdegradációs
folyamatok kialakulásának veszélye is. Mindezek alapján a talajok szervesanyag tartalmának csökkenését
globális és európai szinten is a talajokat leginkább veszélyeztető talajpusztulási folyamatok között tartják
számon.
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4. fejezet - A talajok kémiai
degradációja - savanyodás
Bevezető
A talaj savanyodása a talajok pH-értékének kedvezőtlen csökkenése, melynek hatására kedvezőtlen irányba
változnak a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai. A savanyodás az egyik a legkiterjedtebb degradációs
folyamat hazánkban, a mezőgazdaságilag hasznosított területeink több mint 25%-án savanyú talajokat találunk.
Mindezek alapján az elsavanyodás elleni védekezés, illetve a savanyú talajok javítása kiemelt jelentőségű
Magyarországon.
Jelen fejezet célja a talajsavanyodás természetes és antropogén okainak feltárása, más talajdegradációs
formákkal való kapcsolata és összefüggéseik bemutatása, a savanyodás megjelenési fajtáinak és hatásuknak
ismertetése, valamint rövid áttekintés a talajok savanyúsági állapotának alakulásáról hazánkban és Európában.

1. 4.1 A talajsavanyodás folyamata, kialakulásának
természetes és mesterséges okai
A talajsavanyodás során a talajképző tényezők sajátos társulása révén a talajképződés során keletkező lúgos és
semleges mállástermékek (Ca,Mg, Na, K) kilúgzódnak a talajszelvényből, és így a talajban a savtermelő
folyamatok kerülnek túlsúlyba, melyek során a bázikus kationok savas karakterű vegyületekkel helyettesítődnek
(pl.: H+ ionokkal, oldható Al és Fe-komplexekkel), a bázistelítettség csökken, és a talaj telítetlenné válik.

A talaj elsavanyodásának folyamata
A talajsavanyodásnak lehetnek természetes és antropogén okai is.
Természetes okok, folyamatok:
• Talajképző kőzet mennyisége és minősége: Savanyú, kvarcban gazdag kőzeteken (gránit, gneisz, agyagpala,
fillit, porfirit, hidroandezit) eleve savanyú talajok képződnek. E kőzetek bázisokban szegények, így a
savanyúság kifejlődésének üteme nagy. Jellemzően e kőzetek mállásterméke kaolinit agyagásvány, melynek
savtompító képessége kicsi.
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• Klíma: A nagyobb talajnedvesség tartalom, és a lefelé irányuló talajnedvesség mozgás, ha ez magas
hőmérsékleten zajlik le, intenzívebbé teszi a talajok ásványi részének mállását, így a könnyen oldható
mállástermékek (főleg bázikus kationok) a mélyebb talajszintek felé mozdulnak el, ami csökkenti a feltalaj
kémhatását.
• Idő: A talajok fejlődése során kémiai és fizikai folyamatok játszódnak le a talajokban. Az idősebb talajokban
e folyamatok hatása jobban érvényre jut, mint a fiatalabb talajok esetében. Így a talajképződés ideje hatással
van a talajok savanyúságának kialakulására, a hosszabb ideig tartó talajképződés, ha az lefelé irányuló
nedvesség gazdálkodással párosul, talajsavanyodást idéz elő.
• Domborzat: A dombos, lejtős területeken a talajba jutó víz mennyisége a felszíni elfolyás veszteségei miatt
kisebb, így a talajba jutó lefelé irányuló nedvesség mennyisége is kevesebb, ezáltal a kilúgzás mértéke, a
talajok bázisokban való elszegényedése is mérsékeltebb.
• Biológiai tényezők – vegetáció: A lágyszárú füves vegetáció hatásával szemben a fás, erdős vegetáció alatt a
biológiailag fontos bázikus elemek (Ca, Mg, Na, K ionok) akkumulációja kisebb, ezáltal a kilúgzás
veszteségei, illetve a savanyodás erőteljesebb. Az erdő alomanyagának bomlása során, többnyire reaktív,
kisméretű telítettetlen humuszanyagok keletkeznek, melyek tovább fokozzák a kilúgzás mértékét. Az
alomanyag lebontását többnyire gombák végzik. A talaj savanyodásához hozzájárul még a fás vegetáció
gyökérzete is. A főgyökerek mentén erőteljesebb a lefelé irányuló nedvesség mozgás, így a kilúgzás mértéke
is. A makrofauna tekintetében (főként giliszták) az erdőtalajok kisebb produktivitással rendelkeznek, így a
giliszták „visszameszező hatása” erdő alatt nem számottevő.
• Savas légköri ülepedés: A légköri ülepedés során a légkörből savas karakterű anyagok válnak ki, eső, hó, köd
stb. formájában. A savas légköri ülepedés két vegyület típusra vezethető vissza, ezek az SOx és az NOx
vegyületek. Ezek a gázok napfény jelenlétében vízzel érintkezve H 2SO4-é és NO3-á alakulnak át. Meg kell
említeni a széndioxid (CO2), illetve az ammónia (NH3) savanyító hatását is. Természetes SOx források
vulkánkitörések során juthatnak a légkörbe, míg az NOx vegyületek az állattartásból, villámlásból és a légkör
ammónia oxidációjával kerülhetek a légkörbe.
Antropogén okok, folyamatok:
• Öntözés: A talajra, talajba jutatott többlet nedvesség elősegíti a mállást és a kilúgzást, a bázisokban történő
elszegényedést, ezáltal növeli a talajok elsavanyodásának kockázatát.
• Műtrágyázás: A trágyázás, műtrágyázás fontos a mezőgazdasági termékek előállításában, habár a nem
megfelelően végrehajtott műtrágyázás talajsavanyodást idézhet elő. A legtöbb műtrágya közvetlen vagy
közvetett módon talajt savanyító hatású. Ezek közül is a nitrogénműtrágyák savanyítanak a legintenzívebben.
• Savas légköri ülepedés: Az antropogén eredetű SOx források közül mintegy 70% a széntüzelésű
erőművekből, míg az NOx kibocsátás a közlekedésből, illetve az erőművekből származik. Általánosságban
megállapítható, hogy a savanyodási folyamatok körülbelül kétharmadáért természetes folyamatok, míg
körülbelül egyharmadáért az antropogén folyamatok felelősek.
Mindezen folyamatok eredményeképp a talajokban savanyító hatású kationok (pl. H, Al, Fe) kerülnek túlsúlyba.

2. 4.2. A talajsavanyúság formái
A talajok összes savanyúsága döntően két csoportra osztható, az ún. aktív-, és a rejtett, vagy potenciális
savanyúságra (2. animáció). Az aktív savanyúság a talajoldat hidrogén ion koncentrációját fejezi ki, míg a
rejtett savanyúság kialakulása a kolloidokhoz kapcsolódó, savanyúságot okozó protonoknak köszönhető.
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Savanyúság formák
Aktuális savanyúság (pH) így nem más, mint a talajoldat (szuszpenzió) oxónium ion koncentrációjának negatív
10-es alapú logaritmusa. A talajok kémhatás alapján történő csoportosítását az 3. táblázat mutatja be.
4. táblázat: a talajok kémhatás szerinti csoportosítása

Rejtett savanyúság esetében a savanyú talajokban (pH<5,5) megnő a kolloidok felületén adszorbeált H, Fe, Al
ionok mennyisége, melyek a körülmények megváltozásával a kolloidokról deszorbeálva megjelenhetnek a
talajoldatban is, növelve annak savanyúságát. A potenciális savanyúság akár több 10000-szerese is lehet az
aktuális savanyúságnak.
Fajtái:
• Hidrolitos savanyúság (y1): a változó töltéseken adszorbeált savanyúságot okozó kationok mennyisége.
Meghatározása Ca-acetáttal történik.
• Kicserélődési savanyúság (y2): állandó töltéseken adszorbeált savanyúságot okozó kationok mennyisége.
Meghatározása KCl történik.
Hidrolitos savanyúság, illetve a mészállapot fokozatait Kreybig szerint a 4. táblázat mutatja be.
5. táblázat: a talajok mésszel való ellátottsága
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3. 4.3. A savanyodás hatása a talajtulajdonságokra
A savanyodás hatására kedvezőtlen fizikai, kémiai és biológiai talajtulajdonságok alakulnak ki. A fizikai
tulajdonságok leromlása elsősorban a tömődöttség és szerkezetleromlás kialakulásában nyilvánul meg, melyek a
továbbiakban kedvezőtlenül hatnak a talaj víz-, és levegőgazdálkodására. A kémiai tulajdonságaiban
bekövetkező változások között jelentős a felvehető tápanyagokban való elszegényedés (az oldhatóság
csökkenése, vagy a felvehetőség korlátozása révén), valamint a fémek oldhatóságának növekedése, és egyes
fémek növényekre toxikus mennyiségben való felszaporodása. A savanyúság továbbá gátolja a biológiai
tevékenységet is, aminek hatására csökken a szervesanyag-mineralizáció, a nitrifikáció, a cellulózbontás és a
nitrogénkötés, kedvezőtlenül befolyásolva a talajok termékenységét.

4. 4.4. A savanyodás kapcsolata más talajdegradációs
folyamatokkal
Mint látható, a savanyodás hatása igen sokrétű, amely ennek következtében számos esetben más degradációs
formákkal együtt, vagy azok hatására alakul ki és jelenik meg a talajokban. A savanyodás más degradációs
formákkal való kapcsolata, és a különböző talajpusztulási formák összefüggései a következőkben degradációs
folyamatok szerint kerülnek bemutatásra.
• Szervesanyag vesztés: savanyú kémhatás hatására a talajokban kisebb méretű szervesanyag frakciók
képződnek, illetve már gyenge savanyúság hatására is humuszanyagok koagulációja nem következik be,
továbbá extrém pH körülmények között a humuszanyagok oldatba képesek menni és eltávozni a talaj
mélyebb szintjei felé.
• Szerkezet leromlás: a kilúgzás hatására a talajkolloidok adszorpciós komplexusáról a szerkezet felépítésben
fontos Ca2+ ionok eltávoznak, így szerkezet leromlás következik be. A savanyodás során felszabaduló
protonok peptizálják a humuszkolloidokat, ami további negatív hatást eredményez a szerkezetben. A szabad
humuszanyagok továbbá elősegítik az agyagásványok peptizációját is, így az agyagásványok is mélyebb
szintek felé mozdulnak el, ami tovább erősíti a felszíni talajszintek szerkezetleromlásának mértékét. Extrém
savanyú talajok esetében bekövetkezik a talajok ásványi részeinek destrukciója is.
• Erózió: a leromlott szerkezetű talajok érzékenyebbek az erózió pusztítására.
• Talajszennyezés: a fém ionok (Al3+, Mn2+, Fe2+, Cd2+, Pb2+ stb.) mobilitása a talajok savanyúságával növekszik.
• Talajbiodiverzitás leromlása: a talajsavanyodás a talajok biodiverzitásban diszfunkciókat okoz. A savanyú
kémhatás hatására a „gombás biomassza” válik uralkodóvá a baktériumos biomasszával szemben. A legtöbb
baktérium törzs 4,5 – 5 pH között elpusztul, vagy szaporodó képessége leáll.
• Felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése: a fent felsorolt folyamatok eredménye.
• Termékenység ill. termés csökkenés: a tápanyagok oldékonysága nagymértékben a talaj kémhatásától függ. A
nitrogén felvehetősége a pH csökkenésével romlik. A foszfor oldhatósága már 5,5 pH alatt lecsökken. A
savanyúság hatására a keletkező kálium kilúgzódik, csakúgy, mint az oldható Ca és Mg ionok is.

5. 4.5. Savanyú talajok hazai elterjedése
Hazánk talajviszonyainak felmérése alapján megállapítható, hogy a savanyú talajok jelentős területi
kiterjedéssel rendelkeznek, talajaink 43%-a gyengén-, 13%-a pedig erősen savanyú.
Savanyú talajaink nagyobb részben a Dunántúl nyugati és déli felében, az Északi-középhegységben, a Tisza és
vízrendszeréhez tartozó folyók és a Rába alluviális területein fordulnak elő.
Savanyú talajtípusaink részletesebb hazai elterjedése a következő:
• Kőszeg és Sopron környékén kisebb területeken előforduló erősen savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok;
• Mecsek és Balaton-felvidéken kis kiterjedésű gyengén podzolos barna erdőtalajok;
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• Nyugat-Magyarországi-peremvidék Zalai-dombsági területének erősen savanyú pszeudoglejes barna
erdőtalajai;
• Nyugat-Magyarországi-peremvidék, a Dunántúli Középhegység és az Észak-Magyarországi-hegyvidék nem
karbonátos kőzeten kialakult, erősen savanyú kémhatású, agyagbemosódásos barna erdőtalajai,
• valamint a Bereg-Szatmári-síkságon előforduló mocsári és ártéri erdők talajai.
Az ország további jelentős területein fordulnak elő mérsékelten savanyú kémhatású talajok. Ide tartoznak a
következő talajtípusok:
• barna erdőtalajok
• kilúgzott csernozjom talajok
• réti talajok
• öntéstalajok
A magyarországi talajok savanyodásra való érzékenységét a 28. ábra, talajaink kémhatását és mészállapotát az
28. ábra szemlélteti.

28. ábra: A magyarországi talajok savanyodásra való érzékenysége (MTA TAKI GIS Labor, 1999)
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29. ábra: Talajaink kémhatása és mészállapota (Várallyay et al., 2009)

6. 4.6. Savanyodás okainak nemzetközi vizsgálata
A savanyodás káros környezeti hatásai az 1900-as évektől az iparilag fejlett területek körzetében
hatványozottabban jelentkeztek, tömeges erdőpusztulásokat figyeltek meg az USA-ban, Kanadában és
Csehország és Észak-Európa területén.
A pusztulás okaiként megemlítik a köd, illetve a csapadék magas savtartalmát, amely a növények kutikuláját
rongálva megkönnyíti a fertőzések kialakulását, illetve a talajban bekövetkező negatív változások
következményeit is. Svédország tűlevelű erdőinek pusztulása mellett a felszíni vizek pH-jának csökkenése
következtében több mint 2000 tó is szinte teljesen élettelenné vált.
Hazánkban az erdővel borított talajok jelentős mértékű savanyodását, és a tölgyerdők pusztulását hozták
összefüggésbe a légköri savas ülepedéssel.
Ezt felismerve mind az USA, mind az Európai Unió elhatározta a SOx tartalmú gázok kibocsátásának
csökkentését. Míg az USA-ban az 1990-es évekhez viszonyítva az SOx gázok kibocsátása mintegy 40%-al
csökkent, addig az EU-ban a csökkenés mértéke 70%-os.
Ennek köszönhetően több egymástól független nemzeti felvételezés szintézise nyomán megállapítható, hogy az
NOx, SOx, NH3 kibocsátásának korlátozása miatt a talajsavanyodásnak kitett területek mennyisége jelentősen
csökkent 1980 és 2010 között, és a csökkenés mértéke az előrejelzések szerint növekedni, vagy legalább stagnál
fog.
A 30. ábrán az Európai Unió területén található talajkémhatás adatokat szolgáltató nemzeti monitoring pontok
területi eloszlása látható.
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30. ábra: Az Európai Unió területén található talajkémhatás adatokat szolgáltató nemzeti monitoring pontok
területi eloszlása

7. 4.7. Hazai talajaink savanyúság állapotának
nyomonkövetése
Magyarország talajainak kémhatásáról a Talajinformációs és Monitoring Rendszer (TIM) adatbázisa biztosít
aktuális információt, amely 1992 óta 1236 mérőponton évente meghatározza a talajok kémhatását (pHH2O és
pHKCl), valamint hidrolitos és kicserélődési aciditását. Rendelkezésre áll továbbá a „Talajok savanyodással
szembeni érzékenysége”, és a „Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérése” c. program keretében
készült „Agrotopográfiai térképsorozat” is, amely áttekintő képet ad talajaink kémhatásáról.

8. Összefoglalás
Ebben a fejezetben áttekintettük röviden a talaj savanyodás fogalmát, kialakulásának természetes és ember által
kiváltott okait. Definiáltuk a talajsavanyúság formáit és a talajsavanyúság hatásait más talajtulajdonságokra,
illetve kapcsolatát más talajdegradációs folyamatokkal, és áttekintettük a talajok savanyúsági állapotának
alakulását hazánkban és Európában.
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5. fejezet - Talajok kémiai
degardációja – szikesedés
Bevezető
A szikesedés kialakulásának oka a vízben oldódó (elsősorban nátrium) sók felhalmozódása a feltalajban,
melynek eredményeképp a talajok fizikai és kémiai tulajdonságai nagymértékben leromlanak, termékenységük
jelentősen csökken. A szikesedés a Földön az egyik legszélesebb körben elterjedt talajdegradációs folyamat,
Európában Magyarországon kívül Romániá¬ban, Görögországban, Olaszországban és az Ibé¬riai-félszigeten
jellemző. Hazánk földrajzi elhelyezkedésének, és speciális geológiai, hidrológiai és éghajlati viszonyainak
köszönhetően a szikes talajok jelentős területi elterjedéssel rendelkeznek.
Jelen fejezet célja a szikes talajok kialakulásának, valamint elterjedésük természetes és antropogén okainak
bemutatása, a hazai szikes talajtípusok főbb jellemzőinek ismertetése, más talajdegradációs formákkal való
kapcsolatának feltárása, és a szikesedéssel érintett területek kiterjedésének és megoszlásának áttekintése
hazánkban és Európában.

1. 5.1 A szikesedés kialakulásának elméletei
A szikes talajok Magyarország legjellegzetesebb talajképződményei közé tartoznak (31. ábra). Kialakulásuk,
elterjedésük, hasznosításuk és élőviláguk szorosan kapcsolódik a geológiai, hidrológiai, és éghajlati
viszonyokhoz.

31. ábra: Felszíni sókivirágzás a hortobágyi szikpusztában (Fotó: Fuchs M.)
A szikesek keletkezésével, és a kialakulásukhoz szükséges sók forrásának felderítésével már a múlt század
elejétől kezdve számos hazai kutató foglalkozott, és a szikes talajok képződéséről számos elmélet született.
Egyes kutatók a nátrium felhalmozódását a növények bomlástermékeiből is származtatták, mások a korlátozott
kilúgzást, vagy a felszíni vizek bepárlódását nevezték meg a szikesedés okaként. Napjaink legelfogadottabb
elméletei a kőzetekből, közvetve, a mélységi és a talajvizek közvetítésével magyarázzák az oldható sók
nagymennyiségű jelenlétét, és a szikesedés fontos fázisának írják le az agyagtalajú síkságokon kiszáradás utáni
sóbetöményedést.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a szikesedés hazánkban általában olyan területeken zajlik, ahol a
felszínközelben van a sós talajvíz, és az evapotranspiráció mértéke meghaladja a csapadék mennyiségét, így a
párolgással növekszik a talaj oldható sótartalma a felszín közelében.
A szikesek osztályozásában a legjelentősebb hazai és nemzetközi tevékenysége Szabolcs Istvánnak volt, aki az
európai szikesek térképezését is koordinálta, de a szikkutatásban jelentőset alkottak többek között Muraközy,
Treitz, ’Sigmond, Kreybig, Endrédy, Sümeghy, Szabolcs, Rónai, Várallyay, Tóth és Szendrei is.
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2. 5.2 Szikesedési folyamatok
A szikesedés olyan degradációs folyamatok együttes elnevezése, amely során a talajban az oldható sók hatására
kedvezőtlen tulajdonságok alakulnak ki.
Az egyik ilyen folyamat az oldható sók felhalmozódása a talajban (salinization). A felhalmozódó sók főként a
nátrium, a magnézium és a kalcium, és ezek karbonátjai, bikarbonátjai, kloridjai vagy szulfátjai. A sók
felhalmozódása lehet természetes folyamat, vagy emberi hatás eredménye. A természetes, vagy elsődleges
folyamat a helyi mállási folyamatokból, vagy transzport folyamatokból származó sófelhalmozódás a talajképző
üledékben, vagy a talajvízben. A másodlagos folyamat a nem megfelelő öntézési technika és/vagy öntözővíz,
vagy a nem megfelelő vízelvezetési gyakorlat eredménye.
A szikesedés másik jellemző folyamata a szódásodás (sodification), amely során nátrium ionok halmozódnak fel
a talajban szilárd, kristályos (NaHCO3 vagy Na2CO3) sók formájában, vagy erős lúgosságot okozva
(alkalization) oldott formában, vagy kicserélhető ionok formájában a kolloidok felületén. Ezek a kedvezőtlen
folyamatok a talajok fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságainak leromlását vonják maguk után (32. ábra);
lecsökken a hidraulikus- és kapilláris vezetőképesség, megnő a holtvíztartalom és ezzel együtt lecsökken a
hasznosítható vízkészlet. Ez befolyásolja belvíz- és aszályérzékenységet egyaránt; valamint a tápanyagfelvétel
akadályozása révén csökkenti a talaj termékenységét. A kedvezőtlen kémhatás viszonyok a talajok kémiai és
kolloid tulajdonságait, és talajban élő szervezetek összetételét és működését határozzák meg.

32. ábra: A szikes talajok az adszorbeált nátrium hatására nedvesen peptizált állapotba kerülnek és erősen
duzzadnak (a), szárazon repedeznek (b) (Fotó: Michéli E.)
A talajban megjelenő sók mennyisége, összetétele, formája, mélységi megjelenése és időbeni dinamikus
változása határozza meg a kedvezőtlen hatások mértékét, és így a termékenységet és a lehetséges
talajhasználatot.
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A szikes talajokat a vízben oldható sók (5. táblázat), és a kicserélhető Na ionok mennyisége alapján (6. táblázat)
csoportosítjuk, és erre épül hazai, genetikai osztályozásuk is.
5. táblázat: A szikes talajok csoportosítása a vízben oldható sók mennyisége alapján

17. táblázat: A szikes talajok csoportosítása a kicserélhető Na + mennyisége alapján, az összes megkötött
(adszorbeált) kation (S%) arányában

3. 5.3 A hazai szikes talajok osztályozása, a szikes
talajtípusok főbb jellemzői
Hazai, genetikai szemléletű talajosztályozási rendszerünk az osztályozás első, főtípus szintjén különíti el a
szikes talajokat, melynek öt típusát határozza meg: szoloncsák, réti szolonyec, szoloncsák-szolonyec,
sztyeppesedő réti szolonyec, és másodlagosan szikesedett talaj.
A szoloncsák talajok (33. ábra) elsősorban a magas talajvízállású, mélyebb fekvésű területeken alakultak ki. A
nagy sótartalmú talajvíz általában 1m-es mélységen belül, de gyakran ennél jóval sekélyebben megtalálható. A
talajvízből a kapillárisan felemelkedő sós víz elpárolog, és a talaj felszínén visszamaradnak a sók. A vízben
oldható sók mennyisége legtöbbször már a feltalajban eléri a 0,3-0,5%-ot, és a só felhalmozódás maximuma is a
feltalajban van. Száraz időszakban a felszínen a só kivirágzik így a feltalaj színe szárazon gyakran fehér vagy
világosszürke, a mélyebben fekvő rétegeké néhány árnyalattal sötétebb, szürkés, rozsdás erekkel tarkított, de
genetikai talajszintek nem igen különíthetők el, inkább csak a talajképző üledékek rétegei jelennek meg. A
szoloncsákok altípusait az osztályozás alacsonyabb szintjén a vízoldható sók összetétele alapján különítjük el
(karbonátos, karbonát-szulfátos, karbonát-kloridos).
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33. ábra: Szoloncsák talaj (Fotó: Fuchs M.)
A réti szolonyec talajok (34. ábra), mélyebb, általában 1,5-2 m mély talajvízszint mellet képződtek, és e
talajokban a vízben oldható nátriumsók maximuma is szelvény mélyebb részeire jellemző. Ennek
következményeként a felső talajszintekben csak kevés a vízben oldható só, vagy teljesen hiányzik. Ugyanakkor
jelentős (több, mint 15 S%) a megkötött nátriumion mennyisége, amely a jellemző, oszlopos (szolonyeces) B
szintben jelenik meg. A további elkülönítésük e talajoknak az oszlopos B szint mélysége alapján történik (7 cmnél sekélyebb - kérges, 7-15 cm - közepes, 15 cm-nél mélyebb - mély szolonyec).

34. ábra: Réti szolonyec talaj (Fotó: Michéli E.)
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Réti szolonyec talaj oszlopos B szintje (Fotó: Fuchs M.)
A szoloncsák-szolonyec talajok átmenetet képeznek a fenti két típus között. A vízben oldható sók mennyisége,
a sók minősége és eloszlása a szoloncsákéhoz hasonló. Ugyanakkor a szintekre való tagozódás már határozottan
felismerhető, mert tömör, gyengén oszlopos, szolonyeces B-szintjük is van.
Sztyeppesedő réti szolonyec talajok a talajvízszint természetes vagy mesterséges süllyedésének következtében
a talajszelvény felső részén a víz hatása már nem érvényesül. A mélyen fekvő talajvízszint már csak a
talajszelvény alsóbb rétegeit tudja vízben oldható sókkal táplálni. A feltalaj szerkezete szemcséssé, morzsássá
válik, és a kicserélhető kationok között fokozatosan a kalcium veszi át az irányító szerepet. Vagyis az ismertetett
jelenségeket összefoglalva, a talajszelvény felső része mindinkább hasonlít a réti csernozjomok megfelelő
szintjeihez.
A másodlagosan elszikesedett talajok estében az emberi beavatkozás játszik döntő szerepet. Az eredeti
talajtípusok (csernozjom, réti vagy öntéstalaj) morfológiai bélyegei mellett a szikes talajokra jellemző vízben
oldható sók, és a kicserélhető nátrium is megtalálható bennük. A káros hatások leggyakrabban a helytelenül
tervezett öntözőrendszerek, hibás öntözés következtében alakulnak ki, a megemelkedett sókat tartalmazó
talajvíz vagy területre kerülő sókat tartalmazó öntöző- vagy csurgalékvíz által.
A típusokon belüli altípusokat a 7. táblázat foglalja össze.
7. táblázat: A szikes talajtípusok és altípusaik a hazai osztályozásban
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4. 5.4 A szikesedés kapcsolata más talajdegradációs
folyamatokkal
A szikesedés kölcsönhatásban van más talajdegradációs folyamatokkal. Ezek: szervesanyag csökkenés,
szerkezet leromlás, az erózió és talaj biológiai sokféleségének sérülése. A szikesedés és a többi kölcsönhatásban
levő folyamat együttesen jelentősen csökkenti a talajok termőképességét.

5. 5.5 A szikes talajok hazai elterjedése
Hazánkban a szikes területek mintegy 1 millió hektárt foglalnak el, a mező- és erdő-gazdaságilag művelt
területeknek 9%-át (az ország területének 8%-át), míg a mélyebb rétegekben szikesedési folyamatokat mutató
területek pedig mező- és erdő-gazdaságilag művelt területeknek közel 3%-át (az ország területének 2,68%-át)
borítják.
A hazai szikes területek kiterjedését és az egyes típusok megoszlását az 35. ábra mutatja be.
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35. ábra: A hazai szikes területek kiterjedése és típusonkénti megoszlása (Szabolcs és munkatársai nyomán,
MTA TAKI GIS Labor, 1998)
A szikesek legnagyobb kiterjedésben a Hortobágyon, a Csongrádi-síkon, a Békési síkon, a Körösmenti síkon, a
Szolnok–Túri-síkon, a Tiszafüredi–Kunhegyesi-síkon, a Borsodi-Mezőségben, a Hevesi-síkon és a Békési-háton
találhatók.

6. 5.6 A szikes talajok európai elterjedése
Bár Európában a szikes talajok kiterjedése nem jelentős (36. és 37. ábra), a szikesedés veszélye mégis a nyolc
legjelentősebb talaj degradációs folyamat között került felsorolásra az Európai Talajvédelmi Stratégia
kidolgozása során.
A szikesek nemzetközi elterjedésének meghatározásában, és osztályozásuk kidolgozásában is igen jelentős volt
a magyar szakmai hozzájárulás.
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36. ábra: Az európai szikes területek megoszlása Szabolcs (1974) nyomán. 1. Saline soils (szoloncsákok) – sötét
kék; 2. alkalikus talajok, szolonyeces B szint nélkül – lila; 3. alkalikus talajok, szolonyecs B szinntel, karbonátos
–piros; 4. alkalikus talajok, szolonyecs B szinntel, nem karbonátos – barna; 5. potenciális szikesek – sárga
A 36. ábra és a 8. táblázat Szabolcs (1974) eredeti adatait, míg a 37. ábra Szabolcs adatai és az Európai
Talajadatbázis (European Soil Database - ESDB) feldolgozásával készült szikes eloszlási térképet mutatják.
8. táblázat: Az európai szikes területek megoszlása Szabolcs (1974) nyomán
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37. ábra: Szabolcs (1974) eredeti adatai és az Európai Talajadatbázis készült (European Soil Database (ESDB)
feldolgozásával készült, a szikes talajok európai eloszlását mutató térkép (Tóth et al., 2008).

7. 5.7 A szikesek jellemző eróziós formája, a
padkásodás
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A szikpadka a szikes talajok speciális eróziója révén keletkező komplex mikrodomborzati forma, amely zárt,
szikes pusztai gyeppel borított magasabb térszínekből, az ún. padkatetőkből vagy laponyagokból; a különböző
lejtőszögű leszakadásokból, az ún. padkaperemekből és sziklankákból; és egy alacsonyabb szikfokból, a
padkafenékből vagy sziklaposból áll (38. ábra).

38. ábra: Padkás erózió szikes talajon (Fotó: Fuchs M.)
A padkás erózió kialakulásához elegendő néhány cm-es relatív magasságkülönbség, vagy a zárt szikpuszta
sérülése természetes folyamatok (pl. nagyméretű talajrepedések, növényborítottság megszűnése)
eredményeképp, vagy antropogén hatásra (pl. keréknyom, taposás, területhasználati változások).
A padkásodást jól jelzi a vegetáció változása, a padkatetők kedvezőbb ökológiai feltételeit más
növénytársulások (pl. Achilleo Festucetum pseudovinae, Artemisio Festucetum pseudovinae) jelzik, a
padkafenék szélsőségesen só- és szárazságtűrő növényeivel (pl. Camphorosma annua, Lepidium crassifolium)
szemben.

8. Összefoglalás
Jelen fejezetben a szikesedés, mint az Európai Talajvédelmi Stratégiában meghatározott jelentős kémiai
talajdegradációs forma kialakulása, elterjedése, más talajdegradációs formákkal való kapcsolata, a hazai szikes
talajtípusok főbb jellemzői, valamint hazai és európai elterjedése került ismertetésre.
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Bevezető
Talajtömörödés során a talaj pórustere csökken, és ebből kifolyólag a víz-, és levegő gazdálkodásában
kedvezőtlen változások következnek be, ami a negatívan befolyásolja a talajok funkcióit. A tömörödés a
következő talajfunkciók csökkenésére van hatással:
• Termékenység csökkenés
• Szabályozó funkcióban bekövetkező zavarok, csökkent szűrő-, tompító- és átalakító képesség
• Élettér csökkenés
• Károsodó geológiai, történeti emlékek.
A fejezetben részletesen ismertetjük a tömörödést kiváltó okokat, a degradációs folyamat területi kiterjedését
mind hazánkban, mind az Unióban, továbbá bemutatjuk a mérésére, monitorozására szolgáló módszereket és
határértékeket, illetve kapcsolatát más talajdegradációs folyamatokkal.

1. 6.1 Talajfizikai alapfogalmak
Mielőtt a részletesen ismertetnék a tömörödés kialakulását, néhány alapvető talajfizikai fogalmat tisztázására
van szükség.
A talajszerkezet az egyedi szemcsék egymáshoz való kapcsolódásának módja. Az elemi talajszemcsék a talajban
természetes körülmények között szerves és ásványi kolloidokkal, kation hidakkal összeragasztva
aggregátumokat, szerkezeti elemeket képeznek (39. ábra). A 0,002 mm nagyobb szemcsék képezik a szerkezeti
egységek vázát, az ennél kisebb méretű részecskék pedig a vázrészek összeragasztásában vesznek részt. Azaz a
talajszerkezet a talaj szilárd fázisát alkotó elemi szemcsék, mikro és makro aggregátumok, nagyobb szerkezeti
elemek, térbeli elrendeződése, „architektúrája”.

39. ábra: A talajrészecskék természetes elhelyezkedése (Thien in Troeh és Thompson, 1993)
A talaj szerkezeti elemeit három nagy csoportba lehet osztani:
• a tér mindhárom irányában egyenlően fejlett szerkezeti elemek, ide tartoznak a morzsás, szemcsés, diós
szerkezeti elemek (40., 41. és 42 ábra).
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40. ábra: Morzsás talajszerkezet (Fotó: Michéli E.)

41. ábra: Szemcsés talajszerkezet (Fotó: Fuchs M.)

42. ábra: Diós talajszerkezet (Fotó: Michéli E.)
• a tér függőleges irányában fejlett szerkezeti elemek, ide tartoznak a hasábos és oszlopos szerkezeti elemek
(43. és 44. ábra)

43. ábra: Hasábos talajszerkezet (Fotó: Michéli E.)

44. ábra: Oszlopos talajszerkezet (Fotó: Fuchs M.)
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• a tér vízszintes irányában fejlett szerkezeti elem, a lemezes szerkezet (45. ábra).

45. ábra: Lemezes talajszerkezet (Fotó: Michéli E.)
Videó: Talajszerkezet
Elemi szemcsék melyeket anyagi sajátságaik megváltoztatása nélkül tovább már nem tudunk bontani (homok,
vályog, agyag). Az egyedi szemcsék százalékos megoszlása a talajban a mechanikai összetétel.
Pórustérfogat vagy összporozitás a szilárd részek által ki nem töltött tér a talajban. Ideális esetben, a talajban
50% pórus és 50% szilárd rész található (46. ábra).

46. ábra: A pórustér ideális megoszlása
A pórustérfogat kiszámolható az alábbi képlet segítségével:

ahol: „Tt” a talaj térfogattömege, „Fs” a talaj sűrűsége.

2. 6.2 A Talajtömörödés kialakulása
A talajtömörödés lehet természetes, vagy emberi tevékenységre visszavezethető fizikai talajhiba. Hatására a
talaj szerkezetében változások következnek be, aminek következtében megnövekedik a talaj térfogattömege
(meghaladja az 1,6 – 1,8 g/cm3 értéket), csökken a talaj pórustérfogata (40% alá csökken), így romlanak a talaj
levegő-, és nedvességgazdálkodási tulajdonságai is. A talajtömörödés során lényegében a talajrészek valamilyen
külső hatásra összenyomódnak, és a köztük lévő tér lecsökken.
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A tömörödés hatása a talaj pórusterére
Természetes (elsődleges) talajtömörödés
Természetes tömörödés alakulhat ki abban az esetben, amikor a felszínhez közel kemény kőzet, illetve közeli
cementált réteg található.
A talajok természetes tömörödésében fontos szerepe van a talajok fizikai féleségének, továbbá a területre jutó
csapadék mennyiségének és intenzitásának, az olvadás időtartamának, a gyenge növényborítottságnak, és a
vadon élő állatok taposó, tömörítő hatásának.
Emberi tevékenység során kialakuló (másodlagos) talajtömörödés
Az emberi tevékenység során kialakuló talajtömörödést a nem megfelelő módon és időben végzett talajművelés
okozza.
A mezőgazdálkodási termelésből fakadó talajtömörödés ősi probléma. Tömődött talajrétegek már több száz
évvel ezelőtt kialakultak, amikor az ember állatokat fogott az eke elé. Ebben az esetben az ekét húzó állat két
lába mindig a nyitott barázdában volt, ami tömörödéshez vezetett. A folyamat felgyorsult, mikor az állatokat
nehéz traktorok és gépek váltották fel, hiszen ezek kerekei szintén a nyitott barázdában futottak, és a
számosállatoknál jóval nagyobb súlyterhelést jelentettek. A gépesítés fellendülésével egyre nagyobb és
nehezebb gépeket alkalmaztak, ami tovább növelte a tömörödött területek arányát.
A másodlagos tömörödést befolyásoló fontosabb paraméterek:
• A vontató eszköz tömege: minél nagyobb az eszköz tömege, annál mélyebben tömöríti a talajt (47. ábra)

47. ábra: Tömörödés mélysége a munkagép tömegének függvényében. (módosítva a www.extension.umn.edu
alapján)
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• A talaj nedvességi állapota: minél nedvesebb a talaj, adott tömegű jármű annál mélyebben tömöríti a talajt
(48. ábra)

48. ábra: Tömörödés mélysége adott tömegű munkagép esetén, a talaj nedvességállapotának függvényében.
(módosítva a www.extension.umn.edu alapján)

3. 6.3 A talajtömörödés elsődleges következményei
Szerkezet leromlás: a talajra jellemző szerkezet a nyomás hatására tömör nagyobb szerkezeti elemekké,
hasábokká áll össze, mely kedvezőtlenül befolyásolja a talaj nedvességháztartását, és gátolja a gyökerek
fejlődését. Ez az ún. „eketalp” (49. és 50. ábra).

49. ábra: Eketalp (Fotó: Michéli E.)
Térfogattömeg növekedés: adott térfogatban lévő szilárd részek aránya megnő, így a térfogattömeg az átlagos
1,1 -1,4 g/cm3 értékről akár 1,7 – 1,8 g/cm3 értékre nőhet.
Pórustérfogat csökkenés: az ideális 50% körüli pórustérfogat lecsökken 40%-os értékre, ami már nagyban
rontja a talajok levegő-, és vízgazdálkodási tulajdonságait. Sok esetben a talajban levegőtlen körülmények is
kialakulhatnak, ami kedvezőtlenül hat a talaj biológiai életére.
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50. ábra: Gyengén fejlett növények a felszínre erodálódott erősen tömődött eketalp rétegben (Fotó: Fuchs M.)
A fennt említett következményeken túl a következőkkel is számolnunk kell talajtömörödés esetén:
• Felszínre kerülő nedvesség beszivárgásának csökkenése
• Vízháztartási szélsőségek (belvíz, aszály)
• Az eketalp feletti talajréteg elporosodása, felszíni kéreg kialakulása (51. ábra)
• Agrotechnikai műveletek akadályozása
• Zavarok a növényi tápanyag felvételben
• Talajlakó élőlények életterének beszűkülése

51. ábra: Felszíni kérgesedés (Fotó: Fuchs M.)

4. 6.4 A talajtömörödés kapcsolata más degradációs
formákkal – veszélyekkel
Szervesanyag vesztés: a tömörödés következményeként bekövetkező gátolt biomassza produkció károsan hat a
talajok szervesanyag tartalmára. A sorozatos bolygatás, művelés során a talajban lévő humuszmolekulák
sérülnek, oxidálódnak, így mennyiségük csökken.
Erózió: a leromlott szerkezetű talajok érzékenyebbek az erózió pusztítására. A tömörödött réteg miatt a területre
jutó nedvesség nem, vagy csak kismértékben képes a talajba szivárogni, így vagy a felszínen marad, vagy lejtős
területeken az erózió bázis felé mozdul el, elszállítva a talaj részeket.
Talajbiodiverzitás leromlása: a csökkent pórustér miatt a talajokban kedvezőtlen, levegőtlen folyamatok
kerülnek túlsúlyba, mely negatívan befolyásolja a talaj biológiai összetételét.
Felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése: a fent felsorolt folyamatok eredménye.
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Termékenység ill. termés csökkenés: a víz- és levegőgazdálkodásban bekövetkező változások miatt a talajok
tápanyagforgalma is megváltozik, mely negatív hatással lesz a termékenységre, ami terméscsökkenést
eredményez.
Hazai és nemzetközi kitekintés a talajtömörödés alakulására
Magyarországon a talajtömörödés helyzetének megítélése nem egyöntetű. Egyes szerzők szerint a fizikai
leromlás az ország összes területének mindössze 14%-át érinti, míg más kutatók felmérései alapján a
szántóterületek csaknem fele tömörödött.
Az MTA TAKI adatai alapján a használat, taposás, és az okszerűtlen művelés folytán a talajok 35%-a, azaz
közel 2 millió hektár tömörödött, és 28% veszélyeztetett a tömörödésre (52. ábra).

52. ábra: A magyarországi talajok tömörödésre és szerkezetleromlásra való érzékenységének területi elterjedése
Európában is hasonló a helyezet a talajtömörödés megítélésével kapcsolatban, mint Magyarországon. A
GLASOD (hivatkozni) felmérése szerint Európa talajainak 33%-a tömörödött. Ugyanakkor más források 33
millió hektárt tartanak mérvadónak. Az 53. ábrán az Európai talajok tömörödésre való hajlama látható.
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53. ábra: Az európai talajok tömörödésre való hajlama (EC, 2008)

5. 6.5. Talaj lefedés – területfogyasztás – talajfedés
Talaj lefedése során az addig fedetlen, mezőgazdasági vagy rurális területeket beépítésre kerülnek. A lefedés a
városokban is tapasztalható jelenség, ahol a beépített területek aránya a növekvő népesség, illetve az épületek
sűrűsége miatt egyre több helyet von el a zöld terültektől, parkoktól. A talaj lefedés leggyakrabban lakóépültek,
ipari épületek, gyárak, közlekedési útvonalak, egyéb épített létesítmények (hulladék lerakók, katonai épületek
stb.) építésének köszönhető (54. ábra). Ennek hatására a természetes, vagy félig természetes területek városi,
vagy mesterséges területté válnak, mely a megsemmisíti, vagy jelentősen károsítja a talajok addig betöltött
funkcióit.
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54. ábra: A talaj lefedése
Talaj lefedésen a talaj mesterséges lefedését, vagy rombolását értjük épületekkel, építményekkel, vagy más
mesterséges anyagokkal, amelyeknek vízbefogadó és vízáteresztő képessége erősen korlátozott (pl. aszfalt,
beton, stb., de egyes szerzők szerint a tömörödött rétegeket is ide kell sorolni).
Ezzel szemben a területfogyasztás a be nem épített mezőgazdálkodási, erdészeti, természetes, vagy félig
természetes területek beépítését jelenti.
A legtöbb esetben ez a két folyamat együtt játszódik le, amit összefoglalóan talajfedésnek nevezünk.

6. 6.6. A talajfedés kialakulása
Talajfedés kialakulásában a legerősebb szociológiai és ökonómiai mozgatórugó a városiasodás, vagyis a
lakosság városokba, kertvárosokba történő költözése. A talajfedésnek legnagyobb jelentősége a városokban,
illetve a városok környezetében van, ahol a területek nagy része épületekkel vagy infrastrukturális
létesítményekkel fedett. Európában az elmúlt húsz év során a beépített területek nagysága 20%-kal nőt, a
népesség csupán 6%-os növekedése mellett. Az európai népesség közel 75%-a él jelenleg is városias
körülmények között. Ez az érték egyes becslések szerint 2020-ra elérheti 80%-ot, de némely országokban
meghaladhatja a 90%-os értéket is.
Az Európai területek városi területeinek terjedését 1990 és 2000 között az 55. ábra mutatja.

55. ábra: Városias és más mesterséges területek terjedése 1990 és 2000 között (EEA, 2005; Corilis, 2005;
LEAC, 2005)

7. 6.7. A talajfedés környezeti hatásai
Talajfedés során megszakad a kapcsolat a többi környezeti tényezővel, a bioszférával, a hidroszférával, és az
atmoszférával.
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Ezáltal jelentősen módosul az adott terület víz körforgása (a területre jutó nedvesség talajba történő
beszivárgása, a csapadék a talajvízbe történő mozgása, felszín alatti vizek megújulása, a párolgás, és
párologtatás),valamint változások következnek be a geokémiai ciklusokban, és az energiaáramlásban.
Mindezek hatnak a mikro-, és mezo klímára, növelik egy adott terület felmelegedését, párolgását, és
hőmérsékletét. A fedett területek továbbá növelik a területről elfolyó vizek mennyiségét is, ami az áradások
számának és gyakoriságának növekedéséhez vezet(het), amik bizonyos esetekben katasztrófákban
csúcsosodhatnak ki.
A talajfedés gátolja a talaj a biológiai megújulását, és a normális talajélet kialakulását is.
Szélsőséges esetekben a talajfedés a talaj teljes elhordását is jelentheti egy adott területről.
A talajfedés végső soron irreverzibilis folyamat, amely a talajok funkciójának sérülésével és/vagy elvesztésével
jár, és csökkenti a talajok mennyiségét a következő generációk számára.

8. 6.8. A talajfedés monitorozásának lehetősége és
helyzete
A talajfedés területi kiterjedését leggyakrabban statisztikai módszerek és/vagy légi fotók, űrfelvételek
felhasználásával határozzák meg. Az egyes európai országok által használt eltérő módszertannak köszönhetően
azonban a talajfedésről egyenlőre nem áll rendelkezésre egységes, európai szintű adatbázis. Az 56. ábrán egy
lehetséges forgatókönyv látható, ahol zöld színnel a városok népesség növekedése, lilával egyes partvidékek
mesterséges területnövekedése látható.
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56. ábra: A városok népesség növekedésének várható üteme 1990-2025 között, és egyes partvidékek
mesterséges területeinek növekedése 1975-1990 között

9. Összefoglalás
Ebben a tanagyagban röviden áttekintettük a tömörödés megértéséhez elengedhetetlen talajfizikai definíciókat
(talajszerkezet, pórustér, térfogattömeg, sűrűség, elemi szemcse, mechanikai összetétel). Tárgyaltuk a
tömörödés kialakulásának természetes és ember által előidézett okait. Foglakoztunk a talajtömörödés talajra
gyakorolt hatásaival, következményeivel, illetve megismertük más degradációs folyamatokkal való kapcsolatát.
Végül áttekintettük a talajtömörödés hazai és európai helyzetképét.
Röviden áttekintettük a talajfedés kialakulását, a kialakulására ható tényezőket, fajtáit. Ismertettük a talajfedés
hatását a talajra és más környezeti elemekre. Röviden ismertettük monitorozásának helyzetét.
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7. fejezet - A talajok biológiai
degradációja
1. 7.1 A talaj biodiverzitása, csökkenése és
jelentősége
A talajlakó élőlények fontos szerepet töltenek be a biomassza lebontásában, a talaj ásványi és szervesanyagának
összekeverésében, a talajszerkezet kialakulásában, ezáltal a talajok vízvisszatartó képességének növelésében,
illetve egyéb folyamatokban, amelyek befolyásolják az „egészséges” talajfunkciók kialakulását. Talajainkban
óriási fajgazdagság jellemző: a Földön élő összes faj több, mint egynegyedének adnak otthont. Egyetlen
teáskanálnyi talajban több ezernyi faj, több millió egyed, és száz méternyi gombafonal hálózat lehet. A talaj
biodiverzitása a talajban élő szervezetek és ökológiai rendszerek közötti és bennük lévő változatosság,
változékonyság összessége (ökoszisztéma, faj, gene-tikai diverzitás). A talaj biodiverzitásának csökkenése a
talajban élő szervezetek számának és változatosságának csökkenését jelenti. A talajlakó élőlényekre hatással van
mind a talaj szervesanyag tartalma, mind a talaj kémiai (szennyező anyagok, sótartalom, stb.) és fizikai
(porozitás, melyet a tömörödés, ill. talajlefedés befolyásol) tulajdonságai, így az ezekben bekövetkező
változások, sérülések (talajdegradáció) a biológia sokféleség csökkenését, pusztulását idézheti elő. A talajok
biodiverzitásának megőrzésének fontosságát hangsúlyozva az ENSZ 2010. évet a Biodiverzitás Nemzetközi
Évének nyilvánította. Jegyzetünkben röviden áttekintünk néhány talajlakó élőlény legfontosabb jellegzetességét.

2. 7.2 A talajlakó élőlények csoportosítása
Bár többféle csoportosítás (testhossz, testszélesség, stb.) létezik a talajlakó élőlények osztályozására, ebben a
jegyzetben három fő funkcionális csoportba soroljuk a talajlakó élőlényeket és mikroorganizmusokat.
„A talaj vegyészmérnökei”: a talajban élő baktériumok és (mik-roszkópikus) gombák, melyek a növényi
eredetű szervesanyagok lebontásában, valamint ezek a növények, állatok és emberek számára felvehető
tápanyagokká alakításában vesznek részt.
„A biológiai szabályozók”: egysejtűek, fonálférgek, televényférgek, ugróvillások, atkák, stb. tartoznak ebbe a
csoportba, melyek növényi részekkel, más gerinctelen állattokkal, illetve mikroorganizmusokkal táplálkoznak,
ezáltal térben és időben szabályozzák ezek populációit.
„Az ökoszisztéma-mérnök szervezetek”: földigiliszták, hangyák, termeszek és kisebb emlősök tartoznak ebbe
a csoportba, amelyek a jó és tartós talajszerkezet kialakításáért felelősek. Megváltoztatják, illetve elkészítik a
kisebb talajlakó élőlények élőhelyét, azáltal, hogy tartós talajaggregátumokat, pórusokat, járatokat készítenek, és
talajrészecskéket szállítanak egyik helyről a másikra.
A következőkben bemutatunk
mikroorganizmusok közül.

néhányat

a

három

csoportba

sorol-ható

talajlakó

élőlények

és

„A talaj vegyészmérnökei” - Baktériumok
A baktériumok egysejtű élőlények, általában néhány mikrométer hosszúságúak, különféle alakkal rendelkeznek.
A baktériumok feltételezhetően a legnagyobb fajgazdagsággal és egyedszámmal fordulnak elő a Földön. A
bakteriális biomassza szintén figyelemre méltó, hiszen 1-2 t/ha lehet egy mérsékelt égövi mezőségi talajon,
amely 1 vagy 2 szarvasmarha tömegével egyenlő, mely a teljes szervesanyag mennyiség 3-5%-át teszi ki.
A baktériumok vízi élőlények, a talajaggregátumokban, illetve a talajaggregátumok között lévő vízzel telt
pórusokban élnek (57. ábra).
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57. ábra: Baktérium kolónia (kékre festve) talajpórusban. (Forrás: K. Ritz, European Atlas of Soil Biodiversity,
2010)
A legtöbb baktérium nem képes mozgásra és szerves vagy szervetlen részecskék felületére tapadva sűrű réteget
alkotnak (bio-film). Elterjedésük a víz mozgásától, a növényi gyökerek növekedésétől és más talajlakó, illetve
egyéb élőlényektől függ. Néhány baktériumfaj képes aktív mozgásra, de ennek nagyságrendje nem haladja meg
a néhány mikrométert, amely nem elegendő, hogy egyik élőhelyről a másikra eljussanak. A baktériumok több
mint 90%-a a talajban inaktív állapotban van, mivel nem volt lehetőségük eljutni és hozzá-férni szerves
anyagokhoz, mint táplálékforráshoz.
A baktériumokat négy funkcionális csoportba oszthatjuk:
Lebontók: a legtöbb baktérium ebbe a csoportba tartozik, ezek egyszerű szénvegyületeket (gyökérváladék, friss
növényi avar) fogyasztanak. Ezáltal a baktérium a talaj szervesanyagában lévő energiát a táplálékláncban lévő
többi élőlény számára felvehető formává alakítja.
Patogének: bizonyos baktérium fajok kórokozók, mint pl. Erwinia és Agrobacterium fajok.
Szimbionták: azok a baktériumok tartoznak ide, amelyek mindkét fél számára előnyös kapcsolatot alkotnak
különböző élőlényekkel, pl. a nitrogénkötő baktériumok. A Rhizobium baktériumok szimbiózisban élnek a
szójával, gyökerein gümőket képeznek. Így a növény egyszerű szénvegyületeket szolgáltatnak a baktérium
sejteknek, míg azok megkötik és átalakítják a légköri N2-t a növény számára felvehető formává.
Kemoautotrófok: ezek a baktériumok szénvegyületek helyett nitrogén, kén, vas, illetve hidrogénvegyületekből
nyerik az energiát. (nitrogén körforgalom, szennyezőanyagok lebontás).
„A talaj vegyészmérnökei” - Mikroszkópikus gombák
Elhalt vagy élő, növényi vagy állati szöveteken élnek. A gombák fonalszerű micéliumot képeznek, mely
hifafonalakból áll. A mikrosz-kópikus gombák száma a talajban 50-100 ezer/g, de elérheti az egy milliót is. A
gomba biomassza mérsékelt égövi talajban 2-5 t/ha-t is elérheti. Savanyú talajokban a mikroflórán belül a
mikroszkópikus gombák dominálnak, a baktériumok szerepe csökken. A gombák fon-tos szerepet játszanak a
víz-, és tápanyag körforgásban. A hifafonalak fizikailag körbefonják a talaj részecskéit (58. ábra), segítve ezzel
a stabil aggregátumok létrejöttét, ezáltal növelik a talaj vízbefogadó és vízmegtartó képességét, csökkentik az
eróziót.
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58. ábra: A hifafonalak a talaj részecskéi között. (Forrás: K. Ritz, European Atlas of Soil Biodiversity, 2010)
A gombákat három általános funkcionális csoportra oszthatjuk attól függően, hogy hogyan szerzik meg az
életfunkcióikhoz szükséges energiát:
Lebontók: szaprofita gombák – a szervesanyag erélyes lebontói a talajban: a cellulózt, a lignint és más
bonyolultabb vegyületeket képesek lebontani, és más élőlények számára felvehető formába alakítani. Az elhalt
szerves anyagot gombás biomasszává, CO2-dá, és kisméretű molekulákká, mint pl. szerves savakká alakítják.
Szimbionták: egyes gombafélék szimbiózist alakítanak ki a növényi gyökerekkel, amit mikorrhizának
nevezünk. A növényi gyökerek szénhidrátokat juttatnak a gombának, a gomba pedig a hifák segítségével
távolabbi talajrészekről is képes vizet és tápanyagot (foszfort, nitrogént, mikrotápelemeket) biztosítani a
gazdanövény számára.
Patonének vagy paraziták: csökkent termést vagy pusztulást okoznak, amikor a növényi gyökereken vagy más
élőlényen elszaporodnak.
„A biológiai szabályozók” - Fonálférgek
A fonálférgek nem szelvényezett, hengeres, megnyúlt, keresztmetszetben kör alakú testtel rendelkező férgek. A
talaj vízzel telt pórusaiban, illetve a pórusok felületén lévő vízfilmben élnek, elsősorban a durvább textúrájú
talajokat kedvelik.
Közel 80 000 leírt fajuk van világszerte. A talajban széleskörűen elterjedtek, kb. 1000 leírt fajról tudunk. Óriási
alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, előfordulnak a tengerek mély rétegeiben, édesvizekben, félsós
vizekben, szikes tavakban, hőforrásokban. Talajokban több méteres mélységbe is lehatolnak, és sivatagokban is
előfordulnak. Nagyrészük szabadon élő faj, melyek fontos szerepet töltenek be a szervesanyag lebontás
folyamatában.
Táplálkozási szokásaik alapján megkülönböztetünk:
Baktériumokkal táplálkozók: elsősorban baktériumokat fogyasz-tanak. A rizoszférában, vagyis a növények
gyökere körül lévő néhány milliméteres talajrétegben, rendkívül nagy a baktériumok száma és aktivitása
(intenzív anyagcsere), így a baktériumokkal táplálkozó fonálférgek is elszaporodnak ezen a területen.
Gombákkal táplálkozók: a gombák sejtfalát szúrogatját, s kiszívják a belső tartalmat. A nagy gombás
biomasszával rendelkező helyeken szaporodnak el.
Növényi nedvekkel táplálkozók: számos faj növényi nedvet szívogat. A termesztett növényekben a gyökér,
szár, gumó és a levél károsítása révén jelentős veszteséget okoznak.
Ragadozók: elsősorban kerekesférgekkel, medveállatkákkal, kis testű gyűrűsférgekkel vagy más fonálférgekkel
táplálkoznak (59. ábra).
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59. ábra: Anatonchus tridentatus ragadozó fonálféreg feji vége. (Forrás: R. Neilson, European Atlas of Soil
Biodiversity, 2010)
Mindenevők: ezek a legáltalánosabbak, főleg lebomló szerves anyagokon élnek.
A fonálférgek zsákmányt jelentenek az atkák, az ugróvillások, a hangyák, stb. számára. Egyes gombafajok
képesek csapdába ejteni őket a hifáikon növesztett gyűrűik segítségével, majd felemésztik őket.
A fonálférgek egy része képes arra, hogy kedvezőtlen környezeti feltételek esetén – elvesztve teste
víztartalmának jelentős részén – összezsugorodjon, és életműködéseit szüneteltetve megtartsa élet-képességét
(anabiózis).
„A biológiai szabályozók” - Televényférgek
A televényférgek kistermetű gyűrűsférgek. Általában fehér színűek, mivel általában nincsen pigment a
kültakarójukban, ha vérük piros vagy sárga, ez határozza meg a színüket. Testhosszúságuk 1,5-45 mm,
testszélességük általában 0,09-1,20 mm között változik. Többnyire hímnősek, ivarosan szaporodnak, kisebb
részben képesek fragmentálódni. Eddig, több mint 1000 fajt írtak le.
Rendkívül elterjedtek az egész világon, minden földrészen, a trópusoktól a sarkvidékekig, illetve magas
hegyvidékek csúcsáig. Szinte minden élettérben előfordulnak: élnek száraz sziklagyepen, a különböző erdők
talajában, kedvelik a mocsarakat, a vizek partjai mentén felhalmozódó nedves parti törmeléket, a korhadó
fatörzseket. A televényférgek jelentős hányada a (fel)talajban él, különösen kedvelik a szervesanyagban gazdag
talajokat (60. ábra). Jelentős szerepük van a talaj anyag-, és energiaforgalmában, a talaj levegőzöttségében, a
talajpórusok alakításában, és az ásványi szemcsék szervesanyaggal való elkeverésében, a szervesanyagok
lebontásában. Elsősorban az erősebben savanyú talajú fenyvesekben találhatók legnagyobb tömegben – pont ott,
ahol a földigiliszták már nem élnek nagy egyedszámban – feltételezhető, hogy a szervesanyag lebontásban ők
veszik át a vezető szerepet.

60. ábra: Cognettia clarae televényféreg, mely az olasz Alpok lucfenyővel borított talajainak szerves szintjében
gyakori. (Forrás: D. Zanocco, European Atlas of Soil Biodiversity, 2010)
„A biológiai szabályozók” - Ugróvillások
Az ugróvillások néhány milliméteres, elsődlegesen szárnyatlan, rovarszerű élőlények. Több mint 6000 leírt
fajuk van. Világszerte elterjedtek nagy egyedszámmal a trópusi területektől a sarkvidékekig, illetve erdős és
gyepes területeken, mezőgazdasági művelés alatt álló talajokon, de még sivatagokban is.
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Nevüket a potroh negyedik szelvényéről előre hajló ugróvilláról kapták, mely a harmadik szelvényen lévő
akasztóhoz kapcsolható. Ilyen állapotban az ugróvilla a has alá simul, és olyan állapotban van, mint egy
felhúzott rugó. Ha az állatot megzavarják, az akasztó elengedi az ugróvillát és a test előrepattan.
A talajokban rendkívül gyakoriak, bizonyos fajok a talaj felszínén, az avarrétegben, fák kérgén, egyéb növényi
részeken élnek, más fajok a talaj különböző mélységeiben élnek. A talaj mélyebb részében élő fajok nem
pigmentáltak, vakok, csápjuk és ugróvillájuk visszafejlett, vagy nincsen (61. ábra), míg a talaj felszínén, az
avarban élőknél a csápok és ugróvilla jól fejlettek, nem vakok, élénk pigmentációval rendelkeznek (62. ábra). A
talaj mélyebb rétegeiben élő fajok nagyobb mértékben érzékenyek a kiszáradásra, mint a talaj felszínén élő
fajok.

61. ábra: Protaphorura fimata ugróvillás. (Forrás: P. Henning Krog, European Atlas of Soil Biodiversity, 2010)

62. ábra: Entomobrya nivalis ugróvillás. (Forrás: U. Tartes, European Atlas of Soil Biodiversity, 2010)
Általában vegyes táplálkozásúak, növényeket, avart, algát, baktériumokat, ürüléket, de mindenekelőtt
gombahifákat esznek. A gombahifákkal történő táplálkozás révén szabályozzák a növekedésüket, elsősorban
stimulálják a gombák növekedését és aktivitását.
Általában vegyes táplálkozásúak, növényeket, avart, algát, baktériumokat, ürüléket, de mindenekelőtt
gombahifákat esznek. A gombahifákkal történő táplálkozás révén szabályozzák a növekedésüket, elsősorban
stimulálják a gombák növekedését és aktivitását.
„Ökoszisztéma-mérnök szervezetek” - Földigiliszták
Szelvényezett, hengeres testű, hímnős állatok. Hosszuk változó, néhány cm-től, akár 1-2 m hosszúságú is lehet
(pl. Ausztráliai óriásgiliszta).
A földigiliszták legtöbb talajféleségben nagy egyedszámban fordulnak elő. A mezőgazdasági művelés alatt álló
talajokban (a talajművelés miatt), illetve a homokos szövetű talajokban (gyenge vízmegtartó képesség) kevesebb
fordul elő, mint a gyepes, erdős területeken. A jól szellőzött, ugyanakkor nedves környezetet ked-velik.
Mezőgazdasági területeken legnagyobb számban ott fordulnak elő, ahol szerves trágyát, növényi maradványokat
használnak a talaj tápanyag utánpótlására.
A földigilisztákat járatkészítő aktivitásuk és táplálkozási szokásaik szerint az alábbi három csoportba oszthatjuk:
Bomló szerves anyagokon élők: általában az avarban, szerves hulladékokban, korhadó fákban, stb. élnek, s
többnyire elhalt növényi maradványokkal, avarral táplálkoznak. Az alatta lévő talajrétegekkel általában nem
állnak kapcsolatban.
Mélyben aknázók: olyan fajok tartoznak ide, melyek a talajba mélyen lehatoló, 2-3 méter mély állandó,
függőleges járatokat készítenek, s többnyire az avarból táplálkoznak, pl. a közönséges földigiliszta (63. ábra).

68
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A talajok biológiai degradációja

Ásványi talajszintek lakói: bizonyos humifikációs folyamatokon átesett szervesanyagokkal táplálkozó fajok.
Ideiglenes járatokat készítenek a feltalajban. Életük szorosan a talajhoz kötött, a talaj felső rétegeiben (20-50
cm) élnek. Ezek reagálnak a legérzékenyebben a talajban végbemenő változásokra. Ebbe az életforma típusba
tartozik a legtöbb hazai földigiliszta fajunk.
Az egyes talajokban a földigilisztáknak általában mindhárom bemutatott életformatípusát képviselő fajok
előfordulhatnak, ezek összműködése teszi hatékonnyá a talajosodás folyamatát.
A földigiliszták talajjal és a talaj szervesanyagaival, valamint az ezeken található mikroorganizmusokkal
táplálkoznak. Táplálkozásuk során járatrendszereket alakítanak ki, képesek naponta a saját testsúlyuknál 2-30szor több talajt átdolgozni. Járatkészítő tevékenységük során nagy intenzitással elegyítik az ásványi talaj
anyagát, s vízellenálló talajmorzsák kiindulási alapját képező ürüléket raknak le. Fajtól függően a talajban vagy
a talaj felszínén hagyják hátra ürüléküket. A kiszáradással szemben általában nagyon érzékenyek, így a talaj
mélyebb rétegeibe húzódnak (5. animáció).

63. ábra: Közönséges földigiliszta (Lumbricus terrestris). (Forrás: M. Bartlett, European Atlas of Soil
Biodiversity, 2010)
„Ökoszisztéma-mérnök szervezetek” - Hangyák
A hangyák testhossza 0,75 – 53 mm között jellemző. Karcsú testű, vörös, sárgás, fekete színű társas rovarok.
Vannak fajok, melyek nagy családokban élnek együtt, melyben egyszerre több királynő is található. A fajokon
belül számos kaszt figyelhető meg, melyek hasonló felépítésű egyedeket foglalnak magukba.
A hangyák világszerte elterjedtek nagy egyedszámmal a trópusi területektől a sarkvidékekig, még sivatagi
területeken is. Nitrogén tartalmú anyagokat kevernek a talajba úgy, hogy fészkeikben raktározzák a zsákmányul
ejtett állati eredetű anyagokat. Járataikkal javítják a talaj szerkezetét, levegő-, és vízáteresztő képességét,
emellett nagy mennyiségű talajt szállítanak egyik helyről a másikra. Szárazabb vidékeken a talaj felszíne alatt
készítik el a fészkeiket, alaposan összekeverik eközben a fel-, és altalajt. (A hangyák által készített földalatti
fészek)
Hegyi legelőkön a földigiliszták szerepét veszik át, mivel azok a köves talajt nem nagyon szeretik. A hangyák
tevékenysége nélkül a talajok jóval tömődöttebbek lennének. Sok faj ragadozó, más rovarokkal táplálkozik, de a
növényevők és a vegyes táplálkozásúak sem ritkák. Egyesek magvakat gyűjtenek és azt fészkük külön
kamráiban raktározzák.
Több mint 12 500 fajt írtak le eddig. Az Antarktisz, Grönland, Izland, Polinézia és a Hawaii szigetek bizonyos
területeit leszámítva minden kontinensen jellemzőek.
A nagy testű emlősök (vakondfélék, nyulak, ürgék, pockok, borzok, stb.), melyek élettevékenységük során nagy
mennyiségű talajt mozgatnak meg és kevernek össze, így szintén az „ökoszisztéma-mérnök szervezetek”
csoportjába tartoznak. Nagyon sok növényi anyagot dolgoznak be a talajba, járataikkal lazítják a talajt, javítják
szellőzését és vízgazdálkodását.
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3. 7.3 A biodiverzitást fenyegető tényezők, illetve a
biodiverzitás csökkenés megakadályozásának
lehetőségei
Talajdegradáció
Az emberi tevékenységek jelentős része talajdegradációt eredményezhet, amely befolyásolja a talaj biodiverzitás
által nyújtott szolgáltatások érvényesülését. A következőkben felsorolunk néhány fontosabb talajdegradációt,
amelyek a talaj biodiverzitás csökkenését idézhetik elő. Fontos ezen talajdegradációs folyamatok háttérbe
szorítása, illetve csökkentése a talaj biodiverzitás csökkenés megakadályozása végett. A szervesanyag
csökkenés és a talajerózió mértékét általában növeli a nem megfelelő mezőgazdasági tevékenység, a
túllegeltetés, a vegetáció eltávolítása és az erdőtüzek. Mivel a talajélőlények zöme a feltalajban, illetve a talaj
közvetlen felszínén él, így aktivitásukra és sokféleségükre közvetlen hatást gyakorol a talaj szervesanyag
csökkenése, míg a növények sokfélesége és termékenysége közvetett hatást gyakorol. Helytelen öntözési
gyakorlat a talajok elszikesedését idézheti elő, melynek eredményeképpen a talajélőlények inaktív állapotba
kerülnek, vagy szélsőséges esetben elpusztulnak. A talajtömörödés károsítja és gátolja az „ökoszisztémamérnök szervezetek” rendkívül hasznos tevékenységét, amely ezáltal további tömörödést eredményezhet a
talajban, mely során drasztikusan csökken a talajélőlények élőhelye, darabszáma és fajszáma, az elérhető
nedvesség és oxigén mennyisége.
Talajhasználat
A gyepes vegetációval borított területeken jellemző a legnagyobb biodiverzitás, megelőzve az erdővel borított, a
talajművelés alatt álló, illetve a városi területeket, tehát a talaj biodiverzitás megőrzése érdekében minél
nagyobb területeken célszerű meghagyni és védeni az eredeti vegetációt, ahol nem, vagy csak kismértékű
bolygatás jellemző. A talaj biodiverzitása csökkenő tendenciát mutat a mezőgazdasági tevékenység
intenzévebbé válásával (peszticidek, műtrágyák, nehéz gépek használata), mivel ezek a kémiai, illetve fizikai
hatások számukat drasztikusan lecsökkentik vagy elpusztítják őket. Nem minden talajművelési tevékenységnek
van azonban negatív hatása a talaj biodiverzitására. A mulcsozás, a komposztálás és a vetésforgó alkalmazása
javítja a talaj szerkezetét, a vízháztartását és a széntároló képességét, amelyek pozitívan hatnak a talaj
biodiverzitás szinten tartására.
Klímaváltozás
A klímaváltozás eredményeképpen évtizedenként további 0,2 °C fokos hőmérséklet emelkedést
prognosztizálnak a következő két évtizedben, illetve a csapadék intenzitásának és mértékének megváltozását. A
klímaváltozás szignifikáns hatással lesz a talaj bio-diverzitás által nyújtott szolgáltatásokra. Feltételezhetően
növekedni fog a CO2 koncentráció a levegőben, megváltozik a hőmérséklet és a csapadék mennyisége,
mindezek pedig módosítják a talaj szerves-anyag hozzáférhetőségét. Mindezek befolyásolják a „talaj vegyészmérnökeinek” növekedését és aktivitását, beleértve a széntárolást, a tápanyag körforgalmat és a
talajtermékenységet.
Vegyi szennyeződések
Az európai talajok szennyezése elsősorban az ipari tevékenység, a műtrágyák és a peszticidek alkalmazása révén
következik be. Ezek a mérgező anyagok befolyásolják a talajlakó élőlények szaporodását, növekedését és
életben maradását, ezért fontos ezen szennyezőanyagok kibocsátásának minimálisra szorítása. A
szennyeződések nem egyformán hatnak a három funkcionális csoport élőlényeire: az okozott kár függ az élőlény
fajától, a szennyezőanyag mennyiségétől és a szennyezésnek való kitettség idejétől.

4. 7.4 Lehetséges megoldások
Ahhoz, hogy a talaj biodiverzitás állapotát, illetve csökkenésének kockázatát meg tudjuk állapítani, megbízható
indikátorokra van szükségünk, amelyek segítségével hosszútávú monitoring programokat hozhatunk létre.
Ezeknek az indikátoroknak szabványosnak, megbízhatónak és könnyen mérhetőnek kell lennie. Az első ilyen
irányú erőfeszítés európai szinten az ENVASSO Projekt (Environmental Assessment of Soil for Monitoring)
volt, mely célul tűzte ki, hogy 25 tagállam részvételével harmonizált módszertant dolgozzanak ki a
talajtulajdonságokban bekövetkező változások nyomon követésére. A talaj biodiverzitás csökkenésének
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vizsgálatára a következő indikátor hármast választottak ki: BIO1: földigiliszta (vagy televényférgek, ha
földigiliszták nincsenek jelen) diverzitás (fajszinten) és biomassza; BIO2: ugróvillás diverzitás (fajszinten); és
BIO3: mikrobiális talajlégzés. Ezen indikátorok együttes vizsgálata lehetőséget ad a talajminőség jellemzésére.

5. Összefoglalás
A talajlakó élőlények rendkívül fontos szerepet töltenek be az „egészséges” talajfunkciók kialakulásában
(biomassza lebontása, a talaj ásványi és szervesanyagának összekeverésében, a talajszerkezet kialakítása, a
vízvisszatartó képességének növelése, stb.). A talaj biodiverzitásának, sokféleségének megőrzése, illetve
csökkenésének mérése, valamint lassítása, megállítása rendkívül fontos feladat az egészséges ökoszisztéma
megőrzése érdekében.
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8. fejezet - Talajszennyezés
Az ipari-technikai fejlődés következtében megnőtt a káros anyagok mennyisége a levegőben, vizekben és a
talajban. A levegőben és vizekben a szennyeződés szétterjed, és ezáltal felhígul, míg a talajban kevésbé mozog,
ezáltal tartósan felhalmozódhat.
A szennyeződéseket csoportosíthatjuk eredetük (természetes vagy emberi) és kiterjedésük (pontszerű vagy nem
pontszerű) alapján (9. táblázat).
9. táblázat. Szennyeződések csoportosítása eredet és kiterjedés alapján

A toxikus anyagokat anyagi sajátságaik alapján három csoportba soroljuk. A szervetlen szennyezőanyagok
közé tartoznak a toxikus nehézfémek (Pb, Cd, Ni, Hg), a szerves mikroszennyezők közé a peszticidek,
policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), poliklórozott bifenilek (PCB) és származékaik, illetve a harmadik
csoport az ásványolajok és ásványolaj termékek.
Az egyes szennyező anyagok egyik fontos tulajdonsága a természetes lebontással szembeni ellenálló
képességük, a perzisztencia. Minél perzisztensebb egy vegyület, annál nagyobb a veszélye, hogy felhalmozódik
a környezetben és bekerül az élő szervezetekbe. A klórozott szénhidrogének, policiklikus aromás
szénhidrogének lassan bomló szerves vegyületek, a nehézfémek egyáltalán nem degradálódnak.
A talajszennyezési határértékeket a 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet
szabályozza („A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről”). Ebben
meghatározzák a háttér koncentrációt („A” érték), a szennyezettségi határértéket („B” érték) és az intézkedési
szennyezettségi határértéket („C” érték).
A szennyezőanyagok az emberi szervezetbe a talajból főként a táplálékláncon keresztül juthatnak be (64. ábra).
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64.
ábra
Szennyezőanyagok
bejutása
az
emberi
szervezetbe
(http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk2/2-04.htm)

a

talajból

1. 8.1 Szervetlen szennyező anyagok
A toxikus nehézfémek folyadékfázisban hidratált ionként, oldható szerves és szervetlen komplex vegyületek
formájában és finom diszperz lebegő kolloidok alkotórészeként vannak jelen. Szilárd fázisban oldhatatlan
csapadékokban, kolloidok felületén kicserélhető és specifikusan adszorbeált formában illetve a szilikátok
kristályrácsában találhatók. A folyadék és szilárd fázis között dinamikus egyensúly áll fenn. Amikor nagy
mennyiségű toxikus anyag kerül a talajba, akkor adszorpciós és csapadék-képződési reakciók zajlanak le.
Savanyodáskor viszont megnő a mobilis ionok mennyisége, a fémion oldatbeli koncentrációja. A savanyodás
veszélyes, mert a szennyezett talaj eredeti állapotában oldhatatlan nehézfém vegyületek mobilizálódva
környezeti károkat okozhatnak.
A nehézfémek közé soroljuk azokat az elemeket, amelyek sűrűsége nagyobb, mint 5 g/cm3 és rendszáma
nagyobb, mint 20 (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Ag). A nehézfémek közül az ólom, kadmium, nikkel
és higany az emberre legveszélyesebbek.
Az ólom (Pb) sűrűsége 11,34 g/cm3 (20 oC-on), puha fém, az elektromosságot viszonylag rosszul vezeti.
Korrózióval szemben ellenálló, humán- és állategészségügyi szempontból erősen toxikus anyag. A táplálékkal
és a belélegzett levegővel jut az emberi szervezetbe, és ott elsősorban a májban, csontokban, és a fogakban
halmozódik fel. Kiszorít egyéb, létfontosságú fémeket (vasat, cinket, kalciumot), sejtméregként viselkedik, és
nagyobb adagban ólommérgezést okoz.
A növények számára a talajban levő ólom általában kevés veszélyt jelent, a szárra és levélzetre lerakódott ólom
tartalmú porból kevés ólom jut be a növénybe. Az állatok szervezetébe azonban a takarmánynövényekkel nagy
mennyiségben bekerülhet.
Az ólomszennyezés fő forrásai: az ólomtartalmú üzemanyagok elégetése, a fémkohók és ólomfeldolgozó
üzemek, a szénégetés, az ólomtartalmú hulladékok, szennyvíziszapok, valamint ólom-tartalmú peszticidek.
Elsősorban ülepedő porszemcsékre tapadva a levegőből kerül ólom a talajba. A nem szennyezett talajokban az
ólomkoncentráció rendszerint 2-20 ppm, nagy forgalmú utak mentén 500-600 ppm, fémkohók, ólomfeldolgozó
üzemek közelében 3000 ppm is lehet (65. ábra). Az ólommentes üzemanyagok elterjedése óta a közúti
forgalomból eredő szennyezés jelentősen csökkent.
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67. ábra Hazai talajok ólom tartalma. (Forrás: http://www.talaj.hu/magyar/TIM_index.htm)
Az ólom oldhatósága és koncentrációja a talajban a pH-tól és a talajkolloidok mennyiségétől függ. Specifikusan
megkötődhet, vagy csapadékot képez, így a legerősebben lekötött fém, melynek lemosódása a talajban csak
kismértékű.
A kadmium (Cd) sűrűsége 8,7 g/cm3 (20 °C-on), az emberre és az állatokra már nagyon kis mennyiségben
toxikus hatású. Csontzsugorodást és a vesék károsodását, valamint belélegezve tüdőkárosodást okozhat.
A környezet szennyeződését az ércbányászat, a fémfeldolgozás, a hulladékégetés és a foszfortrágyák,
csatornaiszapok talajba vitele, valamint a közlekedés okozza. A közlekedéssel kapcsolatos emissziónak két fő
forrása van: a gumiabroncsok kopásából származó por és a dízelolajok égéstermékei.
A szennyezetlen talajok Cd-tartalma < 1 ppm, nagyforgalmú utak mentén 3 ppm körüli, nagyvárosi parkokban
pedig 0,5-5 ppm (66. ábra). A kadmiumnak több, mint 80%-a a légköri csapadékkal, oldott állapotban kerül a
talajba, a viszonylag könnyen mobilizálható fémek közé tartozik. A kadmium kémiailag szoros rokonságban áll
a cinkkel, így terheletlen talajokban egy viszonylag állandó Cd/Zn arányt találunk.
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66. ábra Hazai talajok kadmium tartalma. (Forrás: http://www.talaj.hu/magyar/TIM_index.htm)
A kadmium megkötődése pH függő. Növekvő pH értékkel nő a kadmium megkötődése és oldatbeli
koncentrációja csökken. A pH = 7 körüli igen alacsony érték erősen megnő, ha a pH kisebb, mint 6,5-6. Ahol a
pH = 5, az összes kadmiumnak már több mint 30%-a nem specifikusan, a növények számára hozzáférhető
formában adszorbeálódik.
A nikkel (Ni) sűrűsége 8,9 g/cm3 (20 °C-on). Néhány állatfaj számára esszenciális nyomelem és nagyon kis
koncentrációban a növényélettani hatása is kedvező. Nem halmozódik fel a növényi és állati szervezetben (nincs
bioakkumuláció). A táplálékokkal felvett nikkel káros hatását embereknél sem tapasztalták, nikkelporok és
nikkellel szennyezett levegő belélegzése azonban tüdőkárosodást okoz.
A nikkelt az acél-, galván- és elektromos ipar hasznosítja. Ezekből a forrásokból az ipari szennyvizekbe; a
kommunális szennyvíziszapokból és komposztokból pedig közvetlenül kerül a talajba. Kőolaj- és Ni-tartalmú
üzemanyagok elégetésénél mérgező Ni-karbonil jut a levegőbe. Az 1950-es évek növekvő olajhasználata
nagymértékű Ni emisszió növekedéshez vezetett. Nem szennyezett talajok általában 5-50 ppm nikkelt
tartalmaznak. Fémolvasztók és nikkel feldolgozó üzemek környezetében viszont a feltalaj szennyezettsége
1000-5000 ppm értéket is elérhet.
A Ni mobilis és nem mobilis formái közti arányt is döntően a talaj kémhatása szabja meg. Meszezés és
szervesanyag bevitele csökkenti a talajban a mobilis Ni-koncentrációt, s így a növény által felvett nikkel
mennyiségét.
A higany (Hg) sűrűsége 13,6 g/cm3 (20 °C-on). Gőze és oldható vegyületei rendkívül mérgezőek. A talajba,
felszíni vizekbe és a levegőbe főként a fa- és fémfeldolgozó iparból, a komposztált lakossági hulladékok és
csatornaiszapok kijuttatásával, gombaölőszerekkel, valamint szemét és kőolaj égetésekor kerül.
A nem szennyezett és a csak kevéssé terhelt talajok Hg-tartalma legtöbbször kevesebb, mint 0,1 ppm. Ipari és
városi területeken 0,1-0,4 ppm, szennyezett területeken pedig 7-10 ppm a higanykoncentráció (67. ábra).
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67. ábra Hazai talajok higany tartalma. (http://www.talaj.hu/magyar/TIM_index.htm)
A termesztett növények a higanyt – rendkívül gyenge mozgékonysága miatt – csak kismértékben tudják kivonni
a talajból. Ezért a növények Hg-tartalma kicsi.

2. 8.2 Szerves szennyező anyagok
A szerves szennyezőanyagok közé a peszticidek, a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), poliklórozott
bifenilek (PCB) és származékaik tartoznak. A talaj folyékony, szilárd, és gáz fázisában is előfordulnak.
Méregként hatnak az élőlényekre. Szájon át, belélegezve és bőrön át felszívódva fejtik ki toxikus hatásukat.
A mezőgazdaságban használatos peszticidek három csoportba oszthatók. A herbicidek (gyomirtó szerek)
különböző fenoxi-származékok, karbamin- és tiokarbaminsavak származékai, triazinok, karbamidok, stb.. Az
inszekticidek (rovarölő szerek) szerves foszforsavészterek, szerves klórvegyületek, karbaminsavak származékai,
stb.. A fungicidek (gombaölő szerek) a réz, a higany és a kén vegyületei.
A peszticidek negatív hatása abban nyilvánul meg, hogy felhalmozódnak a növényekben, ezáltal rontják azok
minőségét, és károsítják a fogyasztók egészségét. Helytelen használatuk növény- és állatfajok kipusztulásához,
illetve a biológiai egyensúly felbomlásához vezethet. Elszennyezhetik a víztározókat, rétegvizeket. Mutációkat,
irreverzibilis változásokat okozhatnak. Károsíthatják a mikrobiális közösségeket, csökkentve az ökoszisztémák
vitalitását. A peszticidek mikrobiális közösségekre kifejtett hatása függ a peszticid sajátosságaitól, a
mikroszervezetek fiziológiai és biokémiai tulajdonságaitól és a talajtulajdonságoktól. A peszticidek
perzisztenciáját a peszticid tulajdonságai és a talaj biotikus és abiotikus tulajdonságai határozzák meg. A
peszticidek és a talaj szerves anyaga között kémiai kötések révén humusz-peszticid komplexek jönnek létre, ami
csökkenti hatóképességüket. A peszticidek megkötődhetnek a talajkolloidok felületén is. A talajok megkötő
képességét befolyásolják a talajkolloidok, a pH (savanyú közegben nagyobb adszorpció), a hőmérséklet
(magasabb hőmérsékleten jobb oldhatóság) és a nedvességtartalom (több nedvesség, kevesebb adszorbeált
peszticid).
A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) (68. ábra) három vagy több összekapcsolódó kondenzált
aromás gyűrűt tartalmazó hidrofób, rezisztens anyagok. Rákkeltő, mutációt okozó vegyületek, melyek a
zsírszövetben dúsulnak fel.
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68. ábra Fenantrén (az egyik legismertebb PAH vegyület)
A kőolaj képződése során, a tüzelő- és üzemanyagok (tűzifa, szén, gázolaj, benzin) elégetésekor, erdők,
lápterületek égésekor keletkeznek. Mindig megtalálhatók a füstgázokban, a cigarettafüstben, kipufogó
gázokban. Az égéskor képződő PAH a porszemcsékre tapadva, a légáramlással együtt mozog, majd légköri
üledékként bekerül a talajba és a felszíni vizekbe. Kőolajvezetékek, finomító üzemek, gázgyárak környékén
nagy a PAH szennyezés veszélye. A PAH vegyületek talaj általi adszorpciója a humusztartalommal és a humusz
minőségével van szoros összefüggésben.
A vegyületcsoport ismertebb képviselői: antracén, fenantrén, pirén és a benzpirén. A benzpirén karcinogén
hatása a legismertebb (cigarettafüst, vagy tetőfedőknél a kátránygőz belélegzése által).
A 3 gyűrűt tartalmazó PAH vegyületek perzisztenciája kicsi (kb. 6 hónap alatt lebomlanak a talajban), a
nagyobb kondenzáltságú tagok ellenben nagyon kis mértékben oldódnak és erősen adszorbeálódnak, ezért a
mikrobiológiai lebontásuk csekély.
A poliklórozott bifenilek (PCB) és származékaik (69. ábra) szintén vízben nem, de apoláris oldószerekben jól
oldódó (hidrofób) anyagok, ezért az emberi és állati szervezetbe jutva, a zsírszövetekben feldúsulhatnak.
Kizárólag ipari eredetűek, nagy viszkozitásuk, termikus és kémiai stabilitásuk miatt hidraulikai folyadékokban,
szigetelő- és hűtőanyagokban használhatók.

68. ábra Bifenil
Annak ellenére, hogy a fejlett országokban a gyártásuk mintegy három évtizede megszűnt, a környezetben
mindenütt jelen vannak. Egyrészt PCB tartalmú hulladékokból párolgással jelentős mennyiségben kerülnek a
levegőbe, s onnan a talajba, másrészt a DDT bomlása során is képződnek. Különböző égési folyamatoknál
(szemétégetés, erdőégetés), a PCB-ből és más klórozott vegyületből nagy stabilitású és rendkívül toxikus
vegyületek képződnek.
Ásványolajok és ásványolaj termékek
A talajokba esetenként nagy mennyiségben bejutó szerves folyadékok közül a kőolaj, a belőle készített
termékek, és az ún. fáradt olajok a legfontosabbak.
A nyersolaj feldolgozása során öt termékcsoportot állítanak elő: folyékony gázok; benzinek; középolajok
(dízelolaj, fűtőolaj); kenőolajok; nehéz fűtőolajok és a bitumen.
Talajszennyeződés a kőolaj kitermelése, feldolgozása, az olaj szállítása, tárolása folyamán gyakran előfordul. A
káros hatás függ a szennyeződés mértékétől, az anyag tulajdonságaitól, és a környezeti feltételektől (talajtani
adottságok, talajvíz mélysége, éghajlat, időjárás).
A nyersolaj termékek közül a benzin, a középpárlatok, és a kenőolajok okozhatnak nagyobb mértékű
szennyeződést. A folyékony gázok a beszivárgás előtt jórészt elpárolognak, a nehéz olajok és a bitumen pedig
be sem tudnak szívódni a talajba. A környezeti ártalom kiterjedése szempontjából legveszélyesebbek a vízben
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oldódó mozgékony vegyületek, mert könnyen bekerülnek a talajvízbe és a vízgyűjtőkbe is. Az olajszennyeződés
szétterjedése az olaj mozgékonyságától és a talaj olajáteresztő képességétől függ.

3. 8.3 Talajtisztítási módszerek
A talajtisztítási módszereket három csoportra oszthatjuk a beavatkozás célja szerint: lokalizáció, részleges
mentesítés és dekontamináció.
A lokalizáció a továbbterjedés megakadályozására szolgál, amit felszíni takarással vagy a szennyeződés alatti
szigeteléssel oldunk meg. A részleges mentesítés a szennyeződés eltávolítását jelenti, pl. olajlencse kitermelése.
A harmadik módszer pedig a terület teljes dekontaminációja, vagyis szennyező anyagoktól való megtisztítása.
A talajtisztítás történhet a talaj kitermelése nélkül (in situ), a talaj kitermelésével (ex situ), illetve
telephelyen (on site) vagy a területtől távolabb (off site).
A fő talajtisztítási módszerek a következők: pneumatikus eljárások, termikus eljárások, talajmosás és
biológiai eljárások.
A pneumatikus eljárások során vákuumkutakkal létrehozott kis nyomással a helyszínen (in situ) elszívják az
illékony anyagokban gazdag talajlevegőt, amelyet helyben, aktívszén-szűrőkkel tisztítanak meg.
A termikus eljárások során a káros anyagokat magas hőmérsékleten oxidálják, ill. gázfázisba viszik át, majd
termikus utókezeléssel szétroncsolják. Ez a módszer nem alkalmas fémekkel erősen szennyezett talajok
tisztítására.
A talajmosás (extrakció) során a káros anyagok nem bomlanak le és nem alakulnak át, hanem azzal a
szemcsefrakcióval együtt választják le a szennyeződést, amelyre adszorbeálódik. Ha nagy a talaj agyagtartalma,
akkor nem oldható meg a talajmosás, illetve sokszor szennyezőanyag-specifikus adalékot adnak pl. savat, lúgot,
felületaktív anyagokat, kelátképzőket.
A biológiai eljárások (bioremediáció) történhet egyrészt meglévő baktériumok aktivizálásával és
tevékenységük optimalizálásával, vagy az adott szennyezőanyag tisztítására alkalmas mikroorganizmus
bevitelével. Ezt a folyamatot végezhetik talajkitermeléssel vagy anélkül (on/off site ill. in situ), illetve
talajkiemeléssel (off site). Talajkiemelésnél a prizmás módszert alkalmazzák. A talajt ilyenkor prizmákba rakják
és (elő)kezelik (homogenizálás, tápanyag- és baktérium-hozzáadás, szivárgóvíz-keringtetés, levegőztetés,
átrakás). Sokszor az eltávozó levegőt is elszívják és megtisztítják.
A biológiai eljárások közé sorolható a nehézfémekkel szennyezett területek fitoremediációja is, amikor az adott
fémet nagy mennyiségben felvenni képes növényt telepítenek a területre.

4. 8.4 Nitrátszennyezés
A nitrogén a talajban szerves és szervetlen formában fordul elő. Szervetlen alakban főleg a könnyen oldható,
növények számára könnyen felvehető, de egyben könnyen kimosódó nitrát (NO 3-) formában található.
Káros mennyiségű nitrát a táplálékláncon keresztül ivóvízzel illetve magas nitrát tartalmú növények
fogyasztásával kerülhet az emberi szervezetbe. A nitrát önmagában nem, de a szervezetben nitritté alakulva
súlyos légzési zavart okozhat (methemoglobinémia).
Nitrát kimosódás akkor lép fel, ha sok nitrát van a talajoldatban és elegendő víz áramlik lefelé ahhoz, hogy a
nitrátot magával vigye a gyökérzóna alá, ahonnan az tovább haladva a talajvízbe jut. A kimosódás mértéke a
talaj tulajdonságaitól, a klímától, a használt nitrogénműtrágya mennyiségétől és a termesztési gyakorlattól függ.
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70. ábra A nitrogén körforgása. (Forrás: Virágh Z., A nitrit és a nitrát egészségügyi kockázatai, in Füleky
(szerk.), 2004)
A vizek védelmét a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő
nitrátszennyezettségének csökkentését a „27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát
szennyezéssel szembeni védelméről” szabályozza.

5. Összefoglalás
A talajszennyezés fejezet foglalkozik a szennyeződések különböző szempontú csoportosításával, a fő
szennyezőanyag típusok (szervetlen szennyezők - nehézfémek, szerves szennyezők – peszticidek, policiklikus
aromás szénhidrogének, poliklórozott bifenilek, és az ásványolaj termékek) rövid jellemzésével, a talajtisztítási
módszerek összefoglaló leírásával valamint a nitrát szennyezéssel.
A fejezet célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a témakörbe, és az alapismeretek elsajátítása után képessé
váljanak egyéb irodalmak felhasználásával mélyebb ismeretek megszerzésére.

6. Felhasznált irodalom
1. Filep György, Talajtani alapismeretek II., Talajrendszertan és alkalmazott talajtan, Debreceni
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudomyáni Kar, 1999
2. Füleky György (szerk), “Az EU-s nitrát direktíva”, Szakmai Fórum kiadványa, Környezetkímélő
Agrokémiáért Alapítvány, Gödöllő, 2004
3. Magyarország talajainak állapota a TIM adatai alapján, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(http://www.talaj.hu/magyar/TIM_index.htm)
4. Stefanovits Pál et al., Talajtan, 1999

79
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Videó
Talajnedvesség
Műtrágya
Talaj mintavétel
Talajművelés
Talajvédelem

lxxx
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fogalomtár
Abiotikus, biotikus tényezők
Az abiotikus tényezők a környezet élettelen tényezői, például a fény, a szél, a csapadék, a hőmérséklet stb…
A biotikus tényezők az élő szervezetek által okozott hatások.
Adszorpció
Az adszorpció (elnyelődés) gáz, gőz vagy folyadékok megkötődése egy szilárd felületen.
Anabiózis
Kedvezőtlen környezeti feltételek esetén az élőlény elveszíti teste víztartalmának jelentős részét,
összezsugorodik,
életműködését szünetelteti hosszú évekig, majd kedvező körülmények között újra életképessé válik.
Anaerob
Oxigénmentes, vagy levegő mentes közeg.
Antropocén
Az antropocén a legújabb, a gőzgép feltalálása óta tartó geológiai kor. Bevezetését Paul Crutzen Nobel-díjas
kémikus javasolta 2000-ben.
Apoláris, poláris
Apoláris kötés általában két azonos atom között van, ahol mindkét atom egyformán húzza maga felé a kötésben
résztvevő elektronpárt. Poláris kötés általában különböző atomok között van, ahol a két atom közötti
elektronvonzó
képesség (elektronegativitás) különbség van, így a molekula egy része elektronban dúsabb (részleges negatív
töltésű), a másik atom felőli része szegényebb (részleges pozitív töltésű) lesz.
Ásványosodás/Mineralizáció
Az ásványosodás vagy mineralizáció a szerves anyagok lebomlásának utolsó szakasza, amelyben azok
heterotróf
élőlények közreműködésével szervetlen összetevőkre (pl. nitrát, ammónium, dihidrogén-foszfát, szulfát,
kálcium,
magnézium, szén-dioxid, metán, víz) bomlanak.
Bázikus kationok
A kolloidok felszínén adszorbeált összes bázikus kation mennyisége (S érték).
S = Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+
Mértékegysége: cmol/kg, vagy mgeé/100g
Bázistelítettség
Bázistelítettség, telítettség (B%, vagy V%) a kolloidok felületén lévő adszorpcióra képes helyek (töltések)
bázikus
kationok által lekötött %-át fejezi ki.
V%= (S/T) x 100
Ahol „S” a bázikus kationok (Ca2+, Mg2+, Na+, K+), „T” a talaj kationcsere kapacitása.
Biomassza
Egységnyi területen vagy térfogatban található szerves anyag mennyisége (g/m2).
Bioremediáció
Biológiai folyamatokat alkalmazó kárenyhítési technológiák, szerves és szervetlen szennyező anyagokra.
A különböző bioremediációs technológiák célja a mikrobiális anyagcsere serkentése és fenntartása.
Bioremediáció történhet meglévő baktériumok aktivizálásával és tevékenységük optimalizálásával, vagy az
adott
szennyezőanyag tisztítására alkalmas mikroorganizmus bevitelével.
DDT
Diklór-difenil-triklóretán, nagy hatású rovarméreg. Az élő szervezetben felhalmozódik, károsítja a környezetet.
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Magyarországon felhasználását az 1960-as évek végén betiltották.
Dekontamináció
A terület teljes szennyező anyagoktól való megtisztítása.
Deszorpció
A deszorpció vagy disszociáció az adszorpcióval ellentétes fizikai folyamat, amely során a felületen adszorpció
útján megkötött anyag a külső körülmények megváltozása folytán részben v. egészben eltávozik a felületről.
Diszpergálás
Kolloid mérettartományig való aprítás
Diszperz
Olyan rendszer, ahol az egyik fázis (pl. szilárd) részecskéi egyenletesen oszlanak el a másik fázisban (pl.
folyadék).
Drénezés
Talajcsövezés vagy alagcsövezés vízrendezésre irányuló talajfizikai talajjavítási módszer, amely során a talajban
felhalmozódó vízfelesleg elvezetésre kerül, a mélyebb rétegekben létesített elszívórendszer (drénhálózat)
segítségével.
Erózió
A felszínen elfolyó víz talajpusztító munkája, eredménye a felszíni, szervesanyagban gazdag talajszintek
elvékonyodása, szélsőséges esetben teljes lepusztulása.
Eróziót kiváltó tényezők
A talaj elmozdításához és szállításához szükséges közeget és energiát szolgáltatják (csapadék és lejtő).
Eróziót befolyásoló tényezők
A talaj elmozdításához és szállításához szükséges energiáknak a talajra gyakorolt hatását csökkentik, vagy
fokozzák,
víz talajpusztító hatásának a feltételeit szabályozzák (a talaj szerkezete, vízgazdálkodása, nedvességi állapota,
a talajfelszín érdessége, növényborítottsága).
Eróziós forma
A vízerózió természeti viszonyoktól, valamint az ember tevékenységétől függően különböző alakokban történő
megjelenése.
Eróziós fokozat
A vízeróziós formák kifejlődésének mértéke.
Ex situ talajtisztítás
Talajtisztítás a talaj kitermelésével.
Fitoremediáció
A biológiai eljárások közé sorolható a nehézfémekkel szennyezett területek fitoremediációja, amikor is az adott
fémet nagy mennyiségben felvenni képes növényt telepítenek a területre.
Fragmentáció
Ivartalan szaporodási forma (az Enchytraeidae család egyes képviselőinél is előfordul): az állatok testének
meghatározott szelvénye képes arra, hogy az előtte lévő feji részt viselő testrészt a testvég szelvényeivel
kiegészítse, illetve az utána következő farki vég elé feji véget alakítson ki.
Fungicidek
Gombaölő szerek.
Geológiai talajpusztulás
Állandó, kisebb sebességű, lassú folyamat, amelynek során a kőzetek mállási termékei pótolják az elhordott
anyagot
és természetes vegetáció mellett egyensúlyi állapot alakul ki. A geológiai, vagy természetes talajpusztulás
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hatására
képződnek pl. a völgyek, kanyonok stb.
Gyorsított talajpusztulás (akceleráció)
Az emberi tevékenységek (pl. erdőirtás, lejtő irányú talajművelés stb.) a természetes növénytakaró
megbontásával
megszüntették az egyensúlyon alapuló ősi természetes viszonyokat, utat engedve elsősorban a víz, és a szél által
előidézett károsodásoknak, a gyorsított talajpusztulásnak vagy akcelerációnak.
Herbicidek
A herbicidek gyomirtó szerek.
Hidraulikus vízvezetés
Vízáteresztő képesség
Hidratált ion
Hidrátburokkal körülvett ion.
Hidrofób
Víztaszító, vízzel nem keveredő.
Hifafonal
A gombák hosszú, vékony elágazó fonalai, mellyel a gomba vegetatív növekedése történik, együttesen
micéliumnak
nevezzük.
Holtvíztartalom
A talajnedvességnek a növényzet által nem hasznosítható, a gyökerek szívóerejénél erősebben kötött része.
Humuszosodás/Humifikáció
A humuszosodás talajképző folyamatában alakul ki a talajra jellemző szervesanyag, a humusz. Előfeltétele a
felszínre, illetve a talajba jutó szervesanyag bomlása, majd átalakulása, és a talaj ásványi anyagával való
keveredése és kapcsolódása. Eredményeként nagy molekulatömegű, kolloid természetű, sötét színű, bonyolult,
képlettel nem definiálható savkarakterű polimerek, a humuszanyagok keletkeznek.
In situ talajtisztítás
Talajtisztítás a talaj kitermelése nélkül.
Inszekticidek
Az inszekticidek rovarölő szerek.
Kapilláris vízvezetés
A kapilláris pórusokon történő vízvezetés.
Kationcsere kapacitás
A talaj kationcsere kapacitása („T érték”, vagy az angol „cation exchange capacity” kifejezésből „CEC”)
kifejezi,
hogy egységnyi tömegű talaj, meghatározott pH esetén mennyi kationt tud kicserélhető formában
(Coulomb-erőkkel) megkötni, más szóval megadja a kolloidok felületén levő negatív töltések mennyiségét.
Mértékegysége: cmol/kg, vagy mgeé/100g
Kelátképzés
A kelátképződés során a fémek különböző molekulákhoz több kötéssel kapcsolódva stabil, heterociklusos
komplexeket hoznak létre. A humuszanyagok természetes komplexképzőkként képesek a kelátképzésre,
vagyis fém ionok különböző erősséggel történő megkötésére.
Kerekesféreg
A kerekesférgek a fejükön lévő kerékszervről kapták a nevüket, mely a mozgás és a táplálkozás szolgálatában
áll.
A legkisebb méretű többsejtűek. Az egész Földön elterjedtek, főleg édesvízi életterekben, de tengerekben is
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előfordulnak. Nedves talajban, avarban, mohapárnákban, fák odvának vízterében is megtalálhatók.
Elhalt szervesanyaggal, algákkal, gombákkal, baktériumokkal táplálkoznak.
Kilúgzás
A kilúgzás egy olyan talajképző folyamat, amely során a lefelé áramló talajoldat hatására a felső talajszinteknek
elsősorban kalciumkarbonátban, és az annál jobban oldható anyagokban ill. a bázikus kationokban
elszegényednek.
Koaguláció
A kolloid állapot megszűnése (kicsapódás)
Kolloid
A kolloidok kisméretű (< 2μm) anyagi részecskék, melyek legjellemzőbb tulajdonsága, hogy tömegükhöz
képest
rendkívül nagy felülettel rendelkeznek, és (döntően negatív) töltésük van.
Kondenzált aromás gyűrű
Benzol-gyűrűket tartalmazó vegyületek, ahol két egymás melletti gyűrűben két egymás melletti szénatom közös.
Láplecsapolás
A lápok természetes vagy mesterséges lecsapolása a talajvíz szintjének süllyedését, és ezáltal a láp kiszáradását
eredményezi, amely lényeges és vissza nem fordítható változásokat idéz elő: a láp erőteljes zsugorodását és
megsüllyedését, deflálódását, kigyulladását okozhatja, és az oxidatív környezetbe kerülő szervesanyag
lebomlása
során jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz szabadul fel.
Lokalizáció
A lokalizáció a továbbterjedés megakadályozására szolgál, amit felszíni takarással vagy a szennyeződés alatti
szigeteléssel oldunk meg.
Medveállatka
Általában maximum egy milliméter hosszú, tömzsi, négy testszelvényből álló állatkák, melyek „kis vízi
medvékhez”
hasonlítanak (innen a nevük).
Meszezés
Kémiai talajjavítási módszer, amely során a nagymértékű savanyúság és telítetlenség megszüntetése vagy
csökkentése, illetve a kolloidok kalcium telítettségének biztosítása érdekében CaCO 3-tartalmú anyagokat
(pl. mészkőport, cukorgyári mésziszapot) juttatnak a talajba.
Micélium
Gombafonalak összessége, szövedéke, mely fonalszerű hifákból áll.
Mikorrhiza
A növények gyökerei és egy vagy több talajon élő gombafaj között kialakuló kölcsönösen előnyös kapcsolat.
A növényi gyökerek szénhidrátokat juttatnak a gombának, a gomba pedig a hifák segítségével távolabbi
talajrészekről is képes vizet és tápanyagot (foszfort, nitrogént, mikrotápelemeket) biztosítani a gazdanövény
számára.
Mikrobiális talajlégzés
A mikrobiális talajlégzés a szervesanyagok ásványosodása következtében mérhető. Ebben a folyamatban a
szervesanyagok szén-dioxiddá és vízzé oxidálódnak, mely során az aerob mikroorganizmusok oxigént
fogyasztanak. A mikrobiális talajlégzés mérése az O2-fogyasztás és/vagy a CO2-kibocsátás révén történik.
A mikrobiális talajlégzés összefüggésben van a rendelkezésre álló lebontható szervesanyag, valamint a talajban
lévő mikrobiális biomassza mennyiségével.
Mutáció
Az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik
Off site talajtisztítás
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Talajtisztítás a területtől távolabb.
On site talajtisztítás
Talajtisztítás telephelyen.
Parazita
Azokat az élőlényeket nevezik így, amelyek élőhelye és tápláléka valamely más élőlény, a gazda.
Patogén
Kórokozó fajok, melyek más szervezetekben betegséget képesek okozni.
Pedotranszfer függvény
A pedotranszfer függvények rendelkezésre álló (általában könnyen, gyorsan vagy olcsón meghatározható)
adatok alapján, összetett függvények és modellek segítségével becsülnek meg más talajtulajdonságokat
(pl. fizikai féleség kategóriák alapján következtetnek a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaira)
Peptizáció
A szilárd fázis dezaggregálással kolloid rendszerré alakul úgy, hogy az apró részecskék hidratálódnak és
elválnak
egymástól. Peptizált állapotban a részecskék egymástól elkülönülten helyezkednek el.
Perzisztencia
A szennyező anyagok természetes lebontással szembeni ellenálló képessége.
Peszticid
A peszticidek vagy növényvédőszerek olyan anyagok és annak keverékei, melyeket a növények, termények
védelme, és a kártevő élőlények távol tartása, terméketlenné tétele és elpusztítása végett alkalmazunk.
A peszticidek három csoportba oszthatók: herbicidek, inszekticidek és fungicidek.
Pneumatikus eljárás
A pneumatikus eljárások során vákuumkutakkal létrehozott kis nyomással a helyszínen (in situ) elszívják az
illékony anyagokban gazdag talajlevegőt, amelyet helyben, aktívszén-szűrőkkel tisztítanak meg
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)
A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) három vagy több összekapcsolódó aromás gyűrűt tartalmazó
anyagok.
Poliklórozott bifenilek (PCB)
A poliklórozott bifenilek (PCB) és származékaik vízben nem, de apoláris oldószerekben jól oldódó anyagok, az
emberi és állati szervezetbe jutva a zsírszövetekben dúsulnak fel.
Polimerizáció
A polimerizáció olyan kémiai reakció, amely során valamely telítetlen (kettős kötésű), kismolekulájú
(monomer)
vegyület azonos molekulái, melléktermék keletkezése nélkül óriásmolekulává egyesülnek, így ugyanolyan elemi
összetételű, de n-szer nagyobb molekulasúlyú anyagok képződnek.
ppm
A ppm (parts per million) jelentése: milliomod rész. Folyadék vagy szilárd anyagok esetén megfelel a mg/kg
koncentrációnak.
Prizma
Háromszög keresztmetszetű, hosszan elnyúló alakzatban tárolt alapanyag.
Pufferkapacitás
Adszorpciós, ioncserélő tulajdonságainak köszönhetően a talaj a bekerülő anyagok egy részét lekötni és/vagy
átalakítani képes, így közömbösíti, ill. tompítja (kiegyensúlyozza) a talajokat érő szélsőséges hatásokat.
A talaj pufferkapacitásának jelentős szerepe van az állandó pH kialakításában, a tápelem megkötésben, és a
toxikus hatások mérséklésében.
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Részleges mentesítés
A részleges mentesítés a szennyeződés eltávolítását jelenti, pl. olajlencse kitermelése.
Rezisztens
Ellenálló valamivel szemben.
Rizoszféra
A növények gyökere körül lévő néhány milliméter vastagságú talajréteg, ahol a mikroorganizmusok száma
általában mindig nagyobb, mint a gyökerektől pár cm távolságban.
Savanyodás
A talajsavanyodás során a talajképző tényezők sajátos társulása révén a talajképződés során keletkező lúgos és
semleges mállástermékek (Ca,Mg, Na, K) kilúgzódnak a talajszelvényből, és így a talajban a savtermelő
folyamatok kerülnek túlsúlyba, melyek során a bázikus kationok savas karakterű vegyületekkel helyettesítődnek
(pl.: oldható Al és Fe-komplexekkel), a bázistelítettség csökken, és a talaj telítetlenné válik.
Sűrűség
Egységnyi térfogatú hézagmentes talajminta tömege, jellemző értéke 2,65 g/cm3
Szaprofita
Olyan élőlények tartoznak ebbe a csoportba, amelyek szerves anyagaikat már elpusztult, elhalt növények vagy
állatok testéből nyerik, azokat egyszerűbb szervetlen anyagokká bontják.
Szénbefogás/Szénmegkötés
A talajok szénbefogása (angol kifejezés „carbon sequestration”) az atmoszférikus CO2 növényekkel és
mikroorganizmusokkal történő megkötése, és annak élő biomassza, holt szerves anyag vagy humusz formájában
történő tárolása. Segítségével jelentősen csökkenthető az üvegházhatású gázok koncentrációja a légkörben, és
ezáltal mérsékelhetőek a klímaváltozás negatív hatásai.
Szervesanyag
A nemzetközileg elfogadott definíció szerint a talaj szervesanyag (soil organic matter, SOM) tartalma magában
foglalja a talajban található szerves vegyületek összességét, a lebomlatlan növényi és állati szervezetek
kivételével.
Döntően két frakcióra bontható, melyek a valódi humusz, és az ún. nem valódi humuszanyagok.
Szerves mikroszennyezők
A szerves mikroszennyezők közé tartoznak a peszticidek, policiklikus aromás szénhidrogének (PAH),
poliklórozott
bifenilek (PCB) és származékaik.
Szervetlen szennyezőanyagok
A szervetlen szennyezőanyagok közé tartoznak a toxikus nehézfémek: Pb, Cd, Ni, Hg.
Szikesedés
A szikesedés olyan degradációs folyamatok együttes elnevezése, amely során a talajban az oldható sók hatására
kedvezőtlen tulajdonságok alakulnak ki.
Talaj
Három (négy) fázisú, négydimenziós, polidiszperz rendszer, azaz különböző méretű, alakú és térbeli
elrendezésű
részecskék heterogén, struktúrába rendeződött és időben is változó halmaza.
Talaj aggregátumok
A talaj szilárd fázisát alkotó ásványi szemcsék különböző erők és folyamatok hatására halmazokká, ún. talaj
aggregátumokká tapadnak össze. Az aggregátumok fizikai, kémiai és biológiai folyamatok kölcsönhatásának
eredményeként jönnek létre.
Talajbiodiverzitás
A talaj biodiverzitása a talajban élő szervezetek és ökológiai rendszerek közötti és bennük lévő változatosság,
változékonyság összessége (ökoszisztéma, faj, gene-tikai diverzitás)
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Talajdegradáció
A talajokban bekövetkező kedvezőtlen fizikai, kémiai leromlás, amely a talaj funkcióiban negatív irányú
változásokat
okoz. Az Európai Unió által meghatározott nyolc, a talajokat leginkább veszélyeztető degradációs folyamat:
erózió,
szervesanyag csökkenés, fizikai degradáció, talajlefedés, szikesedés, biodiverzitás csökkenés,
árvizek/földcsuszamlások,
talajszennyezés.
Talajinformációs és Monitoring Rendszer (TIM)
Az országos Környezetvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (KIM) alrendszereként 1992 óta az egész
országot lefedő 1236 mérőponton működő hálózat, melynek célja talajaink állapotának részletes és objektív
felmérése,
és az állapotváltozások folyamatos nyomon követése.
Talajmosás (Extrakció)
A talajmosás (extrakció) során a káros anyagok nem bomlanak le és nem alakulnak át, hanem azzal a
szemcsefrakcióval
együtt választják le a szennyeződést, amelyre adszorbeálódik.
Talajszerkezet
A talaj szilárd fázisát alkotó ásványi szemcsék különböző erők és folyamatok hatására, halmazokká,
aggregátumokká
tapadnak össze, ezért a talajok többségének jellegzetes szerkezete (struktúrája) van. (Morzsás, szemcsés, diós,
hasábos,
oszlopos, lemezes.)
Talajvédelem
A termőföld termékenységének és minőségének megóvása, javítása, fizikai, kémiai és biológiai romlásának
megelőzése.
Termikus eljárás
A termikus eljárások során a káros anyagokat magas hőmérsékleten oxidálják, ill. gázfázisba viszik át, majd
termikus
utókezeléssel szétroncsolják.
Textúra (fizikai féleség, szövet)
A talaj szilárd fázisát alkotó, különböző méretű elemi részecskék (homok, por, agyag) százalékos aránya a
talajban.
(Pl. agyagos vályog, vályog, homokos agyag, stb.)
Toxikus anyag
Mérgező anyag
.
Talajpusztulás
lásd: Talajdegradáció
Víznyelő képesség
Az a vízmennyiség, ami időegység alatt a talajba beszivárogni képes.
Vízáteresztő képesség
Vízzel telített talaj egységnyi keresztmetszetén időegység alatt átszivárgó víz mennyisége.
Víztartó képesség
Az a nedvesség mennyiség, amit a talaj a gravitációval szemben visszatartani képes.
Felületi rétegerózió
A vízszintes, vagy majdnem szintvonalas talajművelést nem akadályozó, csak a művelt talajrétegre korlátozódó
eróziós
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forma, amely a talajt egyenletes, vékony rétegben pusztítja le.
Rejtett erózió
A rejtett erózió során az elfolyósodott talajfelszín pépszerű állapotban elmozdul, és a lejtőn lefelé csúszva
vékony
rétegben, de nagy területen a helyi erózióbázis felé halad.
Csepperózió
Az eső cseppek robbantó és fröccsentő hatása együttesen idézi elő.
Lepelerózió
A felületi lefolyás hatására lepelszerűen, nagy területen, egy időben elmozduló víztömeg által szállított
talajrészek
okozzák.
Erózióbázis
A terület mélyen fekvő pontja, ebbe az irányba történik az anyagszállítás.
Mélységi (vonalas) erózió
A csapadékvíz a lejtőn nagy rétegvastagsággal, koncentrálva mozog, ennek hatására nagyobb mélységre terjed
ki.
Barázdás erózió
Vonalas erózió enyhébb formája, amely a felszínt eróziós barázdákkal szabdalja fel, és a szintvonal menti
művelést még
nem akadályozza.
Árkos erózió
A barázdás erózióból alakul ki, az árkok mélysége elérheti a 0,5 – 3 métert, szélességük a 0,5 – 8 métert.
Vízmosásos erózió
A vonalas eróziónak a legfejlettebb formája, mely a felületen összegyülemlett víz egyesülése útján folytonosan
mélyülő
és terjedő vízmosáshálózat alakját ölti.
Padkásodás
A sík szikes területek jellegzetes eróziós talajpusztulási formája. Hatására - a szemre sík felszínen - néhány
deciméter
mély, meredek falú mélyedések alakulnak ki.
Padkatetőt
A padkásodással érintett felszín magasabban fekvő térszíne, többnyire zárt gyeptakaró borítja.
Padkafenék
A padkásodással érintett felszín mélyebben fekvő térszíne, sókivirágzás, a fehér porszerű kovasav összegyűlése,
és
gyér, szárazság- és sótűrő növényzet jellemzi.
Szedimentáció
A lejtős területekről lepusztult talajrészek - amint a felületi lefolyás energiája csökken – leülepednek, és a
mélyebben
fekvő területeken felhalmozódnak.
Pórustér
A szilárd részek által ki nem töltött tér a talajban.
Eutrofizáció
Foszfor (P) és később nitrogén (N) hatására bekövetkező algavirágzás a felszíni vizekben.
Térfogattömeg
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Egységnyi térfogatú száraz bolygatatlan talajminta tömege, jellemző értéke 1,1 – 1,6 g/cm3.
Talajtömörödés
A talajszerkezet pórustérfogat csökkenése mellett bekövetkező leromlása valamely külső hatás következtében.
Mechanikai összetétel
Elemi szemcsék százalékos megoszlása a talajban. Lásd még: textúra.
Talaj lefedés
A talaj mesterséges lefedése, vagy rombolása épületekkel, infrastrukturális építményekkel, vagy más
mesterséges
anyagokkal. Hatására megszűnnek, vagy jelentősen károsulnak a talajok addig betöltött funkciói.
Területfogyasztás
A be nem épített (mezőgazdálkodási, erdészeti, természetes, vagy félig természetes) területek, beépítése.
Talajfedés
A talaj lefedés és a területfogyasztás együttes elnevezése.
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