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Bevezető 

A magyarországi talajosztályozási rendszer – a genetikus 

megközelítésnek megfelelően – nem a szelvény tulajdonságaiból, hanem a 

környezeti folyamatok jellemzéséből indul ki. Ezzel szemben a nemzetközi 

talajtan már túllépett az általános genetikai osztályozáson és bevezette a 

diagnosztikai talajosztályozást, mely a szelvény fizikai, kémiai, biológiai 

jellemzőin alapszik. Bár már Magyarországon is megindult a talajosztályozási 

rendszer diagnosztikai alapú átalakítása, a lejtőhordalék talajok esetében ez a 

munka még nem indult el. Osztályozási rendszerünk lejtőhordalék talajok 

esetében elsősorban a ráhordódott anyag forrását jellemzi, kevésbe törődik a 

szelvényben kialakult, illetve kialakulóban lévő tulajdonságokkal. 

A lejtőhordalék vagy kolluvium megnevezés a latin colluere szóból 

ered, melynek jelentése mosni [1]. A lejtőhordalék, mint anyag, helyi lemosódás, 

tömegmozgás és gravitáció révén rakódik le homorú lejtőkön, lejtők lábánál, 

lejtők pihenőin, mélyedésekben vagy kisebb völgyekben, és sok esetben több 

méter vastagságban halmozódik fel [2, 3]. Rétegzettsége - ha van - általában 

szembetűnő. A lejtőhordalék talajok jellemzőit leginkább a ráhordott anyag 

minősége határozza meg [2, 4]. 

Anyag és módszer 

 Célunk a lejtőhordalék talajok helyének meghatározása a hazai és 

nemzetközi talajosztályozási rendszerekben, az egyes osztályozási rendszerek 

összevetése, valamint a lejtőhordalék – mint tulajdonság (colluvic) és e talajtípus 

jellemzőinek feltárása. Ezért sorra vettük a nemzetközi és nemzeti 

talajosztályozási rendszereket és megvizsgáltuk a lejtőhordalék (kolluviális) 

típusok hierarchiában elfoglalt helyét, prioritási szintjét. Továbbá ásott 

talajszelvényekkel szemléltetjük a lejtőhordalék talajtípust, illetve ezen példák 

segítségével igyekszünk a magyar talajosztályozási rendszer hiányosságait 

kimutatni. 

A lejtőhordalék kategória megjelenése a nemzetközi és egyes nemzeti 

osztályozási rendszerekben 

 Magyarország talajainak genetikai és talajföldrajzi osztályozási 

rendszerében a lejtőhordalék talajt, mint típust a „folyóvizek, tavak üledékeinek, 
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valamint a lejtők hordalékainak talajai” főtípuson belül találjuk. Azon belül négy 

altípust találunk: csernozjomok lejtőhordaléka, erdőtalajok lejtőhordaléka, 

rendzinák lejtőhordaléka és vegyes üledékek [3]. 

 Az 1990-es évek végén megjelent két igen jelentős, nemzetközileg 

használt talajrendszertan könyvben - Soil Taxonomy (1999) [5] és „Világ Talaj 

Referenciabázis” (World Reference Base for Soil Resources, továbbiakban 

WRB; 1998) [6] – még semmilyen formában nem jelenik meg a lejtőhordalék. 

Ellenben a 2006-ban megjelent WRB már a diagnosztikai anyagok között említi, 

mint lejtőhordalék anyag (colluvic material) [1]. Ennek jelenléte azonban (pl. ha 

a talaj felszínétől kezdve az anyag vastagabb, mint 25 cm) még nem indokolta 

egy új referenciacsoport létrehozását (pl. Colluvisol) [2]. A lejtőhordalék 

(colluvic) kifejezés ugyancsak fellelhető a 2006-os WRB-ben a második-szintű 

talajképző elemek között (Definitions of formative elements for second-level 

units of the WRB), miszerint: „lejtőhordalék anyaga van, 20 cm vagy annál 

vastagabb, ember által előidézett talajmozgás hozza létre”. Minősítő utótagként 

(suffix qualifier) számos talajtípusnál szerepel (Solonetz, Gleysols, Andosols, 

Plinthosols, Nitisols, Ferralsols, Cambisols), illetve minősítő előtagként (prefix 

qualifier) is előfordul (Regosols). Ugyancsak számos talajtípus esetében szerepel 

a talajképző kőzetek között (Calcisols, Cambisols, Cryosols, Durisols, 

Gypsisols, Luvisols, Planosols, Plinthosols, Regosols, Stagnosols) [1]. 

A második-szintű talajképző elemek közül a lejtőhordalékhoz szorosan 

kapcsolódik még a Transportic, valamint Novic minősítő is. A Transportic 

valamilyen gépezet segítségével történő emberi beavatkozás (pl. felszíni 

bányászati tevékenység során áthalmozott/mentett humuszos fedőréteg) által 

eredményezett ráhordódást jelöl [1], ami a lejtőhordalék szempontjából azért 

fontos, mert a lejtőkön felszínen lévő talajra (Regosol) ezáltal humuszos anyag 

kerül rá (bányászati meddő), hasonlóan a természetes módon ráhordóddott 

anyaghoz, ami a terepi meghatározást nehezíti az előzmények nem ismerése 

esetén. A Novic minősítő a talajra frissen ráhordott/hordódott, kis mennyiségű 

anyagra (5-50 cm) utal [1]. A kevés anyag miatt a talajok eredeti jellemzői 

megmaradnak, ezért az eltemetett talajt osztályozzuk. Az 1. táblázat mutatja, 

hogy a lejtőhordalék, valamint a Transportic minősítők mely talajtípusoknál 

jelennek meg. Ezen talajtípusoknál a Novic jelző - a Regosolokat kivéve - 

mindenhol jelen lehet [1]. 

 A nemzetközi talajosztályozási rendszerek áttekintése után vegyük sorra 

a lejtőhordalék előfordulását az egyes nemzeti rendszerekben.  

A franciák osztályozási rendszerében (AFES-INRA Pedological 

Reference Base, 1992) a Colluviosol, mint talajtípus, azzal a rövid leírással 

szerepel, hogy olyan talajtípus, mely kolluviális üledékeken jön létre [7]. Az ezt 

követően megjelent Référentiel pédologique (1995) viszont a Fluvisolok 

(öntéstalajok) alatt, mint altípus említi a lejtőhordalék talajokat több talajtípussal 

egyetemben (Fluvisols, Thalassosols, Colluvisols) [8]. 

A közel egymást követően megjelent szlovák (2000) és cseh (2001) 

talajosztályozási rendszerek is különböznek a lejtőhordalék kategóriát illetően. A 

csehek rendszere (az 1995-ös francia osztályozási rendszerhez hasonlóan) a 

Fluvisolok alatt, mint típus („Typy”) említi (Koluvizem, Fluvizem) [8], míg a 

szlovák rendszer sehol nem említi, még a Fluvisolok alatt sem; feltehetőleg 



azért, mert ez a rendszer az 1994-es WRB Draft-ot veszi alapul (melyben ez a 

típus még nem szerepelt) [9]. 

A németek egy korábbi osztályozási rendszere (Systematik der Böden 

und bodenbildenden Substrate Deutschlands, 1998) a franciákhoz és csehekhez 

hasonlóan az Fluvisolok alá sorolja be (Auenböden, Marschen, Kolluvisole) [8]. 

Viszont egy későbbi, elsősorban talajtérképezési célokat szolgáló rendszer 

(Bodenkundliche Kartieranleitung, 2005) igen részletesen ír a lejtőhordalék 

talajokról, az „antropogén talajok” osztályba sorolja őket és négy altípust különít 

el: lejtőhordalék talaj (Normkolluvisol), podzolok lejtőhordaléka (Podsol-

Kolluvisol), pszeudoglejes lejtőhordalék (Pseudogley-Kolluvisol) és glejes 

lejtőhordalék (Gley-Kolluvisol) [10]. 

A lettek talajosztályozási rendszerében is megjelenik, de ők csupán a 

talajképző kőzeteknél sorolják fel a colluvium-ot, más helyen náluk sem fordul 

elő [11]. 

1. táblázat. A colluvic és transportic minősítők előfordulása (WRB 2006. 

alapján saját szerkesztés) 

  Colluvic Transportic 

  Prefix Suffix Prefix Suffix 

Histosols       x 

Solonetz   x     

Gleysols   x     

Andosols   x     

Plinthosols   x     

Nitisols   x     

Ferralsols   x     

Arenosols       x 

Cambisols   x     

Regosols x     x 

Eredmények 

 Alábbiakban két, a lejtőhordalék talajtípusra jellemző talajszelvény kerül 

bemutatásra, mely jól jellemzi a magyarországi lejtőhordalék talajok 

osztályozási problémáit. 

Az I. számú szelvény (1. kép): 

Domborzat: völgytalpon, de nem ellaposodott részen (nincs feltöltődés, csak 

anyag lerakás). 

A1 0-10 cm; gyökerekkel sűrűn átszőtt; humuszos, morzsás szerkezet; 

kiválásmentes; fizikai féleség: homokos vályog; szín: 10YR 2/2. 

AB 10-30 cm; közepesen szerkezetes; humuszhártyák, vaskiválások 

megjelenése, fizikai féleség: homok; szín: 10YR 3/2. 

2Bg 30-50 cm; sok vaskiválás; glejes szint; fizikai féleség: durva homok; 

szín:10YR 4/2. 



3Bg 50-80 cm; erősen szerkezetes, kifejezett vaskiválásokkal; glejes; fizikai 

féleség: vályogos homok; szürke mátrix: 10YR 4/2. 

4Bg 80-110 cm; közepesen szemcsés szerkezet; erősen glejes; fizikai féleség: 

agyagos vályog; szín: 10YR 4/1. 

5Bg 110 cm alatt; gyengén szerkezetes, szürke mátrix, vörös foltokkal, 

fizikai féleség: vályog; szín: 10YR4/1. 

 A talajszelvény fizikai félesége és színe folyamatosan változik. A 

szelvény teljes mélységében karbonátos, bár változó mértékben (0-30cm: 

gyengén, 30-110cm: erősen, 110 cm alatt: gyengén). A mély A-szint arra utal, 

hogy ennél a talajszelvénynél a felszínre jelentős mértékű humuszos ráhordódás 

történt. 30 cm-től lefelé haladva rendre glejes. Ezen tulajdonságai alapján a 

magyar genetikai osztályozási rendszerben öntés, ill. lejtőhordalék jellegű. 

Ugyanakkor a nagyon mély, egyenetlen humuszos réteg (szürke) a környező 

területekről összehordott anyagra utal. Ilyen csak lejtőhordalékon jön létre. 

Összességében e szelvényt nem lehet egyértelműen egy talajtípusba besorolni: 

lehet mély glejes lejtőhordaléktalaj vagy típusos réti talaj lejtőhordalékon, 

melyek nem létező talajtani egységek. WRB alapján: Mollic Fluvic Gleyic 

GLEYSOL (Calcic, Colluvic, Eutric). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2. kép. Az I. (balra) és II. számú (jobbra) talajszelvények; Alacska 

 

A II. számú szelvény (2. kép): 

Domborzat: lejtőláb 

A1 0-10cm; gyökerekkel sűrűn átszőtt; nem pezseg (savanyú); szín: 10YR 

5/4. 

A2 10-40 cm; gyengén szerkezetes, enyhén morzsás; kiválásoktól mentes; 

nem pezseg; fizikai féleség: vályogos homok; 10YR 5/4. 

A3  40-70 cm: eltemetett humuszos A-szint; erősen szerkezetes, szemcsés; 

sötét, vas-humátos szerves anyag tartalmú, kevés vaskiválás; nem pezseg; fizikai 

féleség: vályog; szín: N 2/0. 
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B 70-110 cm; eltemetett réti talaj B-szint, erősen glejes, közepesen 

szemcsés-morzsás szerkezet; nem pezseg; fizikai féleség: homokos vályog; szín: 

10YR 6/8. 

 A magyar genetikai osztályozási rendszerben erdőtalajok lejtőhordaléka 

típusba sorolható, mivel felette agyagbemosódásos barna erdőtalaj és 

pszeudoglejes barna erdőtalajok találhatók. A lehordódás elsősorban antropogén 

folyamatok eredménye: a hosszú, egyenes völgyoldalt szántóföldi művelésre 

használták, felgyorsítva ezzel a talajanyag lemosódását és a lejtőlábon való 

felhalmozódását. A magyarországi besorolás gyakorlatilag semmilyen 

szempontból nem jellemzi e talajt, hiszen a lejtőhordalék anyag felhalmozódásán 

kívül annak semmilyen tulajdonságát nem tükrözi. A WRB alapján kétféle 

megközelítés lehetséges. Mivel az eltemetett talaj 50 cm-nél sekélyebben 

kezdődik, ezért osztályozhatjuk magát az eltemetett talajt, a ráhordott anyagot 

(ez a lejtőhordalék) pedig a Novic jelzővel írjuk le: Mollic GLEYSOL 

(Areninovic). A másik megközelítésben a lejtőhordalék anyagot osztályozzuk a 

felszínen, ilyenkor közvetlenül utalhatunk a lejtőhordalék jellegre (Colluvic 

suffix), emellett Thapto- jelzővel emeljük ki az eltemetett talaj jellemzőit: Haplic 

CAMBISOL (Colluvic, Eutric) (Thapto-Gleysolic). 

Következtetések 

 A vizsgált talajszelvények alapján látszik, hogy a magyarországi 

genetikai talajosztályozási rendszerben nincs tipikus folyamat a lejtőhordalék 

kategória jellemzésére. A lejtőhordalék talajok jelentős része a hegy- és 

dombvidéki környezetben található, gyakran völgytalpi helyzetben, ahol a 

lejtőhordalék jelleg mellet gyakran a réties jellemzők is megjelennek. Ennek 

ellenére a hazai talajosztályozási rendszerben ezeket a talajokat igen nehéz 

elhelyezni. Nincsenek átmeneti talajtípusok, amelyek a kettős talajképződési 

irányt jellemezni tudnák. Hiányzik pl. a réti talajok felé történő átmeneti típus. 

Fontos jellemzők, mint pl. a ráhordott anyag minősége sem jelenik meg, az 

osztályozás nem tesz különbséget a humuszos anyag ráhordódásának 

következtében kialakuló mélyrétegű humuszos szintek, illetve az agyagos-köves 

B és C szintek ráhordódása következtében kialakult talajok között.  

Megállapítható, hogy a lejtőhordalék talajosztálynak alapvető szerepe 

van az egyes talajosztályozási rendszerekben. Egyrészt, mint főkategória 

(magyar genetikai osztályozási rendszerben: lejtőhordalék talaj), másrészt a 

fiatal és kevésbé fejlett talajok, váztalajok, kőzethatású talajok, ill. változó 

talajok (Cambisol) főtípusainak jellemző alegységeként jelenik meg (WRB). 

Megállapítható továbbá, hogy a lejtőhordalék jelleg csak mint talajképző kőzet 

marad meg az osztályozási rendszerben abban az esetben, ha a talajképződés a 

lejtőhordalék anyagon felismerhető diagnosztikai jellemzőket eredményez, vagy 

az áthalmozott anyag magával hozza diagnosztikai tulajdonságait. 

Észrevételeink előrevetítik egy, a magyarországi körülményekre 

illeszthető, és azt kellő részletességgel leíró osztályozási rendszer 

szükségességét, hogy a lejtőhordalék főtípus típusai könnyebben 

meghatározhatók legyenek. 



Köszönetnyilvánítás 

 A kutató munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt 

részeként – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Irodalom 

1. IUSS Working group on WRB 2006: World reference base for soil resources 2006. 

World Soil Resources Reports. No. 103. FAO. Rome p. 128. 

2. BERDING, F. (WRB Working Group): Colluvic and Fluvic soil materials and 

qualifiers (discussion and  proposals) in World Reference Base for Soil Resources. 

Hozzáférhető: www.fao.org/ag/agl/agll/wrb/doc/colluvicfluvic.doc [Hozzáférés: 2012. 

február 27.] 

3. STEFANOVITS P. - FILEP Gy. – FÜLEKY Gy. 1999: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, 

Bp. 1999. pp. 239-247. 

4. DOBOS E. 2002: Talajtakaró. In: Baráz Csaba (szerk.): A Bükki Nemzeti Park. 

Hegyek, erdők, emberek.  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2002. pp.153. 

5. USDA-NRCS 1999: Soil Taxonomy. Agricultural Handbook No.436, Second edition 

6. IUSS Working group on WRB 1998: World reference base for soil resources 1998. 

World Soil Resources  Reports. No. 84. FAO. Rome 

7. SUMNER, Malcolm E. 2000: Handbook of Soil Science. CRC Press 2000. E-157. 

8. NEMECEK, J. et al. 2001: Taxonomicky klasifikacni system pud Ceske Republiky. 

Praha, 2001. pp.40, 70. 

9. MORFOGENETICKY klasificacny system pod Slovenska. Bazálna referencná 

taxonómia. Bratislava, 2000. 

10. ECKELMANN, V. et al. 2005: Bodenkundliche Kartieranleitung. Hannover 2005. 

pp. 200, 233-234. 

11. KARKLINS, A. 2007: Augsnes diagnostika un apraksts. Latvijas Lauksaimniecibas 

universitate, 2007. p.18. 

 

ISSUES IN CLASSIFICATION OF COLLUVIAL SOILS 

Réka Diána Bertóti, Endre Dobos, Péter Holndonner 

University of Miskolc, Institute of Geography; 3515 Miskolc-Egyetemváros 

ecodia@uni-miskolc.hu 

Keywords: colluvial soil, colluvium, colluvic, soil classification 

 The aim of this paper is to define the position of colluvial soils in the 

Hungarian and international soil classification systems, and define the 

classification structure of colluvial soils in our renewing classification system. 

The occurence of the colluvic properties in the national and international soil 

classification systems were compared. It was concluded, that the role of colluvial 

soils in soil classification is significant. Colluvial soils are identified either as 

major soil groups (e.g. in the Hungarian classification system), or as a sub-

category, characteristic of the main soil group. In cases where significant 

diagnostic features are present, the colluvium only remains as a description of 

the parentt material. As a final result, depending on the above written, we are 

trying to work out a theoretical soil classification system and examples of 

examined profiles will be shown as examples of the main categories. 
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