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A litoszféra és a talaj, mint erőforrás és kockázat 

Dávid Árpád 

2013 

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 számú projekt keretében készült. 

 

 

1. Bevezetés 

A Földet benépesítő emberiség létét befolyásoló folyamatok, történések döntően, az egész bolygóhoz 

viszonyítva annak hártya vékonyságú, egyébként néhányszor tíz kilométert kitevő felső részében, a litoszférában 

zajlanak. Ezen folyamatok, történések eredményeként alakult ki a jelenlegi felszín, jött létre a szárazföldek és 

óceánok, tengerek mai mintázata. 

Az emberiség számára áldást hozók és átokkal terhesek is lehetnek ezek. Kőzetek, ércek, energiahordozók, 

vizek, a mező- és erdőgazdálkodás számára nélkülözhetetlen talaj az egyik oldalon. Földrengések, szökőárak, 

vulkánkitörések, hegyomlások a másik oldalon. 

Hatalmas erők. Különböző nagyságrendű és sebességű folyamatok. Sajátos kölcsönhatások. 

Ezt mutatja be a jegyzet tizenkettő fejezete. A szerző reméli, hogy munkája a témával kapcsolatosan további 

gondolatokat ébreszt az olvasóban és felkelti érdeklődését a világ apróbb-nagyobb szépségeinek, vagy 

rettenetesnek tűnő dolgainak további tanulmányozására. 

2. 1. A Föld keletkezése, felépítése, szerkezete 

2.1. 1.1. A Föld keletkezése 

A ma leginkább elfogadott elmélet szerint a világegyetem anyaga a kb. 15 milliárd éve lezajlott ún. ősrobbanás 

során jött létre (1.1. ábra). Az óriási hidrogén- és héliumfelhőkből galaxisok, azokon belül csillagok, 

csillaghalmazok alakultak ki. Naprendszerünk a Tejútrendszernek nevezett galaxis egyik spirálkarjában foglal 

helyet (1.2. ábra). 
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1.1. ábra: Az ősrobbanás modellje                                                        1.2. ábra: A Naprendszer helyzete a 
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Tejútrendszerben 

A Nap és a körülötte keringő égitestek egy porból és gázokból álló felhő összehúzódása során alakult ki. Az 

összehúzódást valószínűleg egy közeli csillag felrobbanása indította el. A szupernóvából származó magasabb 

rendszámú elemek „beszennyezték” a gázfelhőt. Ennek köszönhetjük, hogy olyan nagy atomszámú elemek is 

megtalálhatók Naprendszerünkben, mint pl. a szén, a szilícium, a vas, vagy az urán. Ez a folyamat kb. 4,7 

milliárd évvel ezelőtt kezdődött. Ebben a forgó, korong alakú felhőben lezajló folyamatok határozták meg a 

Naprendszer égitesteinek tulajdonságait, így a mozgásukat, az anyagi összetételüket és az ettől függő felszíni 

alakzataikat is (1.3. ábra). 

 

1.3. ábra: A Naprendszer kialakulásának kezdeti stádiuma 

A kondenzációs folyamatokat és az anyagi összetételt nagyban befolyásolta a Naptól való távolság. Az 

ősnapban meginduló magfúziós folyamat jelentősen felfűtötte a felhő központi részét. A szoláris köd belső 

vidékeiről a gázok, illetve a porszemcsékből felszabaduló illékony anyagok a Napból áramló részecskesugárzás, 

a napszél segítségével a külső területekre kerültek. A Naphoz közelebbi területek tehát illó anyagokban nagyon 

elszegényedtek. A belső területeken így a bolygókezdemények, bolygócsírák, vagy más néven planetezimálok 

összeállásában csak szilárd szemcsék vettek részt. Ezért állnak főképpen szilikátokból, és ezért tartalmaznak 

kevés illó anyagot a Föld-típusú bolygók, a Hold, valamint a kisbolygók. Abban a távolságban, ahol már elég 

hideg volt a víz kicsapódásához, a vízjég-szemcsék száma ugrásszerűen megnőtt. Az ennél távolabbi 

tartományban így már a világegyetem leggyakoribb molekulája, a H2O is részt vett a bolygókezdemények 

felépítésében. Ehhez a határhoz közel tudott kialakulni a legnagyobb bolygó, a Jupiter. Ettől kifelé a 

szemcsesűrűség és a belőlük felépülő planetezimál-méret ismét folyamatosan csökkent. A szoláris ködből 

jelentős mennyiségű gázt csak az óriásbolygók tudtak magukhoz kötni, de azok is csak az összeállás későbbi 

fázisában, amikor már kellően nagy méretű és gravitációjú maggal rendelkeztek (1.4. ábra). 
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1.4. ábra: A Naprendszerbe tartozó égitestek (forrás:  mdm-english.blogspot.com) 

A bolygócsírák további növekedésében már nem a por- és gázgyűjtés jelentette a fő szerepet, hanem az 

egymással való összeütközés és összeolvadás. Ezt az elméletet a Holdról, a kisbolygó-övből és a Marsról 

gyűjtött kőzetek és meteoritok tanulmányozásával állították fel a tudósok. Segítségével Földünk kialakulása is 

jól modellezhető. A vizsgált meteoritok sajátosságai arra utalnak, hogy az egyre nagyobb darabokká összeálló 

kőzettestek a száz km körüli méretet elérve részlegesen vagy teljesen megolvadtak. Az ehhez szükséges hőt a 

becsapódások során felszabadult mozgási energia (képződéshő) és a radioaktív izotópok bomlása szolgáltatta. 
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Az olvadt kőzetanyagban a nagyobb fajsúlyú vas az égitest magjába szivárgott, míg a könnyebb szilikátos 

kőzetek a köpenyben gyűltek össze. A köpeny anyaga viszonylag hamar megszilárdult, míg a mélyen fekvő mag 

hűlése sokáig elhúzódott. Ezért a nagyobb kőzetbolygók magja – akárcsak Földünké – ma is legalább részben 

folyékony állapotban van. A kezdetben állandó bombázásnak kitett felszíni rétegek tízmillió éveken át olvadt 

állapotban maradhattak (magmaóceán), és még később is újra és újra részleges olvadásnak voltak kitéve a 

becsapódások és a vulkáni tevékenység következtében. Ezen felszíni réteg, a kéreg tehát különösen erős 

differenciálódáson ment keresztül, s így vegyi jellemzői eltérnek az alatta fekvő, ősibb tulajdonságokat 

megőrzött köpenytől. 

Az összeállási folyamat végső fázisában már aránylag kis számú és nagy méretű égitest marad a rendszerben. 

Így a már kialakult ősbolygókba aránylag nagy méretű kisebb égitestek csapódtak nagy sebességgel. A 

kőzetbolygók egyes jellemzőit, elsősorban forgási periódusukat e néhány utolsó nagy ütközés paraméterei 

határozták meg, lényegében véletlenszerűen. Emiatt alakult ki például a Föld és a Mars nagy tengelyferdesége. 

Az óriási becsapódások következménye volt mai elképzelésünk szerint a Hold létrejötte is. Az ős-Földdelkb. 

45°-ban ütköző, közel Mars nagyságú másik ősbolygó (a Theia) becsapódásának hatására a Föld 

köpenyanyagából jókora adag elpárolgott, majd Föld körüli pályán ismét kikondenzálódott, s belőle állt össze 

testvérbolygónk, a Hold (1.5. ábra). 

 

1.5. kép: A Theia ütközése a fiatal Földdel (forrás:  19thpsalm.org) 

Ezzel a hipotézissel jól magyarázhatók a következő megfigyelések: 

1. A Holdnak nincs számottevő vasmagja. Így a Hold nem lehet a Föld párhuzamosan keletkezett „ikertestvére”. 

2. A holdkéregben az oxigénizotópok aránya a földivel azonos, noha ez az arány minden bolygóra más és más. 

A Hold tehát nem lehetett eredetileg független bolygó, melyet a Föld befogott. 

3. A holdkéreg elemösszetétele a földköpeny összetételéhez általában hasonló. Ugyanakkor viszont feltűnően 

gazdag magas olvadáspontú elemekben (pl. Ti), míg hiányoznak belőle az alacsony olvadáspontú anyagok 

(alkáli fémek, illók). Ez érthető, ha a Hold az elpárolgott köpenyanyag újra-kondenzációjával jött létre. 
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Hasonló módon keletkezhetett a Föld hatalmas vízkészlete is: a Naprendszer külső térségeiben keletkezett jég-

kisbolygók, üstökösök becsapódásai útján érkezhetett ide bolygónk maivízkészlete az ún. kései nagy bombázás 

idején (Petrovay 2007, Kubovics 2008). 

2.2. 1.2. A Föld alakja 

Az évszázadok során számtalan elképzelés látott napvilágot Földünk alakjával kapcsolatban. Hosszú ideig a 

Földet egy fordított lapos tányérhoz hasonlítható korongnak hitték, és ugyan már a görögöknél is megjelent a 

gömbalak elképzelése, csupán a XV. században terjedt el igazán az európai tudósok és utazók körében. A 

tudomány mai állása szerint azonban egyik elképzelés sem fedi pontosan a valóságot. A Föld ugyanis nemcsak 

kering, hanem saját tengelye körül forog is. A tengelykörüli forgás viszont a centrifugális erőkövetkeztében a 

tengelyére merőleges irányban ható lapító hatással bír, így bolygónk csupán "közel" gömbalakú. Ennek 

köszönhetően Földünk kicsit "belapul" az É-i és D-i póluson. Ez a lapultság valóban nagyon kicsi: az Egyenlítőn 

mért átmérő alig 43 km-rel nagyobb, mint a pólusokat képzeletben összekötő vonal. Az így levezetett alakzatot 

forgási ellipszoidnak nevezzük. Az egyenlőtlen tömegeloszlásból adódóan azonban még ezt a megállapítást is 

pontosítanunk kell, hiszen valójában olyan felületet kell meghatároznunk, amely minden pontjában merőleges a 

nehézségi erő irányára. Ez a szintfelület a geoid, azaz nehézségi gyorsulásnak a közepes tengerszinttel egybeeső 

potenciálfelülete, mely nem követi a kőzetfelszínt (1.6. ábra). 

 

1.6. ábra: A Föld geoid alakjának modellje (forrás: www. earthsky.org) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tengerszint
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Gyakorlati okokból éppen ezért általában egyszerűsített modellt használunk a Föld alakjaként. A geodéziában 

lapult forgási ellipszoiddal helyettesítjük a geoidot, de néha a még egyszerűbb gömbi közelítés is megfelelhet. 

Gömbi közelítésnél a közepes földsugárral (R) számolunk. Ez esetben is a modellnek ugyanolyan a forgása és 

akkora a tömege, mint a valódi Földnek. 

A Föld alakjának (a geoidnak) egyik elfogadott globális közelítése a WGS84 (World Geodetic System) 

elnevezésű geodéziai dátum, mely nem más, mint egy tömegközépponti elhelyezésű forgási ellipszoid, ahol a 

fél-nagytengely hossza 6.378,137 kilométer, fél-kistengely hossza 6.356,752314 kilométer. Az eltérés alig 

0,33% a két tengely között, ezért lehet a gömb is jó közelítés. Amennyiben nem a globálisan jó illeszkedés a cél, 

hanem valamely kontinenst vagy még kisebb területet térképezünk, akkor más, helyileg jobban illeszkedő 

dátumot használunk. Magyarországon például az IUGG67 ellipszoidból képzett HD72 dátum jobban írja le a 

felületet, ezért a magyar polgári térképezés többnyire ezt az alapfelületet használja (Hartai 2003, Kubovics 

2008) (1.7. ábra). 

 

1.7. ábra: A geoid és a forgási ellipszoid kapcsolata 

2.3. 1.3. A Föld felépítése 

Kezdetben, kb. 4,6 milliárd éve a Föld izzó, olvadt állapotban volt, a gravitáció hatására ekkor alakult ki a 

gömbhözhasonlóformája. Ennek megfelelően belső felépítése gömbhéjas szerkezetű. A különböző rétegek a 

planetáris differenciálódás során alakultak ki, a rájuk jellemző elemek sűrűsége szerint. E folyamat során jöttek 

létre bolygónk belső övei (endoszférák): legkívül van a földkéreg, ezen belül található a földköpeny, és legbelül 

a külső és belső magból álló földmag (1.8. ábra). A kéreg felett helyezkednek el az ún. külső övek (exoszférák): 

a légkör (= asztenoszféra), a vízburok (= hidroszféra) és a bioszféra, mely a Föld élőlényeit foglalja magába. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9zia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Geodetic_System&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Geod%C3%A9ziai_d%C3%A1tum&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=IUGG67&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=HD72&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1ris_differenci%C3%A1l%C3%B3d%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%A9reg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%B6peny
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldmag


   

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.8. ábra: A Föld belső felépítése (forrás: www. tamop412a.ttk.pte.hu) 

A Föld belső felépítéséről közvetlen bizonyítékokkal nem rendelkezünk, hiszen az eddigi legmélyebbre hatolt 

mélyfúrás, az oroszországiKola-félszigeten fúrt „szupermély” fúrás is csak 12 261 méterre hatolt le a felszín alá, 

de még ez is bőven a kéregben maradt. A belső szerkezet megfigyelésére közvetett módszert, a földrengések 

megfigyelését használják a szakemberek. A Föld – vagy bármilyen bolygó – belsejében levő anyag fizikai 

tulajdonságainak változása a földrengéshullámok terjedési sebességének változását okozza, és ezen változások 

mérésével állapítható meg, hogy hány helyen változnak meg az anyag tulajdonságai, hány fizikailag elkülönülő 

belső rész mutatható ki (Hartai 2003, Kubovics 2008) (1.9. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuper-m%C3%A9lyf%C3%BAr%C3%A1s_a_Kola-f%C3%A9lszigeten
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldreng%C3%A9s
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1.9. ábra: A földrengéshullámok terjedése a Föld belsejében (Báldi 1991) 

2.3.1. 1.3.1. Kéreg 

A Föld felszínén elhelyezkedő szilárd burok a földkéreg. Alsó határát egy átlagosan 30-40 km mélységben 

elhelyezkedő szeizmikus törésfelület, a Mohorovicic-felület (Moho) képezi. Ez a felület egy fázisátalakulást 

jelző felület. E felett jelennek meg a földpátok (bázikus plagioklászok). A kéreg alsó részét az ebből, illetve más 

bázisos szilikát-ásványokból (amfibol, augit, olivin) álló gabbró, és kiömlési változata, a bazalt alkotja. A 

kontinensek területén e kőzetöv felett vastag gránitburok (kvarc, káliföldpátok és csillám alkotta kőzet) alakult 

ki. A mélyebb, bazaltos öv sűrűsége 3,0 g/cm3, míg a gránitos kéregé 2,8 g/cm3. Mivel az óceánok alatt hiányzik 

a gránitos öv és a víz közvetlenül a bázisos övvel érintkezik, a gabbró-bazalt övet óceáni kéregnek, míg a 

kontinenseket alkotó gránitos övet kontinentális kéregnek nevezzük. Ennek megfelelően a kéreg vastagsága 

rendkívül tág határok között változik: az óceánok alatt 6–7 km, a szárazföldek területén pedig 35 km, ám néhol 

eléri a 70 km-t is. A kéreg hőmérséklete a mélységgel változik. A felszínen a Nap melegítő hatására a 

hőmérséklet változó, ám néhány tucat méter után állandó lesz és onnan kilométerenként nagyjából 30 °C-kal 

növekszik a hőmérséklet, egészen a köpeny határáig, ahol kb. 400 °C-ot ér el. A kérget hordozó köpenyben 

végbemenő anyagáramlások, a konvekció miatt a kéreg nagyobb táblákra, ún. litoszféra-lemezekre töredezett, 

amelyek folyamatosan vándorolnak, mozognak (1.10. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvekci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Litoszf%C3%A9ra-lemez&action=edit&redlink=1
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1.10. ábra: A litoszféra felépítése 

A vékony réteg térfogata a Föld össztérfogatának mindössze 1%-át teszi ki (Hartai 2003, Kubovics 2008). 

2.3.2. 1.3.2. Köpeny 

A Mohorovicic-felület alatt egy közel 2900 km vastagságú földöv, a földköpeny található. Ez az öv a Föld 

térfogatának 82%-át, tömegének pedig 68%-át adja. Átlagsűrűsége a kéregénél jóval nagyobb, 4,5 g/cm3. A 

földrengéshullámok vizsgálata alapján kimutatták, hogy a földköpeny a kéreghez hasonlóan szilárd 

halmazállapotú, mivel a haránthullámok (S hullámok) áthatolnak rajtuk. A köpenyt vasban és magnéziumban 

gazdag szilikátokból álló peridotitok építik fel. Több fontos határfelület is felismerhető a köpenyben, melyek 

feltehetően az anyag ugrásszerű sűrűségváltozásait tükrözik. 1000 km mélységbe található a Repetti-felület, 

mely a felső-köpenyt (30-1000 km között) és az alsó-köpenyt (1000-2900 km között) választja el egymástól. 

Egy másik felosztás szerint felső-köpenynek csak a 30-400 km közé eső burkot nevezzük. Ez alatt 400-1000 km 

mélységben az átmeneti öv, majd ez alatt az alsó-köpeny található. a földrengéshullámok sebességének 

csökkenése észlelhető 700 km mélyen is. Ebben a mélységben találhatóak a legmélyebb helyzetű 

földrengésfészkek. A felső-köpenyen belül sebességcsökkenés mutatkozik 200-250 km mélységben is. Itt 

található a felső határa annak a 100-150 km vastagságú övnek, mely a földrengéshullámok anomálisan kis 

sebessége alapján részlegesen olvadt állapotban lehet. Az anyag kisebb sűrűségét ebben az övben a nagyobb 

hőmérséklet és gázok jelenléte okozza, mely a halmazállapotot egy nagy viszkozitású folyadékhoz teszi 

hasonlóvá. Ezt az övet más néven asztenoszférának nevezzük, míg a felette található köpenyrész és a kéreg 

együtt a litoszféra. A köpeny hőmérséklete és a benne uralkodó nyomás a mélységgel változik: a kéreg határánál 

500 és 900 °C közötti, míg a maggal határos alsó részeken hozzávetőleg 4000 °C feletti hőmérséklet uralkodik. 

paradox módon bár a legtöbb kőzet olvadáspontja legfeljebb 1200 °C és a köpeny nagy részében ennél 

melegebb van, a köpeny fizikai tulajdonságait tekintve gyakorlatilag szilárdnak tekinthető. A köpeny alsó 

részében a nyomás közel 136 GPa (1.11. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rfogat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asztenoszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paradoxon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28m%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9g%29
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1.11. ábra: A Föld belső szerkezete a jellemző határfelületek feltüntetésével 

A köpenyben jelentkező határfelületek, a köpeny övessége kétféle-képpen is értelmezhető. Egyrészt lehetséges, 

hogy a rugalmassági tulajdonságok változnak élesen az ilyen határokon. Másrészt a növekvő nyomás és 

hőmérséklet hatására az ásványok szerkezetének fázisátalakulásai tükröződnek a határokon. A lazább 

kristályszerkezetek elvesztik stabilitásukat egy mélyebb, nagyobb nyomású zónában, ahol jobb térkihasználású, 

sűrűbb szerkezetek stabilak (Hartai 2003, Kubovics 2008). 

2.3.3. 1.3.3. Mag 

A Föld belsejében, mintegy 2900 km mélyen a rengéshullámok újabb, igen éles határt jeleznek. Ezt Gutenberg-

Wiechert felületnek nevezik. E felületen a haránthullámok (S hullámok) eltűnnek, míg a hosszanti hullámok (P 

hullámok) sebessége ugrásszerűen lecsökken. Itt helyezkedik el a földmag, mely 3500 km sugarú. A földmagon 

belül egy további felületet is ki lehet mutatni, kb. 5000 km mélységben. Ez a földmagot két részre, a külső- és 

belső magra osztja. Ezt a felületet Inge Lehmann fedezte fel 1936-ban, így róla Lehmann-felületnek nevezték el. 

Mivel a haránthullámok kimaradása csak a külső magra korlátozódik, ez az öv folyékony halmazállapotúnak 

tekinthető, míg a belső mag szilárd. A mag fő alkotóelemei nehézfémek, elsősorban vas és kisebb mennyiségben 

nikkel. Ugyanakkor a belső magban a legújabb kutatások szerint a vasnál nehezebb elemek is jelen vannak, a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikkel
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külső magban viszont a vasnál könnyebb elemek találhatók. A mag két részét tehát a kémiai összetétel és a 

halmazállapot (vagy az annak megfelelő viselkedés) különbözteti meg egymástól. A precesszió és a Coriolis-

hatás következtében a folyékony külső magban áramlások zajlanak. Ezek hozzák létre a Föld mágneses terét, 

mely védőernyőt jelent a kozmikus sugárzással szemben. A mag sűrűsége 10 g/cm3-nél nagyobb, a Föld 

középpontja felé haladva pedig még tovább sűrűsödik. Egyes számítások szerint eléri a 14 g/cm3-t is (1.11. 

ábra) (Hartai 2003, Kubovics 2008). 

2.4. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a Föld keletkezésének elméletét! 

2. Mutassa be a Föld felépítését! 

2.5. Tesztkérdések 

1.1. Mikor kezdődött bolygónk kialakulása? 

a, 13.000 millió évvel ezelőtt 

b, 4.700 millió évvel ezelőtt 

c, 470 millió évvel ezelőtt 

1.2. Hogyan keletkezett a Föld vízkészleze? 

a, intenzív esőzések során 

b, jég-kisbolygók becsapódásával a kései bombázás idején 

c, a kőzetekból olvadt ki 

1.3. Mi a Mohorovicic-felület? 

a, hőszigetelő réteg 

b, olyan védőréteg, ami megszűri az UV-suárzást 

c, szeizmikus törésfelület 

1.4. Melyek a Föld belső övei (endoszférái)? 

a, kéreg, köpeny, külső mag, belső mag 

b, kéreg, köpeny, asztenoszféra, külső mag, belső mag 

c, kéreg, litoszféra, asztenoszféra, mag 

  

2.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

3. 2. A litoszféra anyagai 

3.1. 2.1. Kőzetek, kőzetképződési folyamatok 

A kőzetöv, vagy litoszféra az asztenoszférát veszi körül és közvetlenül annak részlegesen olvadt része, az ún. kis 

sebességű öv felett helyezkedik el. Alsó határa átlagosan 100-150 km mélyen található. Magában foglalja tehát a 

files/Lit_01_f.pptx
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köpeny legfelső részét és a földkérget. Anyagi felépítését tekintve elmondható róla, hogy kőzetekből áll. A 

kőzetöv alsó része még magában foglalja a köpeny felső, kb. 80-100 km vastag részét. Ez lényegében az 

ultrabázikus peridotitból áll. A Moho-felületnél a peridotit gabbró-bazalt kőzetekbe, vagyis az óceáni kéregbe 

megy át, amíg a kontinenseken a gránitos, kontinentális kéreg fejlődött ki. A litoszféra anyagi felépítésének 

megismeréséhez először az egyes kőzetképződési folyamatokat  kell megismerni. A kőzetek ásványok 

meghatározott társulásaiból álló, természetes úton létrejövő szilárd testek. A felépítő ásványok mennyiségétől 

függően elkülönítünk polimineralikus (többféle ásvány által felépített) (2.1., 2.2. kép) és monomineralikus 

(egyféle ásvány által felépített) kőzeteket (2.3., 2.4. kép). A leggyakoribb kőzetalkotó ásványok a szilikátok. 

Hozzájuk társul néhány oxid (pl. kvarc), karbonát (pl. kalcit, dolomit), illetve szulfát (pl. gipsz). A kőzetalkotó 

ásványok mérete, alakja, elrendeződése adja a kőzet szövetét. A szövet vizsgálata során fontos információkat 

szerezhetünk a kőzet keletkezési körülményeiről. 
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2.1. kép: Polimineralikus kőzet: gránit                                      2.2. kép: A gránit vékonycsiszolati képe 
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2.3. kép: Monomineralikus kőzet: mészkő                                 2.4. kép: A mészkő vékonycsiszolati képe 

A kőzeteket, keletkezési körülményeik szerint három nagy csoportba különíthetjük el: 1. magmás kőzetek; 2. 

üledékes kőzetek; 3. metamorf (átalakult) kőzetek. Ezeket a kőzetcsoportokat azonban nem lehet egymástól 

elkülönítetten vizsgálni. A Föld felszínén, illetve a felszín alatt zajló folyamatoknak köszönhetően ugyanis a 

különböző kőzettípusok folyamatosan átalakulnak egymásba. A kőzetek körforgása a következőképpen írható 

le: A felszín alatt található forró kőzetolvadékból alakulnak ki a magmás kőzetek. Ez megtörténhet a felszín alatt 

rekedt magma, illetve a felszínre ömlött láva lehűlésével is. A felszínre kerülő kőzetek a külső erők hatására 

aprózódnak, mállanak. Különböző szállító közegek (víz, szél, jég) elszállítják a törmeléket, majd arra alkalmas 

helyen lerakják azokat. A felhalmozódott üledékből a kőzetté válás (diagenezis) folyamán üledékes kőzetek 

alakulnak ki. A szubdukciós mozgások következtében a különböző kőzettestek a mélybe kerülnek, ahol ún. 

„száraz átalakuláson” mennek keresztül, így metamorf kőzetek keletkeznek. A mélybe került kőzetlemez egy 

része megolvadva újra magmává alakul,, s ezzel kezdődik újra a fent leírt körfolyamat (2.1. ábra). 

2.1. ábra: A kőzetek körforgása 

A litoszférát felépítő kőzetek közel 95%-a magmás és metamorf eredetű. Az üledékes kőzetek mindössze 

néhány százalékát adják a kőzetburoknak. Ugyanakkor a felszínen található kőzetek mintegy 75%-át az ezek 

mállásából kialakult üledékes kőzetek adják (Hartai 2003) (2.2. ábra). 

 

2.2. ábra: A különböző eredetű kőzetek aránya A) a litoszférában; B) a felszínen 

3.1.1. 2.1.1. Magmás kőzetek 

A magmás kőzetek az izzó kőzetolvadék (magma) megszilárdulása, kikristályosodása során kialakuló kőzetek. 

Megjelenésük, szövetük, kémiai tulajdonságaik képződési helyükről árulkodnak. A magma részlegesen olvadt 

szilikátokból és oldott gázokból álló izzó kőzetolvadék, mely az asztenoszféra legfelső részében, vagy a 

litoszféra mélyebb öveiben keletkezik helyi felmelegedés hatására. A kialakuló kőzetolvadék a magmakamrában 

helyezkedik el, ahonnan a rá nehezedő nyomás hatására a legkisebb ellenállás útján hasadékokon keresztül 

igyekszik a kéreg magasabb részeibe nyomulni. Gyakran előfordul azonban, hogy nem jut a felszín közelébe, és 

a kéregben, sőt esetleg a magma-kamrában kikristályosodik. Az így keletkezett kőzeteket mélységi magmás 

kőzeteknek nevezzük. Amennyiben a magma a felszínre jut, lávának hívjuk. Lehűlésével keletkeznek a kiömlési 

kőzetek, vagy vulkanitok. A különböző mélységben megszilárdult magmatesteket méretük és alakjuk szerint 

osztályozzuk (2.3. ábra). 
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2.3. ábra: A magmakamra felépítése 

A magma hűlése során az egyes ásványok olvadáspontjuk alapján kristályosodnak ki. A kristályosodás 

sorrendjét N.L. Bowen határozta meg kísérleti úton (Wallacher 1993, Hartai 2003, Szakmány – Józsa 2008). Az 

un. Bowen-féle kiválási sor a következő (2.4. ábra): 

 

2.4. ábra: A Bowen-féle kristályosodási sor 

A sorozat bal szárnyán elhelyezkedő ásványokat színes elegyrészeknek is szoktuk nevezni. Kémiai 

összetételüket tekintve az olivin és a piroxén Fe- és Mg-szilikátok. Az amfibolokban a Fe és Mg mellett jelentős 

mennyiségű Ca, Na és Al is található. A biotit csillámféle, mely káliumot és alumíniumot tartalmaz a vason és 

magnéziumon kívül. A sorozat jobb szárnyán a fehér színű, illetve színtelen földpát-félék találhatók. 

A magmás kőzetek sokfélesége két tényezőből – a magma összetételéből és differenciálódásából – eredhet. 

A magma összetétele sokféle lehet. Az asztenoszféra tetején és a legfelső köpenyben az olivinből és 

piroxénekből álló peridotit olvadásából képződik magma. A peridotit olvadása azonban nem teljes. A nagyobb 

olvadáspontú ásványok nehezebben olvadnak, így az olvadékban dúsulnak a könnyebben olvadó piroxénekből 

származó elemek, köztük a szilícium. A létrejövő magma tehát már bazaltos lesz, ami már kevésbé bázisos, mint 

az ultrabázisos peridotit. Bizonyos kéregmozgások hatására a litoszféra magasabb öveiben is képződhet magma, 

mind az óceáni, mind a kontinentális kéregből. Ezek a magmák már Si-ban, alkáliákban gazdagabbak lesznek, 

mint a bazaltos magma. 
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A magmából való kiválás a részleges lepárláshoz hasonló szakaszokban megy végbe, azaz a magma 

differenciálódik. Ez a differenciálódás részben gravitációs, részben tektonikai hatásokra következik be. Az 

először kiváló ásványok kristályai a magmakamra aljára süllyedve koncentrálódnak, vagy a tektonikai nyomás 

hatására a kristályok közül a még folyékony magma kipréselődik. A visszamaradt, már kivált kristályok 

ultrabázikus kőzeteket fognak alkotni, míg a maradék magmából bázikus, neutrális és savanyú kőzetek 

képződnek. Ebben a maradék magmában ugyanis már nincs meg az olivin és az anortit képződéséhez szükséges 

elemi összetétel, viszont a sok szilíciumból még „fölösleg” is maradhat, mely kvarc formájában kristályosodik 

ki (2.5. ábra). 

 

2.5. ábra: A magmából kialakuló kőzetek genetikája és képződési helye 

A Si-tartalom függvényében megkülönböztetünk ultrabázisos, bázisos, neutrális és savanyú kőzeteket, melyek 

jellemzőit az alábbiakban lehet összefoglalni: 

Az ultrabázisos kőzetek SiO2–tartalma 44% alatti. Uralkodó elemek a Mg, Fe és a Ti. Kőzetalkotó ásványai a 

színes szilikátok, mint például az olivin, piroxén, amfibol és a csillámok. Gyakran jelentős mennyiségű 

ércásványok is felhalmozódnak bennük. Az ebbe a csoportba tartozó kőzetek színe sötét, sűrűsége igen nagy 

(2.5., 2.6. kép). 
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2.5. kép: Ultrabázisos kőzet: wherlit                                       2.6. kép: Ulatrabázisos kőzet vékonycsiszolati 

képe 

A bázisos kőzetek SiO2–tartalma 44-53% közötti. Jelentős mennyiségben van jelen bennük a Fe, míg a Mg 

jelentősége csökken. Az Al és a Ca mennyisége megnövekszik. Kőzetalkotó ásványaik között megjelenik a 

bázisos plagioklász, a piroxén és az olivin. Ritkábban amfibolt is tartalmazhatnak. Általában sötét színűek, 

sűrűségük nagy (2.7., 2.8. kép). 
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2.7. kép: Bázisos mélységi magmás kőzet: gabbró                 2.8. kép: Gabbró vékonycsiszolati képe 
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A neutrális kőzetek SiO2–tartalma 53-64% között van. A bázisos kőzetekhez viszonyítva csökken bennük a Mg, 

Fe és a Ca jelentősége, ugyanakkor növekszik az alumíniumé. Lényeges elemmé válik a Na, és részben a K-

tartalom is megnövekedhet. Lényeges elegyrészeik a neutrális plagioklász, egyes típusokban a káliföldpát. A 

színes elegyrészek közül elsősorban amfibol fordul elő, de megtalálható a piroxén és a biotit is. A kőzetek 

sűrűsége közepes, színe általában közepesen sötét (2.9., 2.10. kép). 
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2.9. kép: Neutrális mélységi magmás kőzet: diorit                 2.10. kép: Diorit vékonycsiszolati képe 

A savanyú kőzetek SiO2-tartalma nagyobb, mint 64%. A Mg-, Fe-, és a Ca-tartalmú ásványok aránya erősen 

lecsökken, uralkodó elemeik a Na, K, és Al (a Si mellett). Lényeges elegyrészek a kvarc, káliföldpát, savanyú 

plagioklász, biotit és amfibol. A kőzetek világosak, sűrűségük kicsi (2.11., 2.12. kép). 

      

2.11. kép: Savanyú mélységi magmás kőzet: gránit            2.12. kép: Gránit vékonycsiszolati képe 

A magmás kőzetek egy fontos tulajdonsága Si-tartalmukon kívül a szövetük. A kőzetek szövete alatt az őket 

felépítő ásványok alakját, méretét, elhelyezkedését és kapcsolódási módját együttesen értjük. A magmás kőzetek 

szövetét elsősorban a kristályosodás körülményei határozzák meg, amelyek alapján három alap-szövettípust 

különíthetünk el: 

1. Kristályos szemcsés szövet: A kőzetet felépítő ásványok közel azonos méretűek, hipidiomorf alakúak és 

legtöbbször szabad szemmel megkülönböztethetőek egymástól (holokristályos szemcsés szövettípus) (pl. 

gránit). Szubvulkáni(felszínközeli) kristályosodás esetén vagy telérekben a gyorsabb hűlés következtében 

finomszemcsés, mikrokristályos formában alakul ki a fent leírtakhoz hasonló szövetű kőzet (pl. dolerit, aplit) 

(2.13.-2.15. kép). 
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2.13. kép: Gránit                               2.14. kép: Gránit pegmatit                         2.15. kép: Gránit aplit 

2. Porfíros szövet: a vulkáni kőzetek szövettípusa. A kőzetben legalább kétféle nagyságrendű elegyrész 

különíthető el. A fenokristályok (porfírok) még a magma feltörése előtt, nagyobb mélységben kezdtek 

kristályosodni, ezért méretük nagyobb, mint az alapanyag (mátrix) szemcsemérete, amelyben mintegy "úsznak" 

a porfíros elegyrészek. Az alapanyag a kihűlés sebességétől függően finomszemcsés illetve részben vagy 

teljesen üveges is lehet (pl. andezit, riolit) (2.16. kép). 

3. Afanitos szövet: szabad szemmel nem elkülöníthető, kisméretű kristályokból álló kőzet szövettípusa (2.17. 

kép). 
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2.16. kép: Porfíros szövetű andezit                                            2.17. kép: Afanitos szövetű riolit 

A magmás kőzetek pontos meghatározásához feltétlenül ismernünk kell az azt felépítő ásványok arányát (2.6. 

ábra). 

 

2.6. ábra: A magmás kőzeteket felépítő ásványok aránya az egyes kőzettípusokban 

A magmás kőzetek sokfélesége miatt rendszerezésük igen nehéz. Általánosan elfogadott és széles körben 

használt a Streckeisen, A. által 1976-78-ban kidolgozott rendszer, mely a magmás és a vulkáni kőzetekre 

egyaránt alkalmazható (kivéve a kőzetüveg-tartalmú, vagy nagyon finom szemcsés kőzeteket). A kőzetek 

modális ásványos összetételén – vagyis a kőzetalkotó ásványok térfogat-százalékos eloszlásán – alapul. A 

kőzetek osztályozásánál a kőzetalkotó ásványokat Streckeisen a következő csoportokba osztotta: 

Q = kvarc, tridimit, krisztobalit. 

A = alkáli földpátok: káliföldpátok (ortoklász, mikroklin, szanidin, anortoklász), albit (maximum 5% anortit 

tartalomig). 

P = plagioklász (anortit tartalom 5-100%; oligoklász, andezin, labradorit, bytownit, anortit), szkapolit. 

F = földpátpótlók (foidok): nefelin, leucit, szodalitcsoport ásványai, analcim, kankrinit, káliszilit. 

M = színes (mafikus) elegyrészek: olivin, piroxén, amfibol, csillámok, opak-(érc)ásványok (pl.: magnetit, 

ilmenit, kromit, pirit stb.), akcesszóriák (pl.: cirkon, apatit, turmalin, gránát, stb.), melilit, elsődleges karbonátok. 

A Q, A, P és F csoportba tartozó ásványok a színtelen (szálikus, felzikus), az M csoportba tartozók a színes 

(mafikus) elegyrészek, az akcesszóriák és az opak elegyrészek. A Q és az F csoport ásványai egyidejűleg nem 

fordulhatnak elő ugyanabban a magmás kőzetben elsődleges (primer) képződési módon, mert az olvadékban a 

többlet SiO2 a földpátpótlóval reakcióba lép és földpátot hoz létre. Ezért egyféle magmás kőzetben maximálisan 

három csoport ásványai fordulhatnak csak elő. A kőzetek Streckeisen rendszerben elfoglalt helyét a színtelen 

elegyrészek szabják meg, ha M <90 térfogatszázalék, és a színes elegyrészek alapján osztályozunk, ha M=90-

100 térfogatszázalék. A kőzettípus pontos elhelyezése a Streckeisen rendszerben modális összetételük alapján 

csak vékonycsiszolatok alapján, polarizációs mikroszkóppal történő vizsgálattal lehetséges. Az osztályozást a 

QAPF, alaplapjukkal, egymással szembefordított egyenlő oldalú kettős háromszög diagramban végezzük. A 

mafikus alkotók térfogat-százalékos mennyiségének levonása után, a maradék színtelen elegyrészeket 100%-ra 

átszámolva helyezzük el az egyes kőzetek pontjait a kettős QAPF háromszögdiagramban. Az egyes mezők 

határai a mélységi és a vulkáni kőzeteknél csaknem ugyanazok (Wallacher 1993, Szakmány – Józsa 2008) (2.7. 

ábra). 
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2.7. ábra: A magmás kőzetek helye a Streckeisen-diagramban 

Végezzünk el egy példa-számítást ezzel kapcsolatban! 

Példa: A vizsgált kőzetdarab sötét színű, holokristályos szövetű. A vékonycsiszolati vizsgálat alapján modális 

ásványos összetétele a következő: anortit – 31%; piroxén – 43%; amfibol – 20%; opak ásványok – 6%. Mi lehet 

ez a kőzet? 

Megoldás: 1. lépés: az anortit, a piroxén és az amfibol színtelen elegyrészek, összes arányuk 94%. Ezt 100%-

nak tekintve a keresztszorzás elvégzése után az anortit modális aránya 31*100/94=32,98%. A piroxén aránya 

43*100/94=45,74%, míg az amfibol modális aránya 20*100/94=21,28%. A kapott százalékos arány és a szöveti 

megfigyelések alapján a vizsgált kőzet gabbró. 

3.1.2. 2.1.2. Üledékes kőzetek 

A litoszféra külső földövekkel való érintkezési határfelületén, a levegő, a víz, valamint az élő és elhalt 

szervezetek hatására a kőzetek felszíne elváltozik. Többnyire mechanikai aprózódás következik be, melyet 

kémiai bomlások is kísérnek. Ezt a folyamatot nevezzük mállásnak (2.8., 2.9. ábra). 
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2.8. ábra: A kőzetek aprózódását befolyásoló tényezők 

 

2.9. ábra: A kőzetek mállását befolyásoló tényezők 

A mállás hatására a kőzetek felszínét általában összefüggő törmelékréteg, regolit fedi el. A különböző szállító 

közegek (víz, szél, jég) könnyen megmozgatják ezt a laza törmeléket. Az általuk végzett szállítást, lehordást 

eróziónak vagy denudációnak nevezzük. A szállítás és lepusztítás mechanikájában a nyírásnak van legnagyobb 

szerepe. E folyamat során a testek egymással párhuzamos síkok mentén csúsznak el. A hordalék részecskéi 
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akkor mozdulnak el, ha a nyírás ereje meghaladja ellenállásukat. Ez a nyírással szembeni ellenállás függ a 

gravitációtól, a hordalékrészecskék közötti víz és/vagy levegő mennyiségétől, a részecskék elektrosztatikus 

eredetű kohéziójától. Ez utóbbinak azonban csak a 0,03 mm-nél kisebb szemcséknél van jelentősége, mert itt a 

szemcsék között igen erős, a nyírásnak ellenálló kohéziót hoz létre. A fluidumban (víz, levegő) mozgó 

hordalékra emellett a fluidum mechanikai törvényei is hatnak. A nyugalomban lévő közegben a 

hordalékrészecskék nem mozognak és amelyek szuszpenzióban voltak, le fognak ülepedni. A közeg 

áramlásakor a víz- illetve a levegő részecskéinek mozgása kétféle lehet: lassú áramlásnál egymással 

párhuzamosan mozognak (lamináris áramlás), míg ha az áramlás sebessége egy bizonyos határértéket meghalad, 

– melyet a Reynolds-féle szám fejez ki – akkor a részecskék útja örvényszerűvé válik (turbulens áramlás). A 

turbulens áramlás sokkal hatékonyabb szállító tényező, mint a lamináris. 

A hordalék szállításának módja a szemcsék méretétől és a szállító közeg sebességétől függ. A nagy méretű 

szemcsék, melyeket a szállító közeg nem tud megemelni, vonszolódnak az aljzaton. Ez a vonszolódás történhet 

csúsztatással vagy görgetéssel. A kisebb szemcséket (pl. homok szemcseméretű törmeléket) szaltációval szállítja 

a fluidum. Ekkor a szemcsék az áramlás irányával közel párhuzamos, rövid távú utat tesznek meg lebegve. A 

legfinomabb szemcsék szállítása lebegtetve, szuszpenzióban történik. Emellett a víz sok anyagot oldott 

állapotban is képes szállítani (2.10. ábra). A hordalék szemcséi szállítódás közben tovább kopnak, aprózódnak. 

Ezzel egyidejűleg a szállító közeggel együtt gyalulják, koptatják az üde kőzetet is. A szállító közeg, 

energiájának csökkenésekor, lerakja a szállított hordalékot, kisebb-nagyobb üledék-testeket létrehozva. ezt a 

folyamatot szedimentációnak nevezzük. Ugyanakkor energiájának megnövekedésekor újra megmozdíthatja a 

már lerakott üledéket. Így a felszíni erózió és a szedimentáció egymással szoros kapcsolatban álló, egymással 

párhuzamosan zajló folyamatok. 

 

2.10. ábra: A hordalékszemcsék különböző szállítási módjai 

A szuszpenzióban lebegő hordalék szemcsék a szállító közeg energiájának erőteljes csökkenése, vagy teljes 

megszűnése esetén kiülepednek a fluidumból. Ez a folyamat a Stokes-féle törvénnyel közelíthető a legjobban, 

mely szerint a 0,18 mm-nél kisebb átmérőjű szemcsék ülepedési sebessége arányos a szemcsék átmérőjének 

négyzetével. Ez természetesen csak álló közegben, vagy lamináris áramlás esetén érvényes. Turbulens áramlás 

esetén a közeg olyan szemcséket is képes lebegtetve szállítani, melyek egyébként kiülepedne a szuszpenzióból. 

A hordalék részecskéiből leülepedésük esetén üledékes szemcse lesz. De üledékszemcse válik az oldatból 

kicsapódott anyagból, valamint az elhalt növények és állatok maradványaiból is. Az üledékszemcsék az 

üledékgyűjtőben halmozódnak fel. Ez olyan terület, ahol a szállító közeg energiája lecsökken így lerakja az 

általa szállított hordalékot. Ebben a végső üledékgyűjtőben megy végbe a diagenezis, mely folyamán az 

üledékből üledékes kőzet keletkezik. 

Az üledékszemcséket és ennek megfelelően a belőlük kialakult üledékes kőzeteket három nagy csoportba 

sorolhatjuk: 1. extrabazinális üledékes kőzetek, 2. intrabazinális üledékes kőzetek, 3. vulkáni törmelékes 

kőzetek (Hartai 2003, Szakmány 2008). 

3.1.2.1. 2.1.2.1. Extrabazinális üledékes (=sziliciklasztos, =törmelékes) kőzetek 
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Ebbe a csoportba olyan kőzetek tartoznak, melyek szemcséi az üledékgyűjtő medencén kívülről szármarnak, és 

leülepedésüket hosszabb-rövidebb szállítás előzte meg. Emiatt terrigén szemcséknek is nevezik ezeket. Anyaguk 

lehet szerves, vagy szervetlen; utóbbiak közt lehetnek ásványszemcsék és kőzetszemcsék egyaránt. Igen gyakori 

szemcseanyag a kvarc, mivel ez az ásvány nagy keménysége miatt rendkívül ellenálló. A szállítás távolságának 

növekedésével általában nő az üledékben a kvarcszemcsék aránya a többi anyaghoz képest. A kvarcszemcsék 

aránya alapján megkülönböztetünk érett (a szemcsék több, mint 75%-át kvarc alkotja) és éretlen (a szemcsék 

kevesebb, mint 75%-át alkotja kvarc) extrabazinális üledékes kőzeteket. Rövid szállítódás esetén nagy 

mennyiségben marad az üledékben földpát is. 

A sziliciklasztos kőzetek osztályozása szemcseméretük alapján történik (2.1. táblázat). A durvatörmelékes 

kőzeteknél emellett a koptatottság is fontos tulajdonság. 
 

Szemcseméret 

(mm) 
laza törmelék neve kötött kőzetnevek 

>256 kőzettömb durvatörmelékes kőzetek: 

konglomerátum 

breccsa 

64-256 durva kavics 

4-64 kavics 

2-4 finom kavics 

1-2 durvaszemcsés homok homokkő 

0,5-1 nagyszemcsés homok 

0,25-0,5 középszemcsés homok 

0,125-0,25 aprószemcsés homok 

0,063-0,125 finomszemcsés homok 

0,031-0,063 durva aleurit aleurolit "iszapkő" 

0,016-0,031 középszemcsés aleurit 

0,008-0,016 finom aleurit 

0,004-0,008 nagyon finom aleurit 

<0,004 agyag agyagkő 

2.1. táblázat : A törmelékes üledékes kőzetek szemcseméret alapján történő, legelterjedtebben használt 

összefoglaló nevezéktana (Szakmány 2008a) 

A sziliciklasztos kőzetek elnevezéseaz uralkodó szemcseméretük alapján történik (pl. az uralkodóan 1-2 mm-es 

szemcsékből álló kötött kőzetet durvaszemcsés homokkőnek nevezzük). Amennyiben egy másik szemcseméret 

kategóriából is jelentős mennyiségű törmeléket tartalmaz a kőzet, akkor azt jelzőként a kőzetnév elé tesszük (pl. 

kavicsos durvahomokkő, agyagos konglomerátum stb.) (Balogh 1991, Szakmány 2008) (2.11. ábra). 
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2.11. ábra: Az extrabazinális üledékes kőzetek szemcseméret szerinti megoszlása és nevezéktana 

(Szakmány 2008a) 

Durvatörmelékes kőzetek 

Az ebbe a csoportba tartozó kőzetek szemcséi uralkodóan 2 mm-nél nagyobb átmérőjűek. Alakjukat tekintve 

lehetnek szögletesek, alig koptatottak; ekkor törmeléknek nevezzük (2.18. kép). Szögletes törmelékszemcsékből 

álló üledék halmozódhat fel a jég tevékenysége során, valamint gravitációs tömegmozgás hatására. 

Cementálódás után a belőle kialakuló kőzetet breccsának nevezzük (jég általi szállítás esetén tillitnek) (2.19. 

kép). 
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2.18. kép: Dolomit törmelék                                                       2.19. kép: Dolomitbreccsa 

A koptatott, jól kerekített szemcsék a kavicsok (2.20. kép). Hosszabb vízi szállítással, görgetéssel keletkeznek a 

törmelékből. A főként kavicsból álló, különböző cementáltsági fokú kőzeteket kavicskőnek, vagy 

konglomerátumnak nevezzük (2.21. kép). Ha a konglomerátumot alkotó kavicsszemek többféle kőzetből állnak, 

akkor polimikt, ha egyféléből, akkor monomikt konglomerátumról beszélünk. a kettő közötti átmenetet, amikor 

csak két-három féle kavics építi fel a kőzetet, oligomiktnek nevezzük. A durva törmelékes kőzetekben általában 

található valamennyi homok méretű szemcse is. Ennek mennyiségétől függően, ha a durva törmelékes szemcsék 

összeérnek, szemcsevázú konglomerátumról beszélünk. Míg ha a nagyobb szemcsék nem érnek össze, mintegy 

úsznak az őket befogadó mátrixban, akkor szemcsevázú konglomerátum a kérdéses kőzet. 
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2.20. kép: Kavics                                                                     2.21. kép: Konglomerátum 

A konglomerátumok kavicsanyagának vizsgálata során képet alkothatunk az egykori lepusztulási területről, 

annak anyagi felépítéséről. A szemcsék koptatottságának vizsgálatával pedig a szállítódás mértékére, vagyis a 

lepusztulási terület és a felhalmozódási terület közötti távolságra deríthetünk fényt. A törmelékszemcséket 

koptatottságuk mértéke alapján a következő csoportokba sorolhatjuk: nagyon szögletes → szögletes → kissé 

szögletes → gyengén koptatott → koptatott → jól koptatott (2.12. ábra). 

 

2.12. ábra: Az extrabazinális kőzetszemcsék alak és koptatottság szerinti csoportosítása (Szakmány 

2008a) 
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Míg a szemcsék osztályozottsága alapján a következő kategóriákat állíthatjuk fel: nagyon jól osztályozott → jól 

osztályozott → közepesen osztályozott → gyengén osztályozott → nagyon gyengén osztályozott (Balogh 1991, 

Szakmány 2008a) (2.13. ábra). 

 

2.13. ábra: Az extrabazinális kőzetek osztályozottság szerinti csoportosítása (Szakmány 2008a) 

Homokok, homokkövek 

A homok olyan nem cementált üledékes kőzet, melyben a homokfrakcióba tartozó szemcsék túlsúlyban vannak. 

Erre a szemcsetípusra a 2-0,063 mm közötti mérettartomány jellemző. Az uralkodó szemcseméret alapján 

megkülönböztetünk durva, középszemű és finom homokot. A homok tiszta formájában nagyon ritka. Általában 

a homokhoz kavicsok, esetleg finomabb szemcseméretű üledékek keverednek. A homok osztályozottságának 

mértékét elsősorban az ülepítő közeg áramlási viszonyai határozzák meg. Tiszta homok csak erősen áramló, 

turbulens közegben jön létre (2.22-2.24. kép). 
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2.22. kép: Sivatagi homok                    2.23. kép: Tengeri homok                       2.24. kép: Futóhomok 
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A homok cementálódása során homokkő alakul ki. A kőzet keménységét főként az határozza meg, hogy milyen 

anyag cementálja a szemcséket. A teljesen osztályozatlan, homokból, aleuritból és agyagból álló kőzetet 

vakkénak nevezzük. Ebben az esetben általában az agyag tölti be a kötőanyag szerepét. A szorosabb értelemben 

vett homokkövek anyaga kalcit, kvarc vagy limonit lehet (2.25., 2.26.kép). 
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2.25. kép: Limonittal cementált homokkő                                  2.26. Kvarccal cementált hárshegyi 

homokkő 

A homokkövek szemcséinek anyaga leggyakrabban kvarc. Az ettől eltérő összetételű homokkövek speciális 

képződési körülményekre utalnak. Tengeri környezetben a homokszemek közé sötétzöld ásvány-szemcsék, 

glaukonitok keveredhetnek, melyek az egész homokkövet zöldre festhetik. Ezt a kőzetet a szakirodalom 

glaukonitos homokkőnek nevezi (2.27. kép). 

2.27. kép: Glaukonitos homokkő 

Az arkóza olyan éretlen homokkő, melyben a szemcséknek több mint a negyede földpát. Ez a fajta kőzet 

földpátdús kőzetek gyors eróziója, viszonylag rövidtávú szállítódása és az üledék gyors felhalmozódása 

következtében alakul ki. A grauvakke sötétszürke, szürkészöld, többé-kevésbé éretlen homokkő, mely a 

kvarcszemcséken kívül a lepusztított, főleg metamorf kőzetek apró darabkáit tartalmazza. Emellett lehet benne 

több-kevesebb földpát, csillám és klorit. 

Aleurit, agyag 

A 0,063-0,004 mm közötti frakcióba tartozó, aleurit nevű üledékből a diagenezis folyamán aleurolit válik. 

Gyakran keveredik hozzá finom homok, vagy agyag. 

Az agyag 0,004 mm-nél kisebb szemcsékből álló üledék. A zömében ilyen méretű szemcsékből álló üledékes 

kőzetet is agyagnak nevezzük (2.28 kép). Az agyagos-aleuritos kőzeteket összefoglaló néven pélitnek nevezzük. 

 

2.28. kép: Agyag 

A pélites szemcsék szállítási módja lényegesen eltér a durvább frakciókétól. Ezek a szemcsék lebegve, 

szuszpenzióban szállítódna, míg pl. a homokszemeket szaltációval mozgatja az áramló közeg. A szemcsék 

főként agyagásványokból, csillámokból állnak, melyeknek igen kicsi a fajlagos tömegük. Ebből a szempontból 

az aleurit átmenetnek számít a homok és az agyag között, mivel bennük még túlsúlyban lehetnek a kvarc- és 

földpátszemcsék. 

A pélitek jelentőségét mutatja, hogy a törmelékes üledékes kőzetek 75%-a ide tartozik. 
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A pélitekben – főleg az agyagokban – mindig található valamennyi szerves anyag. Ez lehet extrabazinális és 

intrabazinális eredetű egyaránt. A szerves anyag mennyiségének növekvő sorrendjében megkülönböztetünk 

fekete palákat, olajpalákat és szapropéliteket. A bennük lévő szerves anyag bitumen, mely planktonikus eredetű. 

A fekete palák szervesanyag-tartalma 5-15%. Nagy mennyiségben képződtek a paleozoikum, a középső-kréta és 

a kora-oligocén folyamán. Szerkezetük lemezes, színük sötét szürke. 5-20% piritet tartalmaznak, mely 0,0025-

0,006 mm átmérőjű gömböcskékbe tömörül. A 10%-nál nagyobb szervesanyag-tartalommal rendelkező 

péliteket már többnyire olajpaláknak nevezik. Kivételesen magas, 50%-os bitumen-tartalommal rendelkezik az 

ún. kukkerszit, mely a késő-ordovícium idején keletkezett. Színe sárgásbarna. A rendkívül magas szervesanyag-

tartalom miatt könnyen meggyújtható. 

A Föld különböző olajpaláiban található szénhidrogének mennyisége számítások szerint kb. 600-szorosa a Föld 

becsült kőolajkészletének. Ezen kőzetek feldolgozása azonban napjainkban még nem oldható meg 

gazdaságosan. 

Az agyagkőzetek egyik típusának, a bauxitnak kiemelkedően nagy gazdasági jelentősége van (2.29. kép). Ez a 

finom szemű kőzet az alumínium érce. Főként különböző alumíniumásványok – mint a gibbsit, böhmit, diaszpor 

– alkotják, de található benne kevés kaolinit, hematit, goethit és rutil is. Ezeknek az ásványoknak az aránya 

változatos lehet. Bányászatra a 45-55% alumínium-oxidot tartalmazó bauxit érdemes. Nagyon lényeges, hogy a 

szilícium-dioxid tartalma nem haladhatja meg a 4%-ot! A bauxit szemcséinek mérete kisebb, mint 0,001 mm. 

 

2.29. kép: Bauxit 

Eredetét tekintve nedves szubrtópusi nedves klímán, szilikátos kőzetekből kialakuló kőzetmálladék, regolit. A 

bauxit típusa ennek a málladéknak a további sorsától függ. Ha keletkezési helyén marad, horizontálisan nagy 

kiterjedésű, vékony lateritbauxit-testek alakulnak ki. Gyakoribb azonban, hogy a kialakuló málladék hosszabb-

rövidebb szállítást szenved. A szállítást követően szerencsés esetben a bauxitos üledék karsztos területen, 

töbrökben halmozódik fel nagy mennyiségben, ahol folytatódik bauxitosodása. Az ilyen bauxitokat 

karsztbauxitoknak nevezzük. Mond vertikális, mind horizontális kiterjedésüket a befogadó töbör méretei 

határozzák meg. Rendszerint néhány tíz, esetleg néhány száz méteres lencsékben jelenik meg (Balogh 1991, 

Szakmány 2008). 
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3.1.2.2. 2.1.2.2. Intrabazinális üledékes kőzetek 

Az intrabazinális üledékes kőzetek szemcséi az üledékgyűjtő területén keletkeznek. A kialakulásukban szerepet 

játszó folyamatok minősége alapján kemogén és biogén szemcséket különítünk el. A kemogén szemcsék 

oldatokból csapódnak ki, míg a biogének mészvázú élőlények váztörmelékei. 

A leggyakoribb ide tartozó kőzetek a karbonátok, azaz a mészkő és a dolomit. Emellett jelentősek még a 

kovaüledékek, a vasas-, mangános-, foszfátos kőzetek, valamint az evaporitok. Szintén intrabazinális üledékes 

kőzetek fosszilis energiahordozóink, a szénfélék és a szénhidrogének (Balogh 1991, Szakmány 2008). 

Karbonátos kőzetek 

Tágabb értelemben a több mint 50 % (üledékgyűjtőn belüli eredetű) karbonátot tartalmazó kőzeteket soroljuk 

ide. A „tisztán” karbonátos kőzetek azonban legalább 90%-ban karbonát-ásványokból állnak. Amennyiben a 

nem karbonátos szemcsék mennyisége 10-50 %, akkor azt a kőzetnévben jelezni kell: pl. homokos mészkő, 

agyagos mészkő, stb. A karbonátos kőzetek ásványai elsősorban a kalcit (általában több-kevesebb Mg-

tartalommal) és a dolomit, esetenként az aragonit, ez utóbbi azonban üledékes feltételek között nem stabil 

ásvány, így viszonylag gyorsan kalcittá alakul. A karbonátos kőzetek legjelentősebb képződési tere a 

tengerekben van, de képződhetnek tavakban, folyóvizekben, sőt a szárazföldön is. 

Leggyakoribb közülük a mészkő, mely szinte teljes egészében CaCO3-ból, kalcitból áll. A CaCO3 az alábbi 

egyenlet szerint van oldatban: CaCO3 + H2O ↔ Ca2+ + 2HCO3
-. 

Vegyi úton keletkezett mészkövek esetén a mész kiválását az oldott szén-dioxid mennyiségének csökkenése 

eredményezi. Ez bekövetkezhet a nyomás csökkenése, a víz felmelegedése, vagy a növények fotoszintetizáló 

tevékenysége következtében. Mészben gazdag forrásvíz mésztartalma (pl. karsztforrás) felszínre kerüléskor a 

nyomáscsökkenés hatására kiválik, forrás-mészkövet hozva létre (2.30. kép). A tavak egyes részein ugyanakkor 

a víz felmelegedése, vagy a növények élettevékenységének hatására válik ki a kalcium-karbonát. Az így 

kialakult mészköveket tavi mészköveknek nevezzük. Szintén oldatból való kiválás révén alakulnak ki a 

karsztbarlangok jellegzetes kalcit-képződményei, a cseppkövek (2.31. kép). 
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2.30. kép: Levéllenyomatos forrásmészkő                     2.31. kép: Cseppkő 

Erősen hullámzó, igen sekély vizű trópusi tengerekben is kiválik mésziszap kémiai úton. Gyakran előfordul, 

hogy a CaCO3 kiválása valamilyen apró kis kvarc-szemcse vagy héjtöredék körül indul meg. Miközben a 

mészkéreggel bevont szemcsét állandóan mozgatják a hullámok, egyre újabb és újabb meszes réteg válik ki rá. 

Apró kis kalcium-karbonát gömböcskék keletkeznek, melyeket ooidnak nevezünk. Az ooidokból álló mészkő 

neve oolit. Az ooidok átmérője kisebb, mint 2 mm, belső szerkezetük koncentrikus. A 2 mm-nél nagyobb, 

hasonló módon kialakult szemcséket pizolitoknak nevezzük. 



   

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

     



   

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A tengeri eredetű mészkövek szövetükben, összetételükben rendkívül változatosak (2.32.-2.34. kép). 

2.32. kép: Permi tengeri mészkő          2.33. kép: Triász tengeri mészkő            2.34. kép: Jura tengeri 

mészkő 

Rendszerezésükre az 1960-as évek óta több modellt is kidolgoztak. Napjainkban is általánosan elfogadott és 

alkalmazott közülük a Folk- és a Dunham-féle rendszer. 

A Folk-féle rendszerben a kőzettípusokat összetett névvel illetjük. A kőzetnév előtagja az előforduló jellemző 

allokémiai elegyrész rövidített elnevezése (ha az allokémiai elegyrészek összmennyisége meghaladja a 10 %-

ot): intra- (intraklaszt); oo- (kérgezett szemcsék), pel- (peloidok, pelletek); bio- (fosszíliák). A kőzetnév utótagja 

az allokémiai elegyrészek között előforduló elsődleges (tehát nem átkristályosodott) ortokémiai elegyrész neve. 

Amennyiben mikrit és pátit is előfordul, akkor utótagként a nagyobb mennyiségben előforduló elegyrészt kell 

megadni.(2.2. táblázat). A mészkövek osztályozásánál az allokémiai elegyrészek méretét is figyelembe 

vehetjük. Amennyiben az elegyrészek mérete> 1,0 mm: kalcirudit; 1,0-0,0625 mm: kalkarenit; <0,0625 mm: 

kalcilutit a név adandó. Ha a kőzet nem mészkő, hanem dolomit, akkor a Folk-név elé dolo-előtagot illesztünk 

(Báldi 1991, Haas 1998). 
 

Az allokémiai 

elegyrészek mennyiségi 
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>10% allokémiai 
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2.2. táblázat: A mészkövek osztályozása Folk (1959, 1962) alapján 

A Dunham rendszer elsősorban a szemcsekapcsolatokat, valamint a szemcsék és a beágyazó anyag (mátrix 

valamint a kötőanyag) kapcsolatát veszi figyelembe, a szemcsék méretére és fajtájára nincs tekintettel (2.3. 

táblázat). Ennek megfelelően elsősorban szöveti alapon tesz különbséget az egyes mészkőtípusok között (Haas 

1998, Szakmány 2008). 
 

Az eredeti alkotóelemek nem szervesen tartoznak egymáshoz a lerakódás során Az 

alkotóelemek 

szervesen 

egymáshoz 

tartoznak a 

lerakódás során 

karbonát iszapot (mikritet) tartalmaz karbonát 

iszapot 

nem 

tartalmaz 

  

iszapvázú szemcsevázú 

<10% allokémiai elegyrész >10% allokémiai 

elegyrész 

mudstone wackestone packstone grainstone boundstone 

2.3. táblázat: A mészkövek osztályozása Dunham (1962) alapján 

Keverékkőzetek 

Ebbe a csoportba a márga tartozik. Ebben a kőzetben jelentősen megnő a pélit szemcseméretű extraklasztok 

mennyisége, így átmenetet képez a karbonátos és a törmelékes üledékes kőzetek között. A kőzet elnevezése a 

benne található extrabazinális üledék arányától függ. Ha a pélit mennyisége 10-20%, akkor agyagos mészkő, 20-

40% között mészmárga, 40-60% között márga; 60-80% között agyagmárga, 80-90% között pedig meszes agyag 

a kőzet neve (Báldi 1991, Szakmány 2008) (2.35., 2.36. kép). 
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2.35. kép: Növénymaradványos meszes márga                   2.36. kép: Növénylenyomatos agyagmárga 

Kovaüledékek 



   

 48  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ezeknek a kőzeteknek legfontosabb alkotói a szilícium-dioxid ásványai. A leggyakoribb kovakőzet a tűzkő, 

mely tengeri üledékes kőzet, de kivételes esetekben szárazföldön, tavakban is képződhet (2.37. kép). A kalcium-

karbonáthoz hasonlóan a kova is kiválhat mind kémiai, mind biológiai úton. Kemogén kiválás útján képződött 

kovakőzetek elsősorban a prekambriumban jöttek létre nagy mennyiségben, mikor az óceánok vizének 

lényegesen nagyobb volt az oldott kova-tartalma, mint napjainkban. A fanerotoikumban főként biogén eredetű 

kovakőzetek keletkeztek és keletkeznek napjainkban is. Három olyan élőlénycsoport van a Földön, melyek 

kőzetalkotó mennyiségben választanak ki kovavázat. 1. A Radioláriák (sugárállatkák) az ordovíciumban 

megjelent egysejtűek. A döntően Radiolária-vázakból felépülő kovakőzetet radiolaritnak nevezzük. Trópusi 

területeken, mélytengeri körülmények között, ahol az óceáni aljzat a kalcium-kompenzációs szint alatt 

helyezkedik el, ma is nagy vastagságban képződnek radioláriás iszapok (2.38. kép). 2. A kovaszivacsok a 

paleozoikumban jelentek meg és napjainkban is élnek csoportjaik. A kova-szivacstűk felhalmozódásából a 

spongiolit nevű kovakőzet jön létre. 3. A kovamoszatok, vagy Diatomacea-k egysejtű, kovavázú, planktoni 

életmódot folytató algák. Mészvázaik főként a boreális területek óceáni aljzatain halmozódnak fel nagy 

mennyiségben (2.39. kép). Ezen élőlények váza amorf SiO2, azaz opál. Főként tengeri környezetben élnek, de a 

Diatomacea-k egyes csoportjai édesvizekben is megtalálhatók. 



   

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



   

 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.37. kép: Tűzkő                                      2.38. kép: Radiolarit                            2.39. kép: Diatómaföld 

A tűzkő tömött, kemény, rideg, kagylósan törő kőzet. Színe halványszürke, vagy barnás-vöröses árnyalatú. Ha 

sok benne a szerves anyag, akkor fekete. Ezt a változatot liditnek nevezzük. A tűzkő többnyire néhány tíztől 

néhány száz méter vastagságig terjedő közbetelepüléseket vagy rétegsorokat alkot óceáni képződményekben. Jól 

rétegzett, vékony vagy vastag pados. nem ritkán azonban gumók formájában található meg mészkőben vagy 

dolomitban (Báldi 1991, Szakmány 2008). 

Sókőzetek (= evaporitok) 

Az evaporitok kizárólag kemogén úton, túltelített oldatokból történő kicsapódással keletkeznek. Képződhetnek a 

kontinentális területen, sivatagi száraz környezetben a sós-tavakban, vagy időszaki, sekély sós vizekben. Nagy 

vastagságban azonban tengeri környezetben alakulnak ki. 

A tengervíz átlagos körülmények között valamennyi evaporitra nézve telítetlen. Arid környezetben azonban, ha 

nincs vízutánpótlás, a tenger vize bepárlódhat, így telítetté válik a benne lévő oldott sókra nézve. Ekkor a 

telítettség fokának megfelelően, meghatározott sorrendben, az ún. evaporizációs sorrendnek megfelelően válnak 

ki az egyes sókőzetek a vízből. Elsőként vékony mészkő rakódik le, majd erre gipsz (CaSO4*2H2O) települ 

(2.40. kép). A bepárlódás előrehaladtával a gipszre vastag halit-összlet (NaCl) következik (2.41. kép). Eközben 

a bepárlódó tengeröböl vagy beltenger vízszintje erősen lecsökken. Ha a tengervíz legalább 50%-a elpárolgott, 

akkor kezdődik meg a kálisók kiválása a következő sorrendben: először a szilvin (KCl), majd a kainit 

(KCl*MgSO4*3H2O), a karnallit (MgCl2*KCl*6H2O), a polihalit (K,Mg,Ca-szulfát), végül a bischofit 

(MgCl2*6H2O) kristályosodik ki. A teljes evaporitos ciklus kialakulásához a tenger csaknem teljes bepárlódása 

szükséges. Mivel közben a vízszint folyamatosan csökken, a különböző evaporitok területi eloszlásában is 

szabályosság alakul ki. A medenceperemeken csak mészkő és anhidrit található. Az anhidrit-kősó sorozat nagy 

területen terjed el, míg a kálisók a medence belsejére korlátozódnak, az egykori legmélyebb medencerészre. 

Gyakran előfordul azonban, hogy a teljes ciklus nem jön létre, a bepárlódás már a gipsz, vagy a kősó fázisban 

megszűnik (Báldi 1991, Szakmány 2008a). 
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2.40. kép: Gipsz                                                                          2.41. kép: Kősó 

Üledékes vas-tartalmú kőzetek 

Ezek a kőzetek 10-30% vasat tartalmaznak. Két jól elkülöníthető típusuk van. 1. A sávos vasércek a 

proterozoikumban, 2,5-1,8 milliárd évvel ezelőtt képződtek. Több száz méter vastag, lemezes szerkezetű 

kőteösszketek, melyekben a vas vőként magnetit (Fe3O4), hematit (Fe2O3), ritkábban sziderit (FeS2) és ankerit 

(CaFe(CO3)2) formájában van jelen. Kialakulásuk elsősorban a tengervíz redox-viszonyainak megváltozásához 

(oxidatívabbá válásához), valamint bakteriális tevékenységhez köthető. A Föld vasérc-készletének közel felét 

adják ezek a képződmények. 2. A fanerozoikumban a megváltozott körülményeknek köszönhetően oolitos 

vasérc, az ún. minette képződése indult meg. Fő összetevői a chamozit, a limonit, illetve a sziderit. Napjainkban 

nagyobb trópusi folyók torkolata előtt képződik, igen sekély tengerben (Szakmány 2008a) (2.42. kép). 
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2.42. kép: Ankerit 

Üledékes mangán-tartalmú kőzetek 

Legismertebb előfordulásuk a kainozoós óceánok mélységeiben képződő mangángumók. Méretük néhány 

milliméterestől a 10 cm átmérőt elérő darabokig terjed. a mangán-oxid koncentrikus kiválásával keletkezik. A 

gumók magva gyakran valamilyen vulkanikus kőzet-szemcse (2.43. kép). 
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2.43. kép: Mangángumó 

Sekélytengeri környezetben, hullámverés által mozgatott aljzaton oolitos szövetű, euxin rétegsorokban viszont 

laminites szerkezetű mangánkőzetek képződtek az oligocén folyamán (Báldi 1991, Szakmány 2008a). 

Üledékes foszfát-tartalmú kőzetek 

Ezen kőzetek %-át finomkristályos Cl- és F-tartalmú apatit alkotja. Előfordulhatnak 25 cm átmérőt elérő gumók 

alakjában, de ismertek több száz méter vastag rétegösszleteik is. Tengerek olyan részein keletkezik főként, ahol 

nagyon lassú az üledékképződés. Gyakran kötődik a tengervíz hideg feltöréseihez, mely foszforban dús vizet 

hoz magával az óceán mélységeiből. 

Kisebb mennyiségben kontinentális területeken, barlangi környezetben is kialakulhat madarak, denevérek és 

más állatok ürülékének felhalmozódásával (guano) (Báldi 1991, Szakmány 2008a) (2.44. kép). 
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2.44. kép: Napjainkban is képződő foszfátüledék 

Szénkőzetek 

A szénfélék olyan szerves eredetű kőzetek, melyek anyaga magasabb rendű szárazföldi növények törmelékéből 

származik. Ennek megfelelően az üledék jelentős részét a cellulóz (30-50%) és a lignin (15-25%) teszik ki, amik 

a növények tartására szolgáló szövetek alapanyagai. Főként tavakban, tavi lápokban, illetve tengerparti 

mocsarakban alakulnak ki. Az édesvízi széntelepeket limnikusnak, a tengerpartiakat parallikusnak nevezzük. 

A felhalmozódó, uralkodóan szárazföldi, mocsári növények maradványaiból először tőzeg lesz (2.45. kép). 

Betemetődés, rétegterheléses nyomás és enyhén növekvő hőmérséklet hatására kezdődik meg a tőzegben a 

szénülés folyamata. A tőzeg keletkezéséhez nagy mennyiségű növényi anyagnak kell felhalmozódnia és 

stagnáló, álló víz kell borítsa a területet. Ezek a feltételek leginkább a szubtrópusi mocsárerdők területén 

adottak. Itt a leggyorsabb a növények növekedésének üteme. Ilyen környezetben az elhalt növényi anyag 

elbomlása is nagyon gyors. Becslések szerint a termelődött növényi anyagnak csak 10%-ából lesz tőzeg, a többi 

lebomlik, még betemetődés előtt. Betemetődés után reduktív viszonyok alakulnak ki, amik megakadályozzák a 

növényi részek további eloxidálódását. A pH is egyre savasabbá válik. A fás szövetek lebontásában itt a 

gombáknak és a lebontó baktériumoknak van rendkívül nagy szerepük. A cellulóz egy része hidrolizálódik, nő a 

kolloidális humusz mennyisége. A humifikáció révén 15-20% huminsav képződik. Az erőteljes bomlási 

folyamatok ellenére a tőzegben még nagyon sok eredeti növényi szövet fennmarad, a cellulóz sem bomlik el 

teljesen. A porozitás igen nagy, 90% körüli. 
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2.45. kép: Tőzeg 

A betemetődés megnövekedésével a tőzeg fokozatosan átalakul lignitté (2.46. kép), majd barna kőszénné (2.47. 

kép). A szénülés folyamatának további részében a barna kőszénből fekete kőszén lesz (2.48. kép), végül antracit 

képződik (2.49. kép). A tőzeg és a lignit között ott vonják meg a határt, ahol a víztartalom 75% alá csökken, az 

anyagból pedig teljesen eltűnnek a szénhidrátok. A lignit széntartalma átlagosan 60%. A növénymaradványok 

még szabad szemmel is jól látszanak benne. A barna kőszén már jóval keményebb szénféle. Színe fekete, vagy 

barnás-fekete. Általában matt, fénytelen. Víztartalma 35-10%, fűtőértéke 4000-7000 Kcal/kg. 

Növénymaradványok makroszkóposan csak ritkán figyelhetők meg benne. A fekete kőszén már 77% 

széntartalommal rendelkezik. Nedvességtartalma kevesebb, mint 10%, fűtőértéke 7000-8600 Kcal/kg. Fekete 

színű, fénylő felületű szénféle. A legjobb minőségű szénkőzet az antracit. Széntartalma több mint 90%, 

fűtőértéke 8650 Kcal/kg feletti (Báldi 1991, Szakmány 2008a). 
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2.46. kép: Lignit                                                                       2.47. kép: Barnakőszén 
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2.48. kép: Feketekőszén                                                                          2.49. kép: Antracit 

Szénhidrogének 

A szénkőzetekkel ellentétben a szénhidrogének kiinduló anyagát elhalt és betemetődött tengeri plankton adja. 

Leggyakrabban a szárazföldek közelében húzódó sekélytengerekben, vagy elzárt, euxin beltengerekben 

képződnek. Az itt felhalmozódott üledékben a diagenetikus folyamatok során dúsulnak az aminosavak és a 

szénhidrátok. További átalakulással fluvin-savak, majd ezekből humin-savak jönnek létre. Végül kialakul a 

kerogén. Ez az anyag finom eloszlásban van a pélitekben, csak erős diagenezis, jelentős hőmérséklet-növekedés 

hatására alakul át kőolajjá (2.50. kép) és földgázzá. 
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2.50. kép: Kőolaj 

A kerogénből kialakuló kőolaj és földgáz az anyakőzet kapillárisain át eltávozik. Ezt elsődleges migrációnak 

hívjuk. A másodlagos migráció az az akkumuláció permeábilis kőzetekben történik. A fajsúly növekvő mértéke 

alapján felülről lefelé a gáz, a kőolaj és víz fázisok különülnek szét. A migráció mindig a csökkenő nyomás 

irányába mutat és addig tart, míg a szénhidrogének csapdákban fel nem halmozódnak. A szénhidrogén-

csapdákat impermeábilis kőzetek alkotják. Két típusukat különböztetjük meg: a szerkezeti és a rétegtani 

csapdákat. Előbbihez az antiklinálisok, só-dómok tetőrészei tartoznak, utóbbiak közé az egykori 

homokzátonyok, mészkőzátonyok, delta-csatornák homoktestjei tartoznak (2.14. ábra) (Szakmány 2008). 

 

2.14. ábra: A szénhidrogén csapdák típusai: A. rétegtani csapda; B. szerkezeti csapda 

3.1.2.3. 2.1.2.3. Vulkáni törmelékes kőzetek 

Vulkáni működés során általában nemcsak lávakőzetek képződnek. A robbanásos vulkáni működés nagy 

mennyiségű törmeléket – vulkáni port, lávafoszlányokat, kőzetdarabokat – juttat a felszínre. Ezeket összefoglaló 

néven piroklasztoknak, a belőlük képződő kőzeteket pedig piroklasztitoknak (=vulkáni törmelékes kőzeteknek) 
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nevezzük. Az egyes piroklasztitokat a bennük lévő törmelék alapján osztályozzuk (Báldi 1991, Szakmány 2008) 

(2.4. táblázat) (2.51.-2.55. kép): 
 

szemcseméret laza (friss) anyag neve diagenizálódott kőzet neve 

> 64 mm blokk (szögletes) piroklasztos breccsa 

bomba (kerekített) piroklasztos agglomerátum 

2 - 64 mm lapilli lapillikő (lapillit) 

0,0625 – 2 mm durva hamu durvaszemcsés tufa 

< 0,0625 mm finom hamu finomszemcsés tufa 

2.4. táblázat : A piroklasztitok osztályozása (Szakmány 2008a) 
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2.51. kép: Vulkáni blokk                                                                2.52. kép: Vulkáni bomba 
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2.53. kép: Riolit lapillikő                         2.54. kép: Bazalttufa                               2.55. kép: Riolittufa 

A kitörés jellegealapján megkülönböztethetünk 1. - robbanásos magmás kitörést, ahol a magmában oldott 

könnyenillók kiválnak (buborékosodás). Túlnyomásuk okozza a robbanásos kitörést. A buborékosodás kiváltó 
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oka a nyomás csökkenése és/vagy térfogatcsökkenés lehet, amit a felemelkedő magmában lefolyó fizikai-kémiai 

folyamatok változása, vagy két magma találkozása és keveredése válthat ki. 2. - freatomagmás kitörést. Szintén 

víz okozza a robbanásos kitörést, de itt külső, nem a magmában oldott vízgőzről van szó (hanem pl. le- vagy 

beszivárgó talajvíz, tengervíz, tó vize, hidrotermás oldat stb.). Ennek egyik altípusa a freatikus kitörés, amikor 

tisztán gőz (víz) kitörés van csak a kürtőből, a szilárd törmelékanyag mennyisége csak nagyon kevés vagy nincs 

is; ilyenek pl. a maar-ok. 

A kitörés folyamata(lefolyása) alapján piroklasztitok az alábbi képződményekből ülepedhetnek ki: 

1. Piroklaszt szórás. A kirobbanás következtében a levegőbe röpített anyag a gravitációs erő hatására hullik le a 

felszínre (nagy energiájú kirobbanás). A piroklaszt szórások anyaga viszonylag jól osztályozott. A kiszórt anyag 

minőségétől függően lehet salakszórás, horzsakőszórás, hamuszórás. 

2. Piroklaszt ár. A vulkáni felépítmény összeroskadásának következtében egy nagy hőmérsékletű (600-700°C) 

törmelék ár (amely gázt és gőzt is tartalmazhat) nagy sebességgel rohan le a meredek oldalon. A szállítás és 

lerakódás során az egyszerre lerakódott anyag felső részén a horzsakövek, alsó részén a litikus törmelékek 

dúsulnak. Másik képződési módja, amikor a kitüremkedő lávadóm összeesik és anyaga izzó állapotban lezúdul a 

lejtőn (izzó felhő). A piroklaszt árak nagyon gyengén osztályozottak. 

3. Piroklaszt torlóár. A piroklaszt áraknál sokkal hígabb anyagú, sokkal kisebb hőmérsékletű, egyes 

szakaszokban turbulensen áramló ár. Megjelenése egyrészt kapcsolódhat piroklaszt árakhoz, azoknak az oldalsó, 

laterális kinyúló szegélyéhez (alapi torlóár), vagy a piroklaszt árak tetejéhez (hamufelhő torlóár), de 

előfordulhatnak önmagukban lejátszódó folyamatként is, ez utóbbiak elsősorban bazaltvulkánok esetében 

fordulnak elő (Báldi 1991, Szakmány 2008a). 

3.1.3. 2.1.3. Metamorf kőzetek 

Ide soroljuk azokat a kőzeteket, melyek megváltozott nyomási és hőmérsékleti viszonyok hatására 

megváltoztatták ásványos összetételüket, illetve szövetüket. Az anyakőzet összetétele és szerkezete nagy 

mértékben meghatározza a kialakuló új kőzet minőségét is. Magmás kőzetek átalakulása során orto- 

metamorfitok, míg üledékes kőzetekből para- metamorfitok jönnek létre. 

A metamorf kőzetek osztályozásának sokféle módszere létezik. Az egyik a metamorfózis területi kiterjedését 

veszi alapul. A kis kiterjedésű folyamatokat lokális metamorfózisnak, míg a nagy területre ható eseményeket 

regionális metamorfózisnak nevezzük. 

A kisebb területet érintő metamorf folyamatok egyik gyakori és könnyen felismerhető fajtája a kontakt 

metamorfózis. A földkéregbe benyomuló magma magas hőmérsékletével metamorfizálja a vele érintkezésbe 

került, jóval hidegebb mellékkőzeteket. A fő hatótényező a magmából eredő nagy hő, de esetenként az 

anyagcserével járó metaszomatikus folyamatok is jelentősek lehetnek. Azt a zónát, amelyre a kontakt 

metamorfózis hatása kiterjed, kontakt udvarnak nevezzük. Ennek szélessége változó, általában néhány métertől 

néhány kilométerig terjed. A kontakt metamorf kőzetek általában finomszemcsések és legtöbbször nem palásak. 

Mindemellett azonban sávos, foliált kőzetek, foltos palák és palás kőzetek esetenként (különösen a kontaktus 

közelében) előfordulhatnak közöttük. 

A kontakt metamorfitoknál jóval nagyobb övben, konvergens lemezszegélyek mentén jellemző a dinamotermál 

metamorfózis. Ennél a folyamatnál extrém nagy nyomás és alacsony hőmérséklet hat a kőzetekre. Az 

átkristályosodást jelentős mértékű deformáció is kíséri. A folyamat hosszú évmilliókig vagy tízmillió évekig is 

eltart, az átkristályosodás és a deformáció fázisainak sorozatával, amelynek során polimetamorf kőzetek 

képződnek. A kőzetek palásak, gyűrtek vagy lemezesek (Wallacher 1993, Szakmány 2008b). 

Index ásványok és ásványzónák 

Az ásványzónák bevezetése Barrow (1893) nevéhez fűződik, aki pélites eredetű metamorf kőzeteket térképezett 

a Skót Felföldön. Felismerte, hogy a metamorfózis előrehaladásával új ásványok lépnek be, és ezeket index 

ásványoknak nevezte el. A növekvő metamorf fokkal az indexásványok alábbi sorozatát határozta meg: klorit – 

biotit – almandin – staurolit – kianit – szillimanit. Az egyes ásványok a terepen meghatározott, elkülönült 

regionális zónákban jelentek meg, amelyek ásványzónáknak feleltek meg, vagyis a zónaaz azonos metamorf 

fokú helyek összességét jelzi. Az ásványzónák térképezhetőek, és általában a metamorfózis bármely típusára, 

nagyon sokféle kiinduló kőzet esetében alkalmazhatók. Az ásványzónák térképezése a metamorf zónák 

meghatározásában egyszerű és gyors módszer, az indexásványok esetenként már kézipéldányon szabad 
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szemmel vagy lupéval, illetve vékonycsiszolatból könnyen meghatározhatók. Előfordul azonban, hogy egyes 

indexásványok kémiai összetételi változatossága eltérő metamorf körülményeket jelez. Ez utóbbiak miatt 

legújabban a metamorf zónák meghatározására már inkább két-három ásvány együttesét használják az 

indexásványok helyett (Wallacher 1993, Szakmány 2008b). 

Metamorf fácies 

A metamorf fácies fogalmát Eskola (1915) vezette be. A definíció szerint "A metamorf fácies mindazokat a 

kőzeteket jelenti, amelyek azonos feltételek között metamorfizálódtak." A metamorf fácies ásványegyütteseket 

tartalmaz, amelyek közel azonos feltételek (Eskola szerint elsősorban P és T, újabban az illóknal is szerepet 

tulajdonítanak) alatt képződtek, így a rendkívül változatos kémiai összetétel következtében az ásványos 

összetétel is jelentősen változhat az egyazon fáciesbe tartozó kőzeteknél (2.15. ábra). Ugyanakkor viszont az 

azonos kémiai összetételű kőzetek eltérő ásványegyüttessel rendelkeznek a különböző fáciesekben (pl.: 

zöldpala, amfibolit, eklogit a metabázitok esetében). Ez a rendszer még ma is jól használható a metamorf 

területek regionális áttekintésére vagy felderítő kutatásra, de a részletes metamorf kutatásokra már nem 

(Szakmány 2008b). 

 

2.15. ábra: Az egyes metamorf fáciesek nyomás-, hőmérséklet- és mélységviszonyai 

Winkler rendszere 

A metamorf kőzetek, folyamatok legújabb, Winkler (1974, 1976) szerinti beosztása a fáciesmódszerrel 

ellentétben a hőmérsékleten alapul. Az egyes metamorf fokok határvonala bizonyos ásványok progresszív 

fejlődés szerinti első megjelenésével, vagy bizonyos ásványegyüttesek pontosan meghatározott reakciók szerinti 

lezajlásával húzhatók meg (2.16. ábra). Az egyes fokozatok legfontosabb kritikus ásványai, ásványegyüttesei, 

folyamatai a következők: 
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2.16. ábra: Winkler rendszerének beosztása, az egyes metamorf fokok nyomás-, hőmérséklet- és 

mélységviszonyai (Szakmány 2008b) 

- a nagyon kisfokú metamorfitokra az illit, laumontit, pumpellyit, prehnit, jadeit jelenléte jellemző (2.56. kép); 

- a kisfokú metamorfitok jellemzője a zoizit, biotit, muszkovit, hornblende és plagioklász megjelenése (2.57. 

kép); 

- a közepes fokú metamorfitokat a staurolit, talk, kianit, szillimanit megjelenése, valamint a muszkovit 

lebomlása jelzi (2.58. kép); 

- a nagyfokú metamorfitok kialakulása során káliföldpát, kordierit, almandin, eklogitok képződése és parciális 

olvadás megy végbe (Wallacher 1993, Szakmány – Józsa 2008) (2.59. kép). 
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2.56. kép: Agyagpala                                                                  2.57. kép: Csillámpala 

         

2.58. kép: Kristályos mészkő                                                   2.59. kép: Gneisz 
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A metamorf kőzetek osztályozása és elnevezése 

A metamorf kőzetek leírása és elnevezése terén nincs egységesen elfogadott alapelv. A metamorf kőzeteket 

alapvetően makroszkóposan megfigyelhető tulajdonságaik alapján kell elnevezni, de a név pontosításához a 

petrográfiai mikroszkópos vizsgálat eredményét is figyelembe kell venni. Ezek alapján a kőzetek elnevezésében 

elsősorban a modális ásványos összetétel és a makroszkóposan látható szerkezet a legfontosabb tényező. 

Továbblépve azonban a fentieken kívül a kémiai összetétel és az eredeti kőzet (protolit) jellege is fontos tényező 

lehet az osztályozás során. A metamorf kőzetek neve egy alapnévből és előtagok sorozatából áll. Az alapnév 

lehet ásványos összetétel alapján adott (pl. amfibolit) vagy a kőzet szerkezetének leírásából származó név (pl. 

gneisz). Az alapnév már gyakran utal néhány modálisan uralkodó ásványra. A kőzet további jellegzetességeit az 

alapnév elé illesztett előtagokkal részletezhetjük. Az előtag jellegzetes szerkezeti bélyegekre utalhat, vagy 

további ásványos összetételbeli információt ad a kőzetről. Azoknál a metamorf kőzeteknél, amelyekben az 

eredeti magmás vagy üledékes kőzet jellegzetességei még biztonsággal felismerhetőek, a kőzet neve elé meta-

előtagot teszünk (pl. metagabbró, metahomokkő, metaszediment, metavulkanit, metamagmatit, stb.). Az előtag 

használható egyszerűen akkor is, ha azt akarjuk kifejezni, hogy a szóban forgó kőzet metamorf (pl. metabázit). 

Az orto- illetve para- előtagot akkor illeszthetjük a metamorf kőzet neve elé, ha biztonsággal megállapítható, 

hogy a kőzet magmás (orto-) illetve üledékes (para-) kőzetből származik (pl. ortogneisz, paragneisz) (Wallacher 

1993, Szakmány 2008b). 

3.2. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a magmás kőzetek keletkezési környezeteit és a főbb kőzeteket! 

2. Ismertesse az üledékes kőzetek keletkezési környezeteit és a főbb kőzeteket! 

3. Ismertesse a metamorf kőzetek keletkezési környezeteit és a főbb kőzeteket! 

3.3. Tesztkérdések 

2.1. Mely földöveket foglalja magába a litoszféra? 

a, földkéreg + asztenoszféra 

b, földkéreg + köpeny 

c, köpeny felső része + földkéreg 

2.2. Milyen fő kőzetgenetikai csoportokat ismer? 

a, magmás, üledékes, metamorf 

b, vulkáni, törmelékes, átalakulási 

c, szerves, szervetlen, vegyi 

2.3. Milyen rendszer alapján kristályosodnak ki az ásványok a magmában? 

a, ahogy Bowen meghatározta 

b, olvadáspontjuk szerint 

c, sűrűségük szerint 

2.4. Mi alapján különítjük el egymástól az extrabazinális üledékes kőzeteket? 

a, szemcseméret szerint 

b, szemcse anyaga szerint 

c, szemcse alakja szerint 

3.4. Prezentáció 
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A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

4. 3. Különböző léptékű mozgásfolyamatok a 
litoszférában 

A litoszféra kőzetei szinte soha nem keletkezési helyükön találhatók. Például a mélységi magmás kőzetek, 

melyek több kilométer mélységben keletkeznek a felszín alatt, gyakran alkotnak magas hegységeket. Ezt látjuk 

például a Magas-Tátrában, mely szinte teljes egészében granodioritból épül fel. „Mintha kifordult volna a Föld 

bele.” (3.1., 3.2. kép) 

    

3.1. kép: A Magas-Tátra egyik csúcsa                                    3.2. kép: Granodiorit-sziklák a Magas-

Tátrában 

De gyakori az is, hogy tengeri üledékes kőzetek építenek fel egész hegységeket, ahogy ez a Bükk vagy a Vértes 

esetében is történt (3.3. kép). 

files/Lit_02_f.pptx
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3.3. kép: A Bükk hegységet felépítő triász mészkő 

A kőzettestek mozgásának oka abban keresendő, hogy az egész litoszféra, és így annak részei is állandó 

mozgásban vannak. Ezek a mozgások maradandó nyomot hagynak a kőzetekben. Sőt, ezek a mozgások alakítják 

ki az egész litoszféra szerkezetét. A szerkezeti elemek tanulmányozásából értékes következtetéseket tudunk 

levonni a lejátszódott mozgások mechanizmusára, az egykori dinamikus előtérre vonatkozóan is. Mind a 

mozgási folyamatokkal, mind az azok által kialakított szerkezetekkel a szerkezetföldtan (=tektonika) 

foglalkozik. 

A litoszféra napjainkban is mozog. Vannak viszonylag állandó, lassú mozgások, melyek műszerekkel vagy 

rendszeres megfigyeléssel kimutathatók. Vannak ugyanakkor hirtelen elmozdulások, melyek esetében a 

felszabaduló energia hullámok formájában terjed a litoszférában és a felszínen. Ezek a fajta mozgások a 

földrengések. Bár a földrengések és a lassú mozgások tanulmányozása segítséget jelent a tektonikai formák és 

folyamatok megértésében, mégis nagy nehézségekkel kell megküzdeni a helyes szerkezeti elemzések 

kialakításakor, mert a szerkezetek folyamatos feltártsága ritka, azonfelül a nagyobb mélységek szerkezete csak 

geofizikai módszerekkel kutatható. 

A különböző szerkezeti jelenségeknek három csoportját különböztetjük meg: 1. mikrotektonika, melynek jelei 

mikroszkóppal tanulmányozhatók; 2. mezotektonika, melynek jelenségei terepi körülmények között, szabad 

szemmel jól tanulmányozhatók, mérhetők, 3. makrotektonika (globális tektonika), mely nagy régiók, vagy akár 

az egész litoszféra egészének mozgási jelenségeit és szerkezetét kutatja, illetve arra vonatkozó modelleket állít 

fel (Báldi 1991, Hartai 2003). 

4.1. 3.1. Mikrotektonika 

Mikrotektonikai jelenségek főként az ásványszemcsék alakjának, illetve alaktorzulásainak tanulmányozása 

révén mutathatók ki. 

A mikrotektonikai vizsgálatoknak olyan kőzeteket szooktak alávetni, melyeket alakváltozás hozott létre, vagy 

amelyeket az alakváltozási folyamatok szövetükben, külalakjukban változtattak meg jelentősen. Ezeket a 

kőzeteket összefoglaló néven tektonitoknak nevezzük. A tektonitokat három nagyobb csoportba lehet sorolni: 
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- ellapult-megnyúlt kőzetek, melyek teljes térfogatukban sík vagy/és vonalas szerkezeti elemeket hordoznak; 

- rideg-töréses nyírási zónák kőzetei; 

- képlékeny nyírási zónák kőzetei. 

A deformáció egyik igen elterjedt és jól észlelhető fajtája a palásság (foliáció) és a lineáció. Ebben az esetben 

megváltozik a kőzet szövete, szerkezete is. Az ilyen kőzetekben található, tektonikai eredetű elválási felületeket 

palás felületeknek nevezzük. A palásság a különböző anyagú kőzeteket különböző módon érinti. A palásodás 

mértékére használatos kifejezés a behatolás, ami azt jelenti, hogy a kőzetet milyen vastag lemezekre szabta a 

palásság. A behatolás lehet rossz, jó vagy kitűnő. 

Nagyobb elmozdulásoknál a nyírósík mentén keletkező hézagokban jönnek létre a vetőbreccsák. Ezek szögletes, 

néha karcolt felületű kőzettörmelékből és valamilyen cementáló anyagból állnak. Száraz körülmények között, 

nagyobb elcsúszásoknál pszeudotachylit alakulhat ki. Ez a súrlódási hő hatására megolvadt és üvegessé 

merevedett kőzet. Ez gyakran csak a kőzet felszínén megfigyelhető, sekély jelenség (3.4. kép). 

 

3.4. kép: Csúszási felszín mészkövön 

A képlékeny nyírási övek jellemző kőzete a milonit. Lemezes, finoman sávos, kitűnően palás kőzet. Gyakran 

találni bennük olyan szerkezeti elemeket, melyek vizsgálatával pontos kép kapható az egykori erőterekről.  Ilyen 

nyírásjelzők a különböző elválási felületek, a forgó elemek (szétszakadt ásványok jelzik), az átkristályosodó 

elemek („földpát farkak” kialakulás) és a szétnyírt elemek (feltöredezett és egy irányba szétcsúszott kristály) 

(Csontos 1998). 

4.2. 3.2. Mezotektonika 

Ebbe a csoportba a terepi körülmények között, szabad szemmel is jól tanulmányozható jelenségek tartoznak. 

Ezek azok a szerkezeti formák, melyek vizsgálatával fényt deríthetünk a Föld történetében lejátszódott 

tektonikai mozgásokra, folyamatokra. Mint már említettük, a litoszféra állandó mozgásban van. A litoszféra 

mozgásai a mélyebb földövekből, a köpenyből áttevődő mozgások következményei. E mozgások a kőzetburok 

különböző részeire ható erők formájában az adott régió kőzeteinek elmozdítására és deformációjára törekednek. 

Az erő egy része, sokszor teljes egésze a gravitációból ered, az adott kőzettest felülről való terheléséből 
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származik. De a ferde és horizontális irányú erőhatás is gyakori. Ezekre az erőhatásokra a kőzetek szilárd 

testként reagálnak és számtalan szerkezeti forma – redők, vetők, törések – kialakulásával válaszolnak, miközben 

helyváltoztatásra is kényszerülnek mind egymáshoz, mind egy feltételezett, fix koordináta-rendszerhez képest. 

A deformáció módja, fajtája, stb. nagyon sok fizikai és kémiai tényezőtől függ (hőmérséklet, hidrosztatikus 

nyomás, pórusvíz-nyomás, az erőhatás módja, stb.). Ha a kőzettestre gyakorolt nyomás irányát három tengelyre 

(σ1, σ2, σ3) számítjuk át, akkor a nyomás iránya és erőssége alapján sok variáció lehetséges. Ha σ1=σ2=σ3, vagyis 

minden oldalról egyenlő erejű a nyomás, akkor hidrosztatikai nyomásról beszélünk. Ez csak térfogatváltozást 

okoz, deformációt nem. Ha a nyomás valamelyik irányból erősebb, akkor irányított nyomás, vagy stressz éri a 

kőzettestet. A stressz feszültségeket kelt a kőzettestben, mely a feszültség kényszerítő erejére alakváltozást vagy 

deformációt szenved. Ezt nevezzük sztrénnek. A szilárd testek stresszre adott válasza az un. stressz/sztrén 

diagramban ábrázolható (3.1. ábra). 

 

3.1. ábra: A kőzetek stresszre adott válasza 

Bizonyos határértékig az alakváltozás rugalmas marad, vagyis a stressz megszűnte után helyreáll az eredeti alak 

és helyzet. Ha a stressz erőssége átlépi a határértéket, akkor képlékeny, vagy plasztikus deformáció lép fel. Míg 

a rugalmas alakváltozáskor a sztressz-szel arányosan nő az alakváltozás mértéke, addig plasztikus deformáció 

esetén változatlan sztressz-értéken egyre növekszik a sztrén. A törékeny testek, alacsony hőmérsékleten a stressz 

növekedésével az elasztikus-plasztikus határ átlépése után nem sokkal eltörnek. Ezt nevezzük töréses 

deformációnak. Hogy az igénybevétel hatására mikor melyik deformáció következik be, nagyon sok tényezőtől 

függ. 

1. A kőzet anyaga: az evaporitok és pélitek már alacsony hőmérsékleten, felszínközelben is hajlamosak a 

képlékeny alakváltozásra. A kőzetek zöme azonban a felszínközelben rideg, kemény testként viselkedik, azaz 

törik. 

2. A kőzettest homogenitása: a Föld felszínét alkotó kőzetek ritkán homogének. A nagy tömegű kőzettesteket 

többféle kőzet építheti fel, melyek ugyanarra a stresszre eltérő módon reagálnak. Ugyanezek a kőzettömegek 
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egyben anizotrópok is, ami azt jelenti, hogy eredendő belső irányítottság van a szerkezetükben. A stresszt – 

mely irányított nyomás – hatásmechanizmusában befolyásolja a kőzetek eredeti szerkezete. 

3. A kőzettestek hőmérséklete: minél melegebb a kőzettest, annál kisebb stressz elegendő ahhoz, hogy 

jelentékeny sztrén mellett az ideálisan plasztikus anyaghoz hasonló alakváltozás menjen végbe. Mivel a 

litoszférában lefelé nő a hőmérséklet, nagyobb mélységben egyre plasztikusabban reagálnak az egyes kőzetek a 

stresszre. A felszínközelben ugyanakkor a töréses deformációk uralkodó szerepe jellemző a hideg kőzetekben. 

4. A hidrosztatikai nyomás: növekedése ugyancsak fokozza a képlékenységet. ez a tényező is egyre növekszik a 

mélységgel, tehát hozzájárul a képlékeny deformáció kialakulásához, ha stressz éri a kőzetet. 

5. Idő: A sztesszre adott válaszként kialakuló deformációk létrejötte nem pillanatnyi esemény. A hatalmas 

kőzettömegekre ható erők a természetben általában évmilliók tartanak, így az azok következtében létrejövő 

változások is igen lassan mennek végbe. ezért gyakori, hogy egy kőzettestben a töréses deformáció mellett 

képlékeny vagy rugalmas alakváltozás is kialakul a hosszú idő alatt. 

6. Pórusvíz-nyomás: a kőzetek pórusaiban lévő víz mennyiségének növekedése a képlékenység mértékét növeli. 

A fentiekből kitűnik, hogy nagyon sok tényező befolyásolja a kőzettestek stresszre adott válaszát. A különböző 

viselkedésformák (képlékenyen, vagy rideg testként viselkedik-e a kőzet) különböző deformációs jelenségeket 

okoznak, melyek szabad szemmel is jól tanulmányozhatók, illetve mérhetők (Báldi 1991, Csontos 1998, Hartai 

2003). 

4.2.1. 3.2.1. Képlékeny deformáció 

Ennek leggyakoribb megjelenési formái a litoszférában a különböző redős, gyűrődéses szerkezetek. Általában 

melegebb, és nagyobb hidrosztatikai nyomás alatt álló litoszféra övben alakul ki. A gyűrt szerkezeti formák 

alapegysége a redő. Mérete a mikroszkópi léptéktől a több száz kilométeres, széles hajlatokig terjedhet. 

Legegyszerűbb formája a monoklinális redő, melynek csak egyetlen szárnya van. A redők többsége azonban 

komplikáltabb. A feldomborodó részt antiklinálisnak; a homorú részt szinklinálisnak nevezzük. A redő oldalai a 

szárnyak. A szárnyak találkozásának középvonala a redő tengelye. Az antiklinálisok tengelye az antiklinális 

taraján, az ún. nyergen húzódik végig, míg a szinklinálisokban a tengely azok vályujában helyezkedik el. Az 

antiklinális magjának a központi részt nevezzük (3.2. ábra). 

 

3.2. ábra: A képlékeny deformáció alapegysége, a redő részei 

A redők tengelysíkjának nevezzük azt a képzeletbeli síkot, mely a redő tengelyén van átfektetve oly módon, 

hogy a redőt – amennyire csak lehet –, két szimmetrikus részre válassza szét. A redők tengelye nem vízszintes, 

hanem alábukik. Az alábukást a redők tengelyének a vízszintessel bezárt szögével mérjük. Gyakran ezek a 

tengelysíkok hajladozók is. A hajlás irányát vergenciának nevezzük. Szimmetrikus rendszer esetén az 

antiklinálist felépítő kőzetek az antiklinális magjától kifelé haladva folyamatosan fiatalodnak. Így a 

deformációban részt vett kőzetek közül a legidősebbek az antiklinális magjában, míg a legfiatalabbak a 

szinklinális magjában találhatók (3.5.-3.7. kép). 
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3.5. kép: Gyűrődés evaporitban             3.6. kép: Gyűrt pados mészkő              3.7. kép: Erősen gyűrt 

lemezes mészkő 

A redők legegyszerűbb típusa a szimmetrikus álló redő, melynek tengelysíkja függőleges, és a tengelysík két 

oldalán a dőlés egyforma méretű, bár ellentétes irányú. Az aszimmetrikus vagy ferde redők tengelysíkja ferde, 

és a redők egyik szárnyán sokkal meredekebbek a dőlés-szögek, mint a másikon. Az átfordult redők olyan 

erősen ferde redők, melyekben az egyik szárnyon a rétegek dőlésszöge a 90°-on átbukott, így a tengelysík egyik 

oldalán fordított lesz a rétegsorrend. Ebben az esetben a legidősebb réteg kerül legfelülre, míg a legfiatalabb van 

legalul. Mindkét szárny dőlésiránya hasonló, de a dőlés-szögek nem azonosak. A fekvő redők tengelysíkjai 

közel vízszintes helyzetűek. Az alsó szárnyakban ekkor is fordított rétegsort találunk. Az izoklinális redők 

szárnyai párhuzamosak egymással és a tengelysíkokkal (3.3. ábra). A tengelysíkkal párhuzamos dőlések, 

gyakori rétegismétlődések jellemzik. Az átfordult redő egy speciális, de nem ritka változata az átbuktatott redő. 

Itt valójában „fejtetőre állított” antiklinálisról van szó, mely ily módon szinklinálisnak látszik, de a rétegek 

fiatalodási iránya épp fordítottja a valódi szinklinálisnak. Ezért szinformális antiklinálisnak, vagy szinformnak 

nevezzük. Hasonló módon létrejöhet antiklinális formájú szinklinális, az antiformális szinklinális, vagy 

antiform. 
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3.3. ábra: A redők fajtái: A. szimmetrikus redő; B. ferde redő; C. izoklinális redő, D. átfordult redő; E. 

fekvő redő (Báldi 1991 alapján) 

A redők alakja is igen változatos. Lehetnek hengeres, vagy lekerekített redők, melyekkel ellentétben a szögletes 

redők szárnyai hegyes szögben érintkeznek egymással. Az apró szögletes redők, a kinkek alkotják a sevron 

redőzést. Különleges redőformák a koffer vagy doboz-redők, valamint a gomba vagy legyező-redők. Ha a gyűrt 

kőzettestek rétegei közel azonos módon reagálnak a stresszre, akkor harmonikus gyűrődés keletkezik. A 

harmonikus redőkben a réteglapok párhuzamosak maradnak egymással a gyűrődés után. Ellenkező esetben 

diszharmonikus redők alakulnak ki. Ekkor egyes rétegek sokkal plasztikusabban viselkednek az összetételükben 

jelentkező eltérések miatt, így jobban meggyűrődnek, mint a többi réteg. Ilyen diszharmonikus gyűrődésként 

értelmezhető a diapirizmus klasszikus példája, a kősó-diapírok, vagy só-dómok kialakulása (3.4. ábra). A kősó 

sokkal plasztikusabb, mint a fedő rétegek. Már csekély kompresszív erőhatásra nagy redőkbe gyűrődik, míg a 

fedő kőzetek gyűretlenek maradnak. A diapirizmus kifejezést tágabb értelemben is szokás használni olyan 

szerkezetekre, melyeknél a keményebb, idősebb kőzet „diapír-szerűen” áttöri a fiatal, puha kőzeteket. Ezt 

azonban már nem gyűrődés, hanem töréses tektonika okozza. 
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3.4. ábra: Kősó diapír modellje 

Az egyes rétegek vastagsága a deformáció miatt általában nem egyenlő a redő minden részén. Az esetek 

többségében a nyeregben vastagabb ugyanaz a réteg, mint a szárnyakon. A tengelysíkon mért vastagság (T) a 

hasonló redők esetében a szárnyakon is ugyanaz, a tengelysíkkal párhuzamosan. Ez azonban nem azonos a 

réteglapra merőlegesen mért valódi rétegvastagsággal (t). A tengelysíkban mért rétegvastagság általában 

nagyobb, mint a szárnyakon mért rétegvastagság, vagyis T>t. Az eredeti, gyűrődés előtti rétegvastagság (t’) 

azonban gyakran nem egyenlő sem T-vel, sem pedig t-vel. Nem ritka továbbá, hogy egyes mobilisabb anyagok, 

mint például a kalcit vagy a kvarc, felvándorolnak a nyeregbe, ahol kiválnak. Vannak ugyanakkor olyan redők 

is, ahol T = t a redő minden részén. Az ilyen parallel redőkben gyakori az egyes rétegek diszharmonikus 

gyűrődése. 

A redők általában nem elszigetelten, hanem nagy területen, nagy számban fordulnak elő. Az ilyen területet 

gyűrtnek nevezzük. A gyűr területen a redők tengelyei többé-kevésbé párhuzamosak egymással. A redők 

legjellemzőbb szerkezeti következményei közé tartozik a térrövidülés. Ez alatt a kéreg, illetve a litoszféra gyűrt 

területeken való rövidülését értjük. A térrövidülés mértéke akár több száz kilométer is lehet. 

A sztén a redőkön belül nem egyenletesen oszlik meg. Oldalirányú erőhatás esetén a kialakuló redő 

nyeregrészén a felső rétegekben húzásos feszültség keletkezik, ami a kőzetszemcséket a réteglapokkal 

párhuzamos irányban megnyújtja. Míg a mag felé közeledve a húzásos feszültséget kompresszió váltja fel, 

melynek következtében a kőzetrészecskék a réteglapra merőleges irányban nyúlnak meg. A kettő között van egy 

un. neutrális réteg, melynek részecskéi nem szenvednek alakváltozást. Egy másik lehetőség, hogy a réteglapok 

és az azokkal párhuzamos síkok mentén nyírásos elmozdulások lépnek fel. A réteg- vagy lemezlapok menti 

elnyíródás számos esetben megfigyelhető, főként a parallel redőknél. A harmadik eset, hogy a redők alakja igen 

vékony nyírásos lapok különböző mértékű eltolódásaiból alakulnak ki. Ezek a redők hasonló redők, vagyis a 
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szárnyak extrém módon elvékonyodnak a deformáció hatására, míg a nyeregrészben szokatlanul nagy 

vastagságot érnek el. Ezt a típust nyírásos redőnek is szokták nevezni (Báldi 1991, Csontos 1998, Hartai 2003). 

4.2.2. 3.2.2. Töréses deformáció 

A töréses deformáció alapelemei a kőzetrések és vetők, melyeket összefoglaló néven töréseknek nevezünk. A 

törési síkoknak a Föld felszínével alkotott metszésvonalaira a törésvonal kifejezést használjuk. a töréses 

deformációk kialakulásának előfeltételei több tekintetben ellentétesek a gyűrt formákéval. Nevezetesen a 

szárazabb, hidegebb, kisebb hidrosztatikai nyomás alatt álló kőzetek törnek könnyen. A töréseket is stressz 

alakítja ki. Ez a stressz-hatás lehet kompresszió (összenyomásos stressz), és tenzió (húzásos stressz) egyaránt. 

A törés legegyszerűbb formája a kőzetrés vagy litoklázis (3.8., 3.9. kép). Úgy definiálható, mint a kőzettestben 

kialakuló repedés, mely mentén a kőzet kontinuitása megszakad, azonban a repedés mentén nem történt 

elmozdulás. 
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3.8. kép: Kalcittal kitöltött litoklázisok tűzköves                    3.9. kép: Litoklázisok granodioriton 

mészkőben 
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Egyetlen kivétel ez alól a litoklázis síkjára merőleges irányú mozgás, aminek következtében a kőzetrés 

hasadékká tágul. Ezeket a kőzetréseket gyakran különböző eredetű ásványtársulások töltenek ki, vagy magma 

nyomul beléjük teléres szerkezeteket kialakítva. A kőzetrések mérete a mikroszkópi nagyságrendtől 

(mikrolitoklázisok) a több kilométer hosszúságig terjedhet. A litoklázisok nem rendetlen összevisszaságban 

járják át a kőzettesteket, hanem térbeli helyzetükben bizonyos szabályos rend ismerhető fel. A repedések 

egymással párhuzamos litoklázis-rajokba rendeződnek. Egy törésrendszeren belül több litoklázis-raj is van, 

melyek különböző nagyságú szöget zárnak be egymással. Ezek nyírás hatására, egy időben jöttek létre, a 

legnagyobb sztressz irányával nagyjából 30-45°-os szöget bezárva. 

Ha a litoklázisok mentén elmozdulás történik, vetőkről beszélünk. Az elmozdulás mértéke néhány centimétertől 

több kilométerig terjedhet. Bizonyos vetőfajtáknál ez több száz kilométer is lehet (3.10., 3.11. kép). 
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3.10. kép: Kis méretű vetők rendszere homokos                    3.11. kép: Nagy méretű normálvetők 

mészkőben 

márgában 

A vetők mindig valamelyik litoklázis-rajhoz tartoznak. A vetők képződési folyamatát vetődésnek nevezzük. 

Vetősíknak nevezzük azt a felületet, mely mentén a kőzettestek egymáshoz képest mozognak. A vetőket a 

mozgás iránya alapján osztályozzuk. A normál vető, vagy dőlésirányú vető esetében a mozgásirány fő 

komponense megközelíti a vetősík dőlésirányát. Gyakoriak a ferde vetők, melyek sokszor a vetőszárnyak 

rotációs mozgásából vezethetők le. A reverz vető vagy feltolódás a normál vető fordítottja: a mozgás ellentétes a 

vetősík dőlésirányával, a vetőszárnyak egymás alá, illetve fölé tolódnak. Végül a csapásirányú vetők szárnyai 

vízszintesen mozdulnak el. Ezen belül a vízszintes elmozdulás iránya szerint megkülönböztetünk jobbos 

(dextrális) és balos (szinisztrális) vetőket. Gyakran előfordul, hogy a fővetőt számos vele párhuzamos, kisebb 

mellékvető kíséri. 

Ha a vetődéskor nem szakad meg a rétegek folytonossága, akkor hajlításos forma, a flexúra keletkezik. Ez 

megjelenésében olyan szerkezet, mint a monoklinális gyűrődéses forma (3.5. ábra). 
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3.5. ábra: Flexúra kialakulása vető mentén (Báldi 1991) 

A mozgás irányának, vagyis a vető fajtájának megállapítására többféle módszer is van. A legáltalánosabb az, 

hogy keresünk a rétegsorban egy jól azonosítható, nem ismétlődő réteget és megmérjük ennek helyzetét a 

vetőszárnyakban. Ebből meghatározhatjuk az elmozdulás irányát és mértékét. Egy másik módszer a vetőkarcok 

vizsgálata. Vetődéskor a vetősíkon karcok keletkeznek a mozgás irányával párhuzamosan. Ezek mindig az 

utolsó mozgás irányát mutatják. 

Plasztikusabb, finomabb szemcséjű kőzeteknél vetődéskor egy „tükörfényes”, sima, csillogó felület jön létre, 

melyet vetőtükörnek nevezünk (3.12. kép). Rideg kőzeteknél, nagyobb vetők mentén pedig dözsbreccsa, vagy 

tektonikai breccsa keletkezik. Különösen a vetőzónákban törik össze annyira a kőzet, hogy teljesen 

szétmorzsolódik apró darabokra (3.13. kép). 
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3.12. kép: Vetőtükör mészkő felszínén                                    3.13. kép: Vetőbreccsa mészkőben 

Mivel a vetők többnyire litoklázis-rajokhoz kötődnek, a vetőkkel tagolt terület is bizonyos „sakktábla-szerűen” 

vagy „parketta-szerűen” összetört szerkezetet mutat. A minden oldalról vetőkkel határolt kőzettestet rögnek, 

vagy blokknak nevezzük. A mély helyzetű rögöt ároknak, a magas helyzetű rögöt pedig sasbércnek hívjuk. 

Ezeket a formákat – ha nagyobb léptékűek – nem egyetlen vető határolja, hanem egymással párhuzamos vető-

rendszerek. Ennek következtében az árkok és sasbércek pereme gyakran lépcsős szerkezetet mutat (3.6. ábra). 

 

3.6. ábra: A töréses-vetődéses szerkezetek alaptípusai (Báldi 1991 alapján) 

A vetők több kilométer mélyen lenyúlnak a kéregbe. Lefelé haladva azonban a vetőlap dőlésszöge a mélységgel 

arányosan csökkenő tendenciát mutat. Ezt a gyakori vető-fajtát lisztrikus vetőnek nevezzük. A legtöbb vető 
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néhány cm-től néhány tíz km, ritkábban néhány száz kilométer hosszúságban terjed a felszínen, lefelé pedig 

maximum tíz-húsz kilométer mélységet ér el. A vető horizontális vagy vertikális elvégződése közelében, vele 

azonos csapásban általában egy másik vető indul. A két szomszédos vető elvégződésének régiójában lokális 

extenziós vagy kompressziós területek alakulnak ki, különösen, ha a vetők között bizonyos átfedés van. Ilyenkor 

lokális transztenziós vagy transzpressziós régió jön létre. Aránylag nagy méreteket ölthet ez a jelenség 

csapásirányú vetők mentén, melyek rombusz vagy mandula-alakú széthúzásos, pull-apart medencéket 

nyithatnak fel extenzió esetén. Mindez a kéreg elvékonyodását és hirtelen gyors süllyedést vált ki a területen 

(Báldi 1991, Csontos 1998, Hartai 2003). 

4.2.3. 3.2.3. Áttolódások, takarók 

A takaró olyan kőzettest, mely igen lapos sík mentén egy másik kőzettestre tolódott rá. A klasszikus elmélet 

fekvő redőből vezeti le a takaró-képződést. A fekvőredő alsó szárnya teljesen elnyíródik és e nyírási felület 

mentén mozog a felső szárny tovább. Levezethető azonban a takaró a feltolódásból is oly módon, hogy nagyon 

lapos feltolódási síkot veszünk fel, amelyen a kőzettest messzire áttolódik. Ezek a takarók sem a metamorfózis, 

sem a gyűrődés jeleit nem mutatják. A takarót allochton kőzettömegnek is szokták nevezni, mivel a takarót 

alkotó kőzetek általában messzire elkerülnek eredeti környezetüktől, a gyökérrégiótól (3.7. ábra). 

 

3.7. ábra: Takarós szerkezet kialakulása 

A takarók többnyire 1-50 km távolságot tesznek meg az áttolódás folyamán. A takarók mozgási irányát 

vergenciának nevezzük. 

Az eróziós folyamatok hatására a takarós szerkezetek kőzetanyaga különböző mértékben pusztul. A gyorsabban 

erodálódó részekről teljesen eltűnhetnek a takarót alkotó kőzetek, és ezzel felszínre kerülnek az áttolódási sík 

alatt elhelyezkedő összletek. Ezeket a kibukkanásokat tektonikai ablaknak nevezzük. Ezek rendszerint a 

magashegységek legmagasabb régióiban találhatók, ahonnan a leggyorsabban pusztulnak a kőzetek (3.8. ábra) 

(Báldi 1991, Csontos 1998, Hartai 2003). 
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3.8. ábra: Tektonikai ablak kialakulása magashegységi területen 

4.3. 3.3. Makrotektonika 

A különböző deformációs, mezotektonikai folyamatokból nem vezethetők le közvetlenül azok a nagy régiókra 

kiterjedő folyamatok, melyek az egész litoszférát jellemzik. A redők, vetők, takarók inkább csak indikátorai, 

következményei a kőzetburok globális mozgásainak. Ezek a nagy területeket érintő mozgások vertikális, illetve 

horizontális folyamatok (Báldi 1991, Völgyesi 2002, Hartai 2003). 

4.3.1. 3.3.1. Izosztázia 

A litoszféra vertikális irányú mozgásait az izosztázia szabályozza. E jelenség felfedezése a gravitáció 

földfelszíni eloszlásának rendellenes, ellentmondásos vonásainak felismerésén nyugszik. Már a XVIII. 

században felismerték a nagy hegységek mentén észlelhető gravitációs anomáliát: a vártnál sokkal kisebb 

gravitációt mértek itt. Nincs tehát szoros összefüggés a topográfia és a gravitáció ereje között. Ebből adódott a 

következtetés, hogy a hegységek egy sűrűbb, plasztikus belső szférába mélyedve egyensúlyozódnak, lebegnek, 

ahogy a jéghegyek úsznak a tengerben. Így létrejön egy egyensúlyi állapot a litoszféra különböző vastagságú 

darabjai és az alattuk lévő asztenoszférikus, puha köpenyanyag között. Ezt az egyensúlyi állapotot nevezzük 

izosztáziának. A litoszférában végbemenő folyamatok miatt a kéregdarabok vastagsága, sűrűsége és 

sűrűségeloszlása folyamatosan változik. Az egyensúlyi állapotra törekvés elve alapján ezek a különbségek az 

izosztázia folyamata révén egyenlítődnek ki úgy, hogy közben az egyes litoszféra darabok az asztenoszférába 

mélyebbre nyomódnak, vagy feljebb kerülnek (3.9. ábra). 

 

3.9. ábra: Az izosztázia jelensége 

Az iszosztázia természetesen szoros összefüggésben van a mezotektonikai deformációs folyamatokkal. A 

nagymérvű kompressziós erőhatásra kialakult szerkezetek, különösen a nagy takarós struktúrák több tíz 

kilométerrel megvastagíthatják a kérget. Ez maga után vonja a korábban kialakult izosztatikus egyensúly 
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megbomlását. Az új egyensúly kialakulása közben a megvastagodott kéregrész emelkedni kezd, ami heves 

eróziót indít el. Nagy gránitbatolitok kialakulása szintén hasonló mozgást eredményez, mivel kivastagítja a 

kérget. A húzásos folyamatok épp ellenkezőleg hatnak, a kéreg elvékonyodását okozzák. Az izosztázia törvénye 

szerint ez süllyedést von maga után. A tenziós eredetű deformációkat (árkok, medencék) ezért kíséri mindig 

süllyedés. 

A jelenség klasszikus példája a Skandinávia és Északkelet-Kanada területén napjainkban is megfigyelhető 

emelkedés. Az utolsó jégkorszakban ezt a területet több kilométer vastag jégtakaró fedte. Ennek terhelő hatására 

a litoszféra érintett része megsüllyedt. A jégtakaró olvadásával a litoszféra emelkedni kezdett. Az asztenoszféra 

igen nagy viszkozitását jelzi, hogy az egyensúlyi állapot helyreállása, vagyis az emelkedés 7000 évvel a 

jégtakaró elolvadása után is tart. Az ilyen jellegű, lassú süllyedő és emelkedő mozgásokat, melyek nem 

hegységképződési folyamatokhoz kapcsolódnak, epirogenetikus mozgásoknak is nevezik (Báldi 1991, Völgyesi 

2002, Hartai 2003) (3.10. ábra). 

 

3.10. ábra: Izosztatikus hatásra emelkedő terület parti színlőinek sorozata (Báldi 1991) 

4.3.2. 3.3.2. Lemeztektonika 

A kőzetlemezek horizontális mozgására a lemeztektonika elmélete ad megfelelő magyarázatot. 

Az 1960-as évek derekán a földtudományokkal foglalkozó szakemberek bizonyítva láttak két különböző 

vándorlási elméletet: a kontinensek vándorlását és az óceánfenék széttolódását. Tisztázatlan volt azonban, 

hogyan kapcsolódik egymáshoz e két mozgásrendszer, illetve van-e egyáltalán kapcsolat az óceánfenék 

széttolódása és a kontinensek vándorlása között. A két mozgásrendszert az 1960-as évek végén sikerült 

egységbe hozni és létrejött a szintézis, amelyet lemeztektonikának nevezünk. A lemeztektonika elmélete szerint 

az óceánfenék és a kontinensek nem külön vándorolnak, hanem olyan nagy egységek (ún. litoszféra lemezek) 

mozognak, amelyek általában óceáni és kontinentális területeket egyaránt magukban foglalnak. Jelenleg ez a 

legátfogóbb és legjelentősebb geotektonikai elmélet, amely alkalmas arra, hogy megmagyarázza a 

földtudományok alapproblémáit. 

A lemeztektonika elmélete szerint a Földünk felszíne hét nagy és több kisebb, kb. 60-120 km vastagságú 

litoszféra lemezre osztható. Ugyanazon litoszféra lemezek általában kontinentális és óceáni területeket egyaránt 

magukban foglalhatnak (3.11. ábra). 
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3.11. ábra: A Föld felszínét alkotó legfontosabb litoszféra lemezek 

Ezek a közel merevnek tekinthető lemezek egymáshoz viszonyítva mozognak. Közöttük három különböző 

mozgásforma lehetséges: két lemez vagy távolodik egymástól, vagy szembe mozog egymással, vagy elcsúszik 

egymás mellett (3.12. ábra). 

 

3.12. ábra: A litoszféra lemezek egymáshoz viszonyított mozgásának típusai és azok jellemzői 

Az egymástól távolodó lemezszegélyek mentén a litoszféra lemezek alatt levő asztenoszférából állandóan új 

kőzetanyag tör a felszínre és nő hozzá a lemezszegélyekhez. Ezek az akkréciós (=növekedő), vagy széttartó 
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(=divergens) lemezszegélyek. Ilyenek az óceáni hátságok és ilyen a most kialakuló Kelet-Afrikai-árok, a Vörös-

tenger és a Bajkál-tó vidéke. 

A második mozgásforma esetében két lemez szembe mozog egymással. Lemezszegélyeiket összetartó 

(=konvergens) lemezszegélyeknek nevezzük. Attól függően, hogy milyen típusú lemezek ütköznek, két alapeset 

lehetséges. Amikor kontinentális lemez ütközik óceáni lemezzel, akkor az óceáni lemez a kontinentális terület 

alá bukik, lehatol több száz kmmélységbe, majd feloszlik az asztenoszféra anyagában. Ha azonban két 

kontinentális lemez ütközik, akkor ennél lényegesen bonyolultabb kép alakul ki, mivel egyik lemez sem tud a 

másik alá hatolni. Ekkor olyan zóna jön létre, ahol a kőzetek összenyomódnak, meggyűrődnek, 

összetöredeznek, hatalmas alá- és föltolódások alakulnak ki. Az egymással szembe mozgó lemezek határai a 

konszumációs lemezszegélyek, illetve az alátolódó lemezek esetében más néven a szubdukciós zónák. Ezeken a 

területeken találhatók a mélytengeri árkok, ezekkel párhuzamosan helyezkednek el az aktív szeizmikus és 

vulkáni övek és itt találhatók az orogén (hegységképződési) övek is. Ilyen területek pl. a Csendes-óceánt 

szegélyező cirkumpacifikus öv és az Alp-Himalájai - Melanéziai övezet. 

A harmadik mozgásforma két lemez között a közeledés vagy a távolodás nélküli horizontális elcsúszás, a 

transzform vetődés. A leghíresebb példa erre a kaliforniai SzentAndrás-törésvonal és a törökországi Anatóliai-

vetődés. 

Az egyes litoszféra lemezek belső részei tektonikai szempontból nyugodt területek, a tektonikai aktivitás zónái a 

lemezek szétszakadó, az egymással szembe mozgó és az egymás mellett elcsúszó szegélyei. A Föld kérge és a 

felső köpenyének egy része összefüggő és együttmozgó részt alkot, amelyet litoszféra lemezekneknevezünk. A 

lemez elnevezést részben a merevségük, részben pedig az indokolja, hogy ezek vízszintes kiterjedése legalább 

tízszerese, de több esetben néhány százszorosa a vastagságuknak. 

A litoszféra lemezek határainak megállapítása az esetek jelentős részében egyszerű feladat, mivel ezek bizonyos 

felszíni formák alapján is felismerhetők. Lemezhatárok vannak pl. az "élő" óceáni hátságok, a mélytengeri árkok 

és a transzform törések mentén. A kevésbé egyértelmű esetekben a lemezhatárokat a Föld tektonikusan aktív 

zónái jelölik ki. Bizonyos esetekben azonban a szeizmicitás térképek sem adnak biztos segítséget a 

lemezhatárok meghatározásához. Az Alp-Himalájai öv nagy részén pl. a földrengések több száz km szélességű 

sávban pattannak ki, ezért itt a lemezhatárok helyének pontos meghatározása igen nehéz feladat (Báldi 1991, 

Völgyesi 2002, Hartai 2003). 

Divergens lemezhatárok 

A lemezek távolodása térnövekedést, nagy méretű óceáni medencék kinyílását vonja maga után. A jelenkori 

divergáló lemezszegélyeket óceáni hátságok összefüggő, 75.000 km hosszú vonulata kíséri, mely átlagosan 

1000-3000 méterrel magasodik az abisszikus síkságok fölé. A hátságok hálózata tholeiites bazaltból épül fel. 

Jellemző e régióra a sekélyfészkű földrengések gyakorisága. Hipocentrumaik 30 km-nél kisebb mélységben 

vannak. A földi hőáram a hátságok mentén kiugróan magas értéket mutat, ami azt jelzi, hogy az asztenoszféra 

anyaga áramlik a felszínre ezeken a területeken (3.13. ábra). 
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3.13. ábra: Divergens lemezhatárok három dimenziós modellje (Stow 2006) 
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A hátságok felszínének erősen tagolt, változatos topográfiája van. A hátság középvonalában egy központi 

hasadékvölgy húzódik, ami 1-2 km mély és néhány tíz km széles. Ezen keresztül áramlik fel a híg köpenyanyag 

(szilikátokban szegény, viszont fémoxidokban gazdag) a felszínre, s szétfolyik az óceáni hátságok két oldalán, 

vagy hozzátapad az óceáni lemez pereméhez (akkréció). A nagy nyomás miatt az óceán aljzatára kerülő láva 

hengeres formát vesz fel. A hideg tengervízzel érintkezve felszíne gyorsan lehűl, mintegy megdermesztve a 

kiömlő kőzetolvadék felszínét. A hirtelen megdermedő olvadék tubus belsejében az olvadt anyag gáztartalmánál 

fogva jelentős erővel próbálja szétfeszíteni a külső kérget. Időnként a kéreg átszakad, s mint a fogkrém a 

tubusból, újabb lávanyelv csordul ki. Ez a folyamat a lávafronton folyamatosan zajlik, ellipszoid alakú, un. 

párnaláva-szerkezeteket hozva létre (3.14., 3.15. kép). 
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3.14. kép: Párnalávák az atlanti-hátság mentén                     3.15. kép: Jura párnalávák Szarvaskő 

közelében 
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A hátságok irányára merőlegesen kisebb törésvonalak, transzform vetők helyezkednek el. Kialakulásuk oka, 

hogy a szétsodródó lemezek egyes részei különböző sebességgel mozognak. Ez nyírófeszültséget kelt, ami miatt 

a hasadékvölgyre merőleges törések keletkeznek, ezek mentén a rift egyes szakaszai eltolódnak egymástól 

(Báldi 1991, Völgyesi 2002, Hartai 2003). 

Konvergens lemezhatárok 

A litoszféra lemezek szegélyvonalai mentén kétfajta olyan különös helyszín található, ahol a Föld jellegzetes 

felszíni formái kialakulnak és a legjelentősebb tektonikai folyamatok lejátszódnak. A földfelszín egyik ilyen 

különös helyszíne az óceáni hátságok gerincvonala - ahol állandóan új földkéreganyag születik, a másik pedig a 

szubdukciós zónák - ahol a hátságok gerincvonalánál született litoszféra lemez néhány száz, de inkább néhány 

ezer km-es vándorlás után ismét a földköpeny mélyebb részeibe merül (3.14. ábra). 

3.14. ábra: Konvergens lemezhatárok típusai (Stow 2006) 

A litoszféra lemezek konszumálódása (szubdukciója) talán a lemeztektonika legfontosabb jelensége. A 

szubdukció nem csak azt magyarázza meg, hogy mi történik az idősebb litoszférával, hanem magyarázatot ad 

számos geológiai folyamatra is, amelyek kialakítják Földünk arculatát. A Föld legtöbb aktív vulkánja és 

földrengése kapcsolatba hozhatók az alátolódó litoszféra lemezekkel. A tengerekből kiemelkedő hatalmas 

szigetek – mint pl. az Aleut-, a Kuril-, a Mariana-, vagy pl. a Japán-szigetek – mind a szubdukciós folyamat 

felszíni megnyilvánulásai. A világ óceánjainak legmélyebb árkai - mint pl. a Japán-, a Fülöp-, a Mariana-, vagy 

pl. a Jáva-árok - a szigetívekkel együtt a szubdukciós zónáknak az óceánok felé eső határát mutatják. 

Hasonlóképpen a nagyobb lánchegységek - mint pl. a Himalája vagy pl. az Andok - keletkezése szintén a 

litoszféra lemezek összeütközésének és szubdukciójának eredménye. 

Mivel a világ óceánjai alatt található kőzetek sehol sem idősebbek 200 millió évesnél, ezért nyilvánvaló, hogy 

az óceánok alatti kb. 20 milliárd km3térfogatú litoszféra-anyag az utóbbi 200 millió évben képződött az óceáni 

hátságok mentén. Korábbi megfontolásunk értelmében azonban kb. ugyanannyi litoszféra anyag jut vissza az 

asztenoszférába mint amennyi az akkréciós lemezszegélyek mentén termelődik, következésképpen hatalmas 

mennyiségű - évente mintegy 100 km3 térfogatú litoszféra-anyag "pusztul el" a szubdukciós zónákban. 

A szubdukció pontos leírásához vizsgáljuk meg a konszumációs lemezszegélyek mentén gyakran kipattanó 

földrengések hipocentrumainak eloszlását és a rengések jellemzőit. Ebből a szempontból a 100 km-nél nagyobb 

fészekmélységű földrengések érdekesek. A közepes és a mélyfészkű rengések az asztenoszférába alábukó 

litoszféra lemezben pattannak ki, az ebben felhalmozódó feszültségek hatására. Így az alátolódó lemez 

lemerülése a Benioff-zóna pontos feltérképezésével nyomon követhető (3.15. ábra). 

 

3.15.ábra: A Benioff-zóna helyzete a Nazca- és a Dél-amerikai lemezek példáján 

További fontos adatok nyerhetők a földrengéshullámok menetidőgörbéinek vizsgálata során. Ezek alapján a 

közepes és a nagyobb mélységű rengések a lemez hidegebb részeiben keletkeznek, a kis mélységű rengések 

viszont a két litoszféra lemez közötti nyírási zónában és a ráfekvő lemezben pattannak ki. Ha a litoszféra lemez 

mélyebbre hatol az asztenoszférában, akkor ezáltal egyre mélyebbre kerülnek a lemez hidegebb régiói, ahol 

viszont egyre magasabb a környező asztenoszféra hőmérséklete. A fennálló hőmérsékletkülönbség hatására a 
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lemez belső része egyre jobban felmelegszik. Ha a lemez elég nagy sebességgel merül az asztenoszférába, akkor 

viszonylag nagy mélységbe képes lehatolni anélkül, hogy a belseje elérné a környező asztenoszféra 

hőmérsékletét. A fennálló hőmérsékleti viszonyok és a Földünkön ismert alátolódási sebességek mellett a 

lemezeket mint önálló szerkezeti egységeket a hőmérséklet-különbségek alapján legfeljebb 700 kmmélységig 

tudjuk megkülönböztetni. Amikor 700 kmkörüli mélységben a hőmérsékletük eléri a környező köpeny 

hőmérsékletét, a lemezek elvesztik eredeti sajátosságaikat és a földköpeny részévé válnak. Ezzel igen jó 

összhangban van, hogy eddig sehol sem észleltek 700 km-nél nagyobb fészekmélységű földrengést és 

valamennyi mélyfészkű rengés szigorúan a lemezek alátolódásához kötődik. Általában azonban a mélybe tolódó 

litoszféra lemezek a 700 km-es mélységet sem érik el. Ha ugyanis a lemez alátolódási sebessége kicsi, akkor 

még a 700 km-es mélység elérése előtt termális egyensúlyi állapotba kerül és beleolvad az asztenoszféra 

anyagába. A számítások szerint pl. kb. 45°-os szögben lehajló és 1 cm/év sebességgel alátolódó litoszféra lemez 

már kb. 300-400 km-es mélységben asszimilálódik. Ha valamely helyen a szubdukció teljesen megszűnik, akkor 

az alátolódott mozdulatlan litoszférarész kb. 30 millió év alatt melegszik fel annyira, hogy már földrengések 

keltésére sem képes és kb. 60 millió év alatt teljesen elveszíti önállóságát, miközben a környező földköpeny 

részévé válik. Vannak olyan szubdukciós zónák is, ahol a viszonylag nagy alátolódási sebességek ellenére 

legfeljebb 200-300 km mélységben keletkeznek földrengések. Ezek olyan területek, ahol a földtörténeti 

időskálán tekintve nemrég kezdődött a szubdukció és a konszumálódó litoszféra lemez még csak kisebb 

mélységbe jutott le. A szubdukció ismeretében egyszerű magyarázatot adhatunk pl. a szigetívek mentén 

kipattanó egyes nagyobb földrengéseket megelőző és követő kéregdeformációkra (Báldi 1991, Völgyesi 2002, 

Hartai 2003). 

Transzform lemezhatárok 

A lemezhatárok harmadik típusa során csak egymás melletti elcsúszás történik. Ide tartoznak az óceáni 

hátságokra merőlegesen elhelyezkedő vetők is, melyek mentén a hátságok egyes részei kisebb-nagyobb 

mértékben elcsúsznak egymáshoz képest. Ezeket transzform vetőknek nevezzük. 

Az óceáni hátságok transzform vetői kiérhetnek a kontinensekre is, mint pl. a Szent-András törésvonal esetében, 

Kalifornia államban (Egyesült Államok). Los Angeles az óceáni eredetű Pacifikus-lemezen található, s észak 

felé mozog (persze még sok év telik el addig, amíg Alaszka mai földrajzi helyére eljut…). Ennél a típusnál nem 

jellemző a vulkanizmus, viszont annál gyakoribbak a földrengések, gondoljunk csak pl. az 1906-os San 

Francisco-i földrengésre (Báldi 1991, Völgyesi 2002, Hartai 2003) (3.16. ábra). 

 

3.16 ábra: Transzform lemezhatárok modellje 

4.4. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a mezotektonika jellemző szerkezeti elemeit! 

2. Ismertesse az izosztázia és a lemeztektonika folyamatát! 

4.5. Tesztkérdések 
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3.1. Mivel foglalkozik a tektonika tudománya? 

a, a litoszféra különböző mozgási folyamataival 

b, a litoszféra felszínén lejátszódó változásokkal 

c, a litoszféra kőzeteinek átalakulásával 

3.2. Mely kőzetek hajlamosak képlékeny alakváltozásra felszíni körülmények között? 

a, egyik sem 

b, homokkövek 

c, evaporitok 

3.3. Melyek nem része a redőnek? 

a, antiklinális 

b, szinklinális 

c, takaró 

3.4. Hány nagy litoszféralemez van a Földön? 

a, 5 

b, 7 

c, megszámolhatatlanul sok 

3.5. Milyen irányú mozgást nem végeznek a litoszféralemezek? 

a, közeledő mozgást 

b, rotációs mozgást 

c, semmilyen mozgást nem végeznek 

4.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

5. 4. A litoszférában lezajló mozgásfolyamatoknak az 
emberiség szempontjából hasznos és káros hatásai. 
Esettanulmányok. 

A litoszférában zajló makro- és mezotektonikai folyamatok komoly hatást gyakorolnak az emberiség 

fejlődésére. Az aktív lemezperemek közelében élő népek nagy mértékben függnek a felszín alatt végbemenő 

mozgásoktól. A szubdukciós övekben például a vulkanizmus, valamint a földrengések városokat, sőt egész 

civilizációkat döntöttek romba. Erre számos példát ismerünk az ókortól napjainkig. 

Ugyanakkor hosszútávon ezeknek az eseményeknek egyértelmű pozitív hatásai vannak az emberiségre. A 

vulkanizmus következtében hatalmas érctelepek, termékeny talajok alakulnak ki. a felszín közelébe nyomuló 

magma pozitív geotermikus anomáliát hoz létre egy-egy területen, amit megújuló energiaforrásként 

hasznosíthatunk. 

Néhány közismert példa alapját tekintsük át ezeket a hatásokat! 

files/Lit_03_f.pptx


   

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5.1. 4.1. A Théra kitörése – a mükénéi kultúra puaztulása 

A Szantorini vulkánkitörés az emberi történelem egyik legnagyobb katasztrófája volt: a legújabb felfedezések 

szerint az i.e. 1630 és 1550 között bekövetkezett robbanás a sziget mellett a környező térség történelmére is 

pusztító hatással lehetett. Ez a kitörés volt az egyik legnagyobb vulkanikus esemény az emberiség történelme 

folyamán. A kitörés elpusztította Théra szigetét (más néven Szantorini), beleértve Akrotiri városát, valamint a 

közeli Kréta partvidéki területeit (4.1. ábra). 

 

4.1. ábra: Szantorini földrajzi helyzete 

Geológiai bizonyítékok azt mutatják, hogy a Théra vulkán a minószi kitörés előtti néhány százezer év folyamán 

több alkalommal is kitört. Az újra és újra bekövetkező robbanásos működés következtében a vulkán többször 

összeomlott, helyén pedig kaldera alakult ki, amit tengervíz töltött ki. A kalderát lassan újratöltötte a magma, új 

vulkán épült, ami kitört, majd összeomlott. Vagyis a Théra működése egy ciklikus folyamattal jellemezhető 

(4.2. ábra). 
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4.2. ábra: Az Égei-tenger medencéjének tektonikai képe 

Görög és amerikai kutatók 2006-ban szeizmikus tengerfenéki vizsgálatokat végezve kiderítették, hogy a Théra 

kitörése sokkal nagyobb volt, mint azt korábban gondolták. A vulkán által kidobott vulkáni por mennyisége 

meghaladta a 60 km3, a teljes anyagmennyiség pedig a 100 km3-t. Szantorini környékén a tenger fenekét 30 

méter vastag és minden irányban 30 kilométernyi vulkáni üledék borítja. A tudósok a vulkán explóziós indexét 

ez alapján 6-ra vagy 7-re becsülik (4.3. ábra). 
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4.3. ábra: A Théra által kibocsátott vulkáni por területi elterjedése 

A szigetet ma 60 m vastag fehér tufa borítja, amely teljesen befedi a kitörés előtti felszínre. Ez a réteg három 

különböző sávból áll, melyek a kitörés különböző fázisait jelzik (4.4. ábra). 
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4.4. ábra: A Thera jelenlegi kalderájának földtani felépítése 

A vizsgálatok alapján négy fő kitörési fázis volt, valamint egy kis előzetes hamuszózás. Ez a vékony hamuréteg 

mintegy figyelmeztetés lehetett a helyi lakosság számára a kitörés előtt néhány hónappal. Mivel emberi 

maradványokat nem találtak Akrotiriben, valószínűsíthető, hogy az első tufaszórás után a sziget lakossága 

elmenekült. Feltételezhető az is, hogy néhány hónappal e kitörés után egy vagy több földrengés is 

bekövetkezett, ami megrongálta a helyi települések épületeit. 

Az intenzív magmás aktivitás első nagyobb kitörés (B01/ minószi A szint) alkalmával mintegy 7 m vastag habkő 

és hamu került a felszínre, amely délkeleti és keleti irányban éri el a legnagyobb vastagságát. A második (B02/ 

minószi B szint) és harmadik (B03/ minószi C szint) kitörési fázisban főként piroklaszt árak alakultak ki. Azok 

az ember alkotta szerkezetek, melyeket addig nem temetett el a hamu, ekkor teljesen elpusztultak. A harmadik 

fázist jellemzi kaldera összeomlásának megindulása is. A negyedik, egyben nagy utolsó fázisra (B04/ minószi D 

szint) változatos tevékenység volt jellemző: nagy méretű, sűrű alapi torlóárak, laharok, törmelék folyások, és az 

izzófelhők alakultak ki. Erre a fázisra tehető a kaldera teljes összeomlása, amely során óriási szökőár alakult ki 

az Égei-tenger medencéjében. 
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A Théra kitörése a Pliniusi-típusú kitörések közé sorolható. Aktivitása folyamán a becslések szerint 30-35 km 

(19-22 km) magas hamufelhő alakult ki, amely kiterjedt a sztratoszférába is. Emellett a magma keveredett a 

vulkán bázisát képező sekély tengeri üledékes rétegekkel, ami igen intenzív gőz kitörést okozott. 

A kitörés utolsó fázisában egy 35-150 m magas szökőárat is létrehozott, Kréta északi partját is elpusztította. A 

szökőár elpusztította Amnisos városát, míg Anafitól 27 km-re keletre 3 m hamu rétegeket találtak, valamint 

lejtőket 250 m tengerszint feletti magasságban habkő rétegek fedik. Izraeli régészek legújabb ásatásaik során 

Caesarea városában, a tengerparttól 20 méterre olyan üledéket fedeztek fel, amely a vulkánkitörésből 

származhat. Eszerint a szökőár olyan erős volt, hogy a Szantorinitől 1000 kilométerre fekvő partokat is 

elboríthatta a víz. 

A Théra kitörése során keletkezett horzsakő-rétegek máshol is előfordulnak a Földközi-tengeren. Vulkáni hamu 

rétegeket fúrtak meg Törökországban a tengerfenéken és a tavak alján, ami azt mutatja, hogy a leghevesebb 

hamuszórás Szantorinitől kelet - észak-keleti irányban következett be. 

A minószi civilizáció, melyet a kitörés teljes egészében elpusztított, a bronzkor legfejlettebb civilizációja volt a 

Földközi-tenger keleti medencéjében. Ez alapján az eseményeket az ie. második évezredre tehetjük. Ennél 

pontosabb dátumot azonban sokáig nem lehetett meghatározni. A legtöbb régész a kitörés dátumát körülbelül ie. 

1500-ra tette, de később ez az időpont túl fiatalnak tűnt. Egy elszenesedett olajfa-ág alapján, melyet a 

hamurétegekben találtak, a radiokarbon-vizsgálatok a kitörést 95%-os valószínűséggel ie. 1627 és 1600 közötti 

időszakra teszi. 

A radiokarbon-vizsgálatok által jelzett időszakban, a vulkánkitörés hatására, jelentős éghajlat-változás 

következett be az északi féltekén. Erre dendrokronológiai vizsgálatok adnak bizonyítékot. Írországban, 

Angliában, Németországban és Svédországban tölgyfák vizsgálata során egyértelműen ki lehetett mutatni ezt a 

változást. Az évgyűrű-vizsgálatok alapján ez az esemény ie. 1628-ra tehető (Hédervári 1972). 

5.2. 4.2. Pompei pusztulása 

A Vezúv 79-es kitörése az első, történelmileg dokumentált hasonló jellegű esemény. A kitörés bekövetkeztét 

számos előzetes földrengés jelezte, valamint a kutak kiszáradása. A Vezúv kitörése előtt 17 évvel például (62. 

február 5-én) erős földrengés rázta meg a Nápolyi-öböl környékének településeit és elsősorban Pompejiben 

okozott súlyos károkat. Majd 64-ben egy jóval kisebb földrengés is bekövetkezett a Nápolyi-öböl vidékén (4.5., 

4.6. ábra). 
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4.5. ábra: A Vezúv földrajzi helyzete 
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4.6. ábra: A Vezúv lávafolyásainak területi kiterjedése 

Amikor a kitörés 79. augusztus 24-én bekövetkezett, a kitörő izzó anyagok és gázok felrobbantották a hegy 

egyik oldalát és ennek anyagát 2 km-es távolságban szórták szét. 

A kitörés elpusztította Pompeji, Herculaneum és Stabiae városait, ezáltal az ókor egyik legsúlyosabb 

katasztrófájaként tartják számon. Plinius írásaiból illetve a Pompeji és a többi elpusztított város területén végzett 

ásatások és geológiai vizsgálatok alapján a 79-es kitörést a plíniuszi kategóriába sorolták (4.7. ábra), és három 

fázisát különítették el: 
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4.7. ábra: A Vezúv-típusú kitörés modellje 

·      Az első fázis augusztus 24-én kezdődött 13 órakor és elsősorban freatomagmás jelenségekben (magma és 

víz kölcsönhatása) nyilvánult meg. Ezt követően megnyílt a vulkáni kürtő egy sor erős robbanás következtében, 

ekkor robbant fel a Monte Somma kalderája és ennek közepén kialakult az új vulkáni kúp, a Gran Cono. 

·      A második fázis augusztus 25-én következett. Ekkor a vulkán felett gázokból, hamuból és piroklasztokból 

álló kitörési oszlop alakult ki, mely 15 km magasságig emelkedett. A kitörést erős földrengések kísérték. Egyes 

feltételezések szerint az oszlop akár 26–32 km magasságig emelkedhetett. A vulkánból kiömlött láva 4 m 

vastagon halmozódott fel és 2,6 km távolságig eljutott. Az éjszaka folyamán, miután a vulkánkitörés ereje 

gyengült, az oszlop saját súlya alatt összeomlott és a vulkán lejtőjén piroklaszt ár formájában alázúdult. A 

Pompejiben megvizsgált kőzetminták alapján az ár hőmérséklete 240 C és 400 C közötti lehetett. Ebből az 

feltételezhető, hogy kitöréskor a felhő hőmérséklete elérte a 850 C fokot. 

·      A harmadik fázis augusztus 25-én a délutáni órákban következett be. Ekkor újabb kitörési oszlop alakult ki 

a vulkáni gázokból, hamuból és kőzetekből, amely az előzőnél kisebb volt, viszont elérte Misenum térségét. 

Ebben a fázisban kb. 3–4 km³ láva került a felszínre (4.8. ábra). 
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4.8. ábra: A Vezúv i.e. 79-es kitörésének három dimenziós rekonstrukciója 

Plinius írásaiból tudjuk, hogy a vulkánkitörést követő földrengések során a tengervíz előbb visszahúzódott, majd 

erős hullámzással visszatért. Ez a leírás egyértelműen bizonyítja, hogy a kitörés nagy méretű árhullámot, 

cunamit hozott létre a térségben. A kitörés következtében fellépő földmozgások során megváltozott a Sarno 

folyó medre és megemelkedett a tengerpart is. Ennek következtében Herculaneum kikötője ma 500 m-rel 

távolabb fekszik a tengerparttól, mint a kitörés előtt. 
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A két elpusztított város, Pompeji és Herculaneum lakosainak számáról csak becslések vannak, így nem ismert 

pontosan a kitörésben elpusztultak száma. Pompejiben 1150 holttestre – pontosabban azok a hamu által 

megőrzött nyomaira, üregekre – bukkantak, Herculaneumban pedig kb. 350 emberi csontvázat hoztak a 

felszínre. Ezen számok azonban nem tükrözik a teljes létszámot, az egész vidéken jóval többen estek áldozatául 

a kitörésnek. 

A Vezúvon működő geológiai és vulkanológiai obszervatórium kutatói az elmúlt évek vizsgálatai során arra a 

következtetésre jutottak, hogy annak a vulkánkitörésnek, amelyről elsőként ifjabb Plinius számolt be az 

utókornak, teljesen más volt a hatása, mint azt eddig a tudomány feltételezte. A kutatók az 1944 óta alvó vulkán 

rétegeiből indultak ki, megvizsgálták a Pompeji és Herculaneum városát is belepő vulkáni törmelék szerkezetét, 

illetve az áldozatok DNS-ét is. Ahogyan a közelmúltban Izlandon is történt, a Vezúv kitörésekor hatalmas felhő 

tört fel, magassága elérte a 30 kilométert. A magasság alapján a tudósok a sűrűségét is kiszámították, és arra a 

végkövetkeztetésre jutottak, hogy a vulkáni felhő egy perc alatt haladt át Pompejin. Ilyen rövid idő alatt a 

lakosok nem a hamutól fulladtak meg, hanem a Pompejiben 300 fokos, Herculaneumban még ennél is forróbb, 

600 fokos vulkáni felhőben égtek el. A megkövült tetemek ezért maradtak fenn görcsbe rándulva, ezért tartják 

kezüket az arcuk elé. 

5.3. 4.3. A lisszaboni földrengés 

Az 1755-ös lisszaboni földrengés első rezdülését november 1-jén 9:30-kor észlelték. 10 percen belül három 

nagyobb lökéshullám rengette meg a portugál fővárost. A sokkal erősebb második rengés a város felét romba 

döntötte. A rengés epicentruma Algarve partjai előtt volt, mégis Lisszabon, a legnépesebb település szenvedte el 

a legtöbb kárt. Kortárs beszámolók szerint a földrengés 3,5-6 percig tartott, aminek következtében óriási 5 m 

széles hasadék jelent meg a város központjában. Több mint 20 templom omlott össze és maga alá temette a 

mindenszentek napjára összegyűlt tömeget. A rengésben gyakorlatilag folyékonnyá vált a város alatti öntéstalaj: 

sok épület még azelőtt elsüllyedt, hogy a rengésben összedőlhetett volna. A harmadik rengést már gyorsan 

terjedő futótűz követte. Az összeomló házakban gazdátlanul hagyott, világításra használt gyertyák és a főzésre 

használt tüzek lángba borították környezetüket. A harmadik rengés után pusztító tűz vette át a hatalmat. Az 

utcákat és köztereket ellepő menekülők miatt nem nyílt lehetőség az oltás megszervezésére. A tűz gyorsan 

terjedt és rövid időn belül Lisszabon nagy része lángokban állt. Pár órával később a Tajo óriási hullámokat 

vetett, és elöntötte a város alsó részét. A vízoszlop magassága Lisszabonnál 6 méterre tehető, de egyes 

partszakaszon - a becslések szerint - ezt többszörösen meghaladhatta. A cunami délutánra átkelt az Atlanti-

óceánon, és egyméteres tengerszint-emelkedést okozott az Antillák szigetvilágában (4.9. ábra). 
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4.9. ábra: Az 1755-ös lisszaboni földrengés következtében kialakult cunami terjedési sebessége (a számok 

az izovonalakon órában értendők) 

Mivel ezt a földrengést vizsgálták először részletesen, ekkorra tehető a modern szeizmológia születése. Mai 

álláspont szerint az 1755-ös földrengés erőssége a Richter-skála szerinti 9-es fokozatot is elérte, és epicentruma 

az Atlanti-óceánban helyezkedett el, a Szent Vincent-foktól (Cabo de São Vicente) kb. 200 km-re nyugat-

délnyugatra. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldreng%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeizmol%C3%B3gia
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A Portugáliát sújtó földrengésekért az Azori-Gibraltári Transzform Törés a felelős. Ez egy közel 50 km hosszú 

összetett, aktív tektonikai zóna, amely az afrikai és az eurázsiai kontinentális lemezek közötti határt jelzi. Ebben 

a régióban az Afrikai-kőzetlemez 4 mm/éves sebességgel, északnyugatias irányban mozdul el az Ibériai-lemez 

déli szegélyének nyomulva.Lisszabon térségében az 1755-ös esemény előtt is voltak pusztító hatású, gyakran 

cunamival záródó földrengése. A feltételezések szerint azokért is ez a tektonikai zóna a felelős (4.10. ábra). 

 

4.10. ábra: A Szt. Vincent-fok környékén kipattanó földrengések mérete és gyakorisága 

A földrengést követően a király államminiszterét, Pombal márkit bízta meg a város újjáépítésével, aki 

haladéktalanul hozzálátott a feladathoz. Építőmérnökei között egy magyar származású embert is találunk: Carlos 

Mardel (Mardel Károly ? ) 1733-ban érkezett Portugáliába, és a földrengés után az Alsóváros építését vezette. 

5.4. 4.4. Fekete Karácsony – 2004. december 26. 

2004. december 26-án, Helyi idő szerint reggel 7 óra 58 perckor pusztító erejű földrengés rázta meg az óceánt 

240 kilométerre Szumátra szigetétől. A legtöbb nagy földrengés csak pár másodpercig tart. Ez percekig tartott, 

és akkora ereje volt, hogy a Föld forgását is felgyorsította. A USGS első adataiban a földmozgást a Richter-

skála szerinti 8.9-esnek értékelték, majd az adatok elemzése után 9.1-esre módosították. A fő földrengés 

hipocentruma az Indiai-óceánon, a Simeulue szigettől északra körülbelül 160 km-re volt, 30 km mélységben a 

tenger szintje alatt. Északi része, a Szunda-feltolódási öv, amelyet előzőleg szunnyadónak hittek, megrepedt; a 

repedés a hossza 1600 km. A földrengés epicentruma Simeulue szigetétől északra helyezkedett el. 

Indonézia a Csendes-óceáni tűzgyűrűn belül, az Indiai-lemez szubdukálódó peremén fekszik. A nagy 

földrengések, mint a szumátrai is, a szubdukciós zónákban találhatók óriási feltolódási övek mentén pattannak 

ki leggyakrabban. Az elmúlt száz év nagy földrengéseinek közel nyolcada itt, a Szumátra-Andamán 

törésrendszer mentén alakult ki. Az Indiai-lemez a nagy Indo-ausztrál lemez része, amely az Indiai-óceánt és a 

Bengáli-öblöt is hordozza. Évente átlagosan 6 centimétert sodródik észak-kelet felé. Az Indiai-lemez a Szunda-

árok mentén a Burmai-lemeznek feszül, mely az Eurázsiai-lemez része. Ezen a helyen az Indiai-lemez a 

Burmai-lemez alá szubdukál. Az Indiai-lemez egyre mélyebbre süllyed, mígnem a növekvő hőmérséklet és 

nyomás hatására képlékenyebbé válik és meghajlik. A kéreglemez alacsonyabb olvadáspontú összetevői a 
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parciális olvadás révén megolvadnak, vagyis magma keletkezik. A forró kőzetolvadék a legkisebb nyomás 

irányában haladva tör felfelé a kéregben, míg felszínre jut. A magma felszínre kerülése helyén vulkáni 

szigetívek épülnek fel. 

A becslések szerint a rengés következtében 1600 kilométer hosszú és mintegy 15 méter mély repedés keletkezett 

a szubdukciós zónán belül, ahol az Indiai-lemez a Burmai-lemez alá csúszik. A csúszás néhány percen keresztül, 

két lépcsőben zajlott. Szeizmográfiai és akusztikai adatok azt mutatják, hogy az első szakaszban egy 400 km 

hosszú és 100 kilométer széles törés alakult ki, 30 km-re a tengerfenék alatt A folyamat mintegy 2,8 km/s 

sebességgel zajlott (10.000 km/h) és északnyugati irányba haladt, mintegy 100 másodpercen keresztül. 

Körülbelül 100 másodpercnyi szünet után folytatódott a kéregszakadás felé, Andamán- és Nicobar-szigetek 

irányába. Ugyanakkor az északi irányú törés sebessége lecsökkent 1,3 km/s-ra (7500 km/h), és folytatódott még 

további öt percen keresztül. 

A tengerfenék a becslések szerint több métert emelkedett, kiszorítva mintegy 30 köbkilométernyi vizet (4.11. 

ábra). 
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4.11. ábra: A 2004-es szumátrai tengerrengés epicentruma, illetve az érintett litoszféra lemezek mozgása 

Ez volt a pusztító szökőár közvetlen kiváltó oka. A hullámok – a megjelent ábrázolásokkal ellentétben – nem 

egy pontforrásból származtak, hanem az 1600-kilométer hosszúságú repedés teljes hosszában indultak el. 

Kialakulásuk a következőképpen képzelhető el: a földrengés hatására gyűrű alakú, alacsony (kis amplitúdójú) 

hullámok keletkeznek, amelyek nagy - akár 800-1000 kilométeres óránkénti sebességgel száguldanak a nyílt 

óceánon, és akár a teljes földet is megkerülhetik. Mivel két szomszédos hullámhegy között igen nagy a távolság 

és a partokhoz érve a hullám tengerfenékkel érintkező része a hirtelen megnövekedett súrlódás miatt lelassul, az 

érkező víztömeg felmagasodik, majd rázúdul a partvidékre. A Szumátra felé tartó hullámok magassága a nyílt 

óceánon mindössze 60 cm volt, a part közelében több mint 30 méter magasságot is elértek (4.12. ábra). 

 

4.12. ábra: A 2004-es szumátrai tsunami hullámmozgásának három dimenziós modellje 

A hullám érkezését a tenger visszahúzódása előzte meg. Ahol a part lapos volt, a hullám 1-2 km-re hatolt be a 

szárazföldre. Az árhullám nem csupán a környező országok tengerparti körzeteit érintette, hanem 6000 

kilométerre nyugatra, Afrika keleti partjainál is pusztított, érintette Szomáliát, Madagaszkárt, Tanzániát. 

Összesen 14 országban okozott különböző méretű károkat Dél-Ázsiában és Kelet-Afrikában. A földrengés 

következtében december 28-án életre kelt egy vulkán Bratang mellett, és vulkáni aktivitást, gázkibocsátást 

jeleztek Mianmarból is (4.13. ábra). 
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4.13. ábra: A 2004-es tsunami hullám terjedési sebessége 

A tengerfenék megemelkedése jelentősen csökkentette az Indiai-óceán kapacitását, ami becslések szerint 0,1 

milliméterrel emelte meg a globális tengerszintet. 

5.5. 4.5. A Föld belső hője, mint megújuló energiaforrás 

A geotermikus energia tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hő-áramban meghatározott szintig 

feljutó és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó termikus energiamennyiség. Szűkebb értelemben a 

felszín alatti víz hőtartalmában rejlő energia; ui. a geotermikus energia jelenleg gazdaságosan csak hévíz 

közvetítésével hasznosítható, amit a víz nagy hő-kapacitása tesz lehetővé. A hazai hévíz kutak évente közel 6,5 

x 1015 J hőmennyiséget hoznak a felszínre (ez az ország energiamérlegében kevesebb mint 1%). A geotermikus 

energia gazdaságos kinyerését az utánpótlódó víz, az alkalmas víztartó, valamint a geotermikus gradiens 

határozza meg. A geotermikus gradiens azt jelenti, hogy a Fö1d középpontja felé 100 m-enként hány °C -kal nő 

a hőmérséklet. A köznapi életben ennek a reciprokát szokás használni, mértékegysége a m/°C. A geotermikus 

gradiens térbeli eloszlását geotermikus térképeken ábrázolják. Ha egy kisebb terület geotermikus gradiense eltér 

a tágabb környezet átlagától, geotermikus anomáliáról beszélünk. Az eltérés oka lehet a földkéreg 

kivékonyodása (pl. Kárpát-medence), közeli vulkáni tevékenység (pl. Izland) vagy vízszintes hévízmozgás. A 

geotermális energia kinyerése helyileg jelentős és gazdaságos lehet ott, ahol kedvezőek a földtani adottságok, 

viszonylag kis mélységben magas hőmérséklet és jó vízadó képződmények találhatók. A geotermális energia 

jelenleg elsősorban helyi energiaszükségletek kielégítésében játszik nagyobb szerepet pl. Izlandon, Új - 

Zélandon, Japánban, Kamcsatkán és É-Amerika Ny-i területein. A hasznosítása elsősorban a felszínre érkező 

hévíz hőmérsékletétől függ, ami meghatározza a lehetséges hőfoklépcső (a hasznosítható rendszerbe belépő és 

onnan kilépő víz hőmérséklet-különbsége) nagyságát. A geotermális energia hasznosítása legjobban a lépcsős 

hő-kinyeréssel oldható meg: pl. 90 - 60 °C -os vízzel lakást fűtenek, 60 - 35 °C -os vízzel növényházat, majd 

gyógyvízként használják fel. Az első geotermikus erőművet 1904 -ben Olaszországban építették, ma is üzemel. 

Izlandon 1930 óta fűtenek lakóházakat geotermikus energiával. A hazai hévíz kutak által felszínre hozott 

hőmennyiség mintegy 40% -át fürdők, strandok hasznosítják, és közel 30%-át pedig üvegházak fűtésére 

használják. Ipari, kommunális célra még alig van felhasználás, de már van egy-két jó példa: Szentesen a 79 °C -

os vízzel első lépcsőben a kórházat, majd a második 1épcsőben az üvegházakat fűtik, illetve a régi 

strandfürdőben hasznosítják a meleg 

    A geotermikus energia magyarországi hasznosítási lehetőségei 
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Magyarország geotermikus energiavagyonát a felszín alatti kőzeteknek a geológiai korok idején kialakult 

hőtartalma adja. Hazánk a kedvező geotermikus adottságokkal rendelkező országok csoportjába tartozik. A 

világátlagnál jobb geotermikus gradiens, nagy vízvezető kőzettömeg és nagy tárolt hévíz- mennyiség egyszerre 

van jelen. A földi hőáram nálunk átlagosan 100 mW/m2 - a világátlagnak csaknem másfélszerese. 

A geotermikus gradiens értéke a medenceüledék rossz hővezető képessége miatt is nagy értékű. Az átlagos 

geotermikus gradiens 20 m/oC, a Dél- Dunántúlon és az Alföldön nagyobb értékű 1000 m mélységben 70 oC, 

2000 m mélységben 120 °C kőzethőmérséklet uralkodik.  Ennek oka az, hogy a Magyarországot magában 

foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál. Mindössze 24–26 km vastag, vagyis 

mintegy 10 km-rel vékonyabb a szomszéd területekhez képest. Így a forró magma a felszínhez közelebb van, és 

jó hőszigetelő üledékek (agyagok, homokok) töltik ki a medencét. A magas geotermikus gradiens a pliocén 

során kialakuló köpenydiapír hatására alakult ki, mivel a feltörekvő köpenyanyag a kéreg nagy részét 

visszaolvasztotta. 

A geotermikus energia az ország területének mintegy a felén gazdaságosan kitermelhető. A mélyben tárolt 

hévízkészlet becslések szerint 2500 km. A hévízkihozatal jelenleg kereken 500,000 m3/nap, amit a kutak 

időszakos mérése és az időnkénti statisztikai adatfelvétel igazol. Ezt a vízmennyiséget 1106 db hévízkút adja, 

illetve néhány természetes hévíz-előfordulás. Az eddigi összes hévízkihozatal 2,6 km3-re becsülhető, ennek fele 

a zárt készletekből származott. A készletfogyasztás miatti telepnyomás csökkenés 1-5 bar értékű. Az eddigi 

összes hévíztermelés a teljes vízkészletnek egy ezreléke, a zárt tárolók hévízkészletének fél ezreléke. 

5.6. 4.6. Magmás ércképződés 

Az ásvány-, illetve ércképződés magmás tényezői a kéregfejlődéssel fellépő nagy hőmérsékletű 

olvadékrendszerek és termékeiknek kristályosodása köré csoportosíthatók; komplex kőzetgenetikai, geokémiai, 

ásványképződési folyamatok összességei. Ezen elsősorban a geoszinklinális (orogén) és táblás területek magmás 

petrometallogenetikai folyamatsorát értjük. A magmás érctelepek zöme intrúziós - mélységi magmás testek 

esetén az olvadékrendszer kristályosodásának korai szakaszában (bázisos-ultrabázisos kőzetképződés és az 

előkristályosodás teleptípusai), és az olvadék konszolidációját (főkristályosodás) követően, az illó-dús maradék 

szilárdfázis-képződésével (pegmatitos-hidrotermális) alakulhat ki. Szubvulkáni - vulkáni folyamatoknál az 

előkristályosodási szakasz kimarad, az érctelepek hidrotermás úton keletkeznek (Kiss, J. 1981). 

Hazánk érctelepeinek legnagyobb része is magmás környezetben, a pegmatitos- hidrotermás rendszerben 

képződtek. 

A Mátra területén két, kiemelkedően fontos ércképződési folyamat játszódott le a földtörténet során. 

Az eocén végén – oligocén elején a mezozoos üledékek közé magma nyomult, mely a felszín alatt megrekedt, 

intruzív kőzettesteket (főként szubvulkáni andezitet) hozva létre. Az intrúzió lassú hűlése folyamát hidrotermális 

hatásra átalakultak a magmatest környezetében lévő üledékes kőzetek. Ennek következtében szkarnos kőzetek 

és ércdúsulások képződtek. Legnagyobb tömegben Recsk és Parádfürdő környékén találunk ilyen 

képződményeket. A magmabenyomulás következtében a következő érctársulások alakultak ki: az intrúzióban 

porfíros Cu-Mo-telepek képződtek. A szkarnköpeny belső oldalán szkarnos eredetű Cu-Zn-Fe-ércesedés, a külső 

oldalán pedig szkarnos - polimetallikus eredetű Fe-Cu-Zn-telepek alakultak ki. Az intrúziótól legtávolabbi 

területeken, triász üledékben hidrotermális és metaszomatikus Pb-Zn-Fe-Cu ércesedés ment végbe. Az intrúzió 

kialakulását követően vulkáni működés indult meg a területen. Ennek hatására Zn-, Pb-, Cu-, Au-, Ag-tartalmú 

ásványokban gazdag érctelepek alakultak ki több fázisban. Ezen folyamatok következtében Recsk – Parádfürdő 

térségében hazánk legnagyobb rézérc-telepei alakultak ki. 

A Mátra fő vulkáni aktivitása a miocén folyamán zajlott, a Nyugati- és Közép-Mátrában főként. A vulkáni 

működés során változatos vastagságú andezittestek és piroklasztitok kerültek a felszínre. A működés két 

fázisban zajlott le. Az első fázis termékei a „zárványos andezitnek” is nevezett változatos szövetű és összetételű 

andezitek és tufáik. Az első vulkáni fázis lecsengése után tektonikus mozgásokkal kísért utóvulkáni működés 

indult meg. Ennek eredménye a hidrotermális kőzetelváltozás és az érces telérek létrejötte. A második, 

ércesedés utáni fázis hozta létre a fedő, sötét színű piroxénandezitet. Bár kisebb mértékű hidrotermális hatás ezt 

a kőzettömeget is érte, az ércesedés szempontjából ez a hatás nem volt jelentős. Ugyanakkor ebből az időből 

származnak azok a szubvulkáni andezittestek, melyek részben miocén üledékes kőzetekbe, részben pedig a 

rétegvulkáni andezitekbe nyomultak. Az érctelérek elhelyezkedése arra utal, hogy a szubvulkáni test 

benyomulásának jelentős szerepe volt az ércesedés kialakulásában. A központi érctelérek részben radiálisan, 

részben koncentrikusan helyezkednek el. A központi telérek magasabb képződési hőmérsékletét jelzi a kovás 

környezet, míg a külső telérek agyagásványos, karbonátos környezete alacsonyabb képződési környezetre utal. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Plioc%C3%A9n


   

 114  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A fent bemutatott folyamatok során kialakult teléres érctelepek igen gazdagok Pb-, Zn-, Cu-, Au-, Ag-, Ba-, Sb- 

és Hg-ásványokban. Az ércesedés központja Gyöngyösoroszi – Mátrakeresztes – Mátraszentimre között 

található, mintegy 30 km2-nyi területen. Ez a hatalmas kiterjedésű teleprendszer Magyarország legnagyobb 

ólom-cink ércelőfordulása (Gasztonyi 2010; Juhász 1987). 

5.7. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be néhány példán keresztül a földrengések társadalomra gyakorolt hatását! 

2. Milyen, az emberi fajra nézve pozitív hatásai lehetnek a vulkáni tevékenységnek? 

3. Mutassa be röviden a geotermikus energiát, mint megújuló energiaforrást! 

5.8. Tesztkérdések 

4.1. Mi okozta a mükénéi kultúra pusztulását? 

a, földrengés 

b, tsunami 

c, vulkánkitörés 

4.2. Milyen típusú kitörés pusztíthatta el Pompeji-t i.e. 79-ben? 

a, volcano típusú 

b, pliniusi típusú 

c, surtsey-típusú kitörés 

4.3. Miért volt különösen pusztító hatású a lisszaboni földrengés 1755-ben? 

a, mert olyan erős volt, hogy minden épület összeomlott 

b, mert az utána bekövetkező tsunami elmosta a várost 

c, mert az utána bekövetkező tűzvész rendkívül gyorsan terjedt a városban 

4.4. Miért van sok pusztító földrengés Szumátra térségében? 

a, Mert sűrűn lakott, és az emberek nem tudnak elmenekülni. 

b, Mert egy aktív szubdukciós zóna közelében van a terület. 

c, Mert ott szegények az emberek, és öszvérháton nem lehet olyan gyorsan menekülni. 

5.9. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

6. 5. Talajtani alapvetés 

6.1. 5.1. A talaj fogalma 

A talaj önálló természeti képződmény. Leggyakrabban úgy határozzák meg, hogy a Föld szilárd kérgének 

legkülső része, amely a növények termőhelyéül szolgál és megkülönböztető jellemzője a termékenysége.Ez 

esetben a termékenységen azt értjük, hogy képes a talajban lévő vagy azon megtelepült élőlényeket (a 

növényeket) a megfelelő időben és mértékben ellátni vízzel és tápanyagokkal. Ez a meghatározás alapvetően a 

files/Lit_04_f.pptx
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mezőgazdaság szempontjaiból indul ki és több elemet tartalmaz, így van egy térbeli lehatárolást adó része (a 

Föld szilárd kérgének legkülső része), egy alapvető funkciót meghatározó része (a növények termőhelye) és egy, 

a többi természeti képződménytől elhatároló, elkülönítő jellemzőjét megadó része (termékeny) (Stefanovits et 

al. 1999). 

A talajtakaró a felszínre kerülő kőzetekből és a kőzetfelszínen felhalmozódott holt szerves anyagokból alakul ki. 

A több mint 30% szerves anyagot tartalmazó talajokat szerves talajoknakhívjuk. E talajok szerves anyagban 

gazdag részének meg kell haladnia a fél méteres vastagságot. Ha a szerves anyagok mennyisége nem éri el ezt a 

szintet, vagy annak vastagsága kisebb, mint fél méter, úgy ásványi talajokrólbeszélünk. Bolygónk talajainak 

túlnyomó többsége az ásványi talajok közé tartozik (Szalai – Jakab 2011). 

Földi környezetünkben tehát a talaj kettős funkciót tölt be: 

- önálló természeti képződmény, amely a földi szférák - fizikai, kémiai és biológiai folyamatok sokaságában 

megnyilvánuló - kölcsönhatásainak eredménye, színtere, ill. közvetítője; 

- természeti erőforrás, amely a napenergia, a légkör, a domborzat; a felszíni és a felszín alatti vízkészletek, ill. a 

biológiai erőforrások hatásait transzformálva nyújt termőhelyet a növények számára, ily módon a mezőgazdaság 

legfontosabb termelési tényezője. 

A talaj mindkét funkcióját érintő, rendkívül összetett elméleti és gyakorlati kérdésekkel (talajképződés, 

talajtulajdonságok, talajhasznosítás, talajvédelem stb.) a talajtan tudománya foglalkozik; amely - vizsgálati 

tárgya komplex jellegéből adódóan – számos más tudományterülettel (fizikai, kémiai, biológiai, föld- és 

agrártudományok) áll szoros kapcsolatban. 

6.2. 5.2. A talaj, a pedoszféra lehatárolása 

A pedoszféra térbeli kiterjedése a többi szférához képest aránylag kicsi. A litoszféra legfelső részén helyezkedik 

el, az atmoszféra, a hidroszféra és a bioszféra (valamint természetesen a litoszféra) kölcsönhatásának zónájában. 

A talaj maximális horizontális kiterjedése a szárazulatok összterülete lehetne (149 millió km2), de ebből csak 95 

millió km2 az. A többi 36%-ot gleccserek, tavak, folyóvizek, élőlény nélküli sivatagok és az ember által alkotott 

létesítmények foglalják el. A talaj függőleges kiterjedését a vastagsága adja, melyet részben belső folyamatok 

(humuszosodás, mállás, kilúgozódás stb.) és rendszerint külső folyamatok (szedimentálódás vagy talajpusztulás) 

alakítják ki. 
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A talaj tehát egy háromdimenziós kiterjedésű térbeli test. A talaj takarót a talajtestek, egyedek mozaikjai 

alkotják. Egy mozaik vízszintes kiterjedése a métertől a kilométeres nagyságrendig terjedhet. A talajtest vagy 

talajegyed az az összefüggő talaj térfogat, amelyben a talaj összetétele, szerkezete, felépítése, anyag- és 

energiaforgalma közel azonos. A talajtestek vagy egyedek kiterjedése túl nagy ahhoz, hogy a gyakorlatban az 

egészét vizsgálni lehessen, ezért vezették be a pedon fogalmát, ami a talajtest azon elképzelt legkisebb része, 

amely olyan méretű, hogy már hordozza a talajtest összes lényeges sajátságát. A pedonnak nemcsak 

horizontális, hanem vertikális kiterjedése is van. Ennek mélysége talajtípusonként és földrajzi övezetenként 

eltérő. A és a B genetikai szintek a talajképző kőzetek anyagának átalakulása útján jönnek létre. E szintek 

összességét szolumnak nevezzük (5.1. ábra). 

 

5.1. ábra: A pedon és a szolum (Szalai – Jakab 2011) 

A talaj negyedik dimenziója az idő. Időbeli lehatárolása közelítően a 103- tól a 106 év közötti (Stefanovits et al. 

1999). 

6.3. 5.3. A talajszintek 

Ha talajról beszélünk, nemcsak területi kiterjedésére vagyunk tekintettel, hanem a mélységi sajátságaira is. 

Talajnak tekintjük mindazt, ami a felszín és a talajképző kőzet között terül el és a rajta lévő növénytakaróval 

kapcsolatban van. Ebből következik, hogy a talaj mindig talajszelvényt jelent, melynek rétegződését és az egyes 

rétegek tulajdonságait vizsgáljuk. A talajszelvényt tanulmányozhatjuk természetes feltárásban, vagy ásott, 

esetleg fúrt szelvényben. 

A talajképződés hatására elkülönült rétegeket talajszinteknek nevezzük. A talajszintek milyenségével és 

sorrendjével a talajmorfológia foglalkozik. A talajmorfológiában a talajszintek megjelölésére egyezményes 

betűjelzést használunk (5.2. ábra). 
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5.2. ábra: A talajszelvények jellemző genetikai szintjei és jelölésük 

’A-szint’-neknevezzük általában a talajképződés folyamán kialakult jellegzetes réteget. Ez a talaj szerves 

anyagban leggazdagabb legfelső szintje.A legfelső, döntően kevéssé lebomlott szerves anyagokból álló szintet 

A0-lal jelöljük. Azokban a talajokban, melyekben a kilúgozás nem jellemző folyamat, ott az A-szint az 

egyenletesen elhumuszosodott szintet jelöli. Amennyiben valamilyen folyamat (pl. kilúgzás, agyagvándorlás 

stb.) miatt az A-szint differenciálódik, úgy annak felső – humuszban gazdagabb – részét A1-gyel, az alatta 

húzódó fakóbb, kilúgzott (eluviális) részét A2-vel jelöljük. Ha szántóterület talaját vizsgáljuk, akkor azt a szintet, 

ameddig a talaj művelő eszközök forgató, lazító hatása érvényesül Asz-nek jelöljük. (A nemzetközi jelölés Ap-
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nek hívja.) Ha nem művelt terület talajáról van szó, akkor az A-szinten a humuszos felső szintet értjük. a 

barázdafenék alatt kialakult, tömődött eketalp réteget AET-vel jelölik. 

’B-szint’-neknevezzük az A-szint alatt fekvő felhalmozódási szintet. Itt halmozódnak fel az A-szintből 

kilúgozott anyagok azokban a talajokban, amelyekben a felszínre jutó csapadékvíz az év nagy részében a 

mélybe szivárog. A B-szint differenciálódása esetén az agyagban, vagy szeszkvioxidokban gazdagabb felső 

szintjét B1-gyel, az alatta húzódó szintet B2-vel jelöljük. 

A ’C-szint’ elnevezést a talajképző kőzet jelölésére használjuk. A talajképző kőzet legfelső (a B-szint alatt kb. 

0–50 cm) részében már megjelennek az elemi talajképző folyamatok is. Ennek hatására idővel anyagában 

átalakulva B- (esetleg A-) szintté válik. Ennek alapján adott időpillanatban C-szintnek a talajképző kőzet azon 

részét tekinthetjük, amelyben a talajképző folyamatok már hatnak, de anyagában még a kiinduló kőzettest 

jellegzetességeit hordozza. Kivételes esetekben az anyagi átalakulás is leírható ebben a szintben. Ilyen a felsőbb 

szintekből kimosódott pedogén szénsavas-mész (CaCO3) kicsapódása. Jele: CCa. 

A ’D-szint’ az ágyazati kőzet jele, vagyis annak kifejezésére használjuk, hogy a talajképző kőzet alatt 

valamilyen más kőzetféleség található, amely azonban nem alapja a talajképződésnek. 

A szintek közötti átmenet jelölésére kettős betűjelzést használunk, mint AB vagy BC szint. További 

megkülönböztetésre az index ad lehetőséget, mint Bt (texturális B) vagy Bg (glejes B) (Stefanovits et al. 1999, 

Szalai – Jakab 2011). 

6.4. 5.4. A talaj fizikai tulajdonságai 

A fizikai tulajdonságok nagymértékben befolyásolják a talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat (az 

adszorpciós jelenségeket, az oxidáció-redukció feltételeit, az anyagtranszport lehetőségeit, a biológiai aktivitást, 

a tápanyagforgalmat) s ezeken keresztül a talaj termékenységét. A talaj legfontosabb fizikai jellemzői a 

következők: szemcseösszetétel (textúra), a talaj szerkezete (a szerkezeti formák, a szerkezet minősége), a talaj 

térfogattömege és tömörsége, a pórustér nagysága, a pórusok méret szerinti eloszlása, vízgazdálkodási 

jellemzők, valamint a levegőzöttség és a hőgazdálkodás. A továbbiakban ezeket tekintjük át, részletesebben 

(Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

6.4.1. 5.4.1. A talaj szemcseösszetétele 

A talajok szilárd fázisában igen sokféle méretű komponens található. A különböző nagyságú ásványszemcsék 

mennyisége, illetve részaránya döntően befolyásolja a talaj fizikai-kémiai sajátságait. Alapvetően más feltételek 

alakulnak ki a talajban akkor, ha pl. a durva homokszemcsék, vagy ha az igen kis méretű kolloidrészecskék 

dominálnak. A talajszemcsék mérete között fokozatos és folyamatos az átmenet, a fizikai sajátságok viszont 

bizonyos mérethatárok fölött, illetve alatt ugrásszerűen változnak. Ezért a szemcseösszetétel értékeléséhez nem 

szükséges, hogy valamennyi szemcse egyedi méretét ismerjük, hanem csak a jellemző mérettartományokba eső 

szemcsecsoportokat (frakciókat) kell figyelembe vennünk. A szemcsék méret szerinti csoportosítás ára több 

(egymáshoz kisebb-nagyobb mértékben hasonló) javaslat született. Ezek közül elsősorban a Nemzetközi 

Talajtani Társaság által is elfogadott - és nálunk is régóta használt - Atterberg-féle, valamint az USA Talajtani 

Szolgálatánálalkalmazott osztályozás terjedt el (Stefanovits et al. 1999) (5.1. táblázat). 
 

Méret (mm) Atterberg-féle rendszer USDA-rendszer 
 

<0,002 agyag agyag 
 

0,002 – 0,02 0,002 – 0,05 iszap iszap 
 

0,05 – 0,1 finom homok 
 

0,02 – 0,2 finom homok 
 

0,1 – 0,5 közepes homok 
 

0,2 – 2,0 durva homok 
 

0,5 – 1,0 durva homok 
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1,0 – 2,0 nagyon durva homok 
 

>2,0 kőtörmelék, kavics kőtörmelék, kavics 
 

5.1. táblázat: A szemcsefrakciók mérethatárai az Atterberg és az USDA osztályozás szerint 

Az egyes szemcsefrakciók talajban betöltött szerepe különböző, s szorosan összefügg a részecskék ásványi 

összetételévei, valamint a méretük és alakjuk által determinált fajlagos felülettel (5.3. ábra). 

 

5.3. ábra: A talajalkotó ásványok méret szerinti besorolása az egyes szemcsefrakciókba 

A homokfrakcióban a kvarc és a primer szilikátok vannak túlsúlyban, a vas- és alumínium-oxidok, -

oxidhidroxidok pedig főként a szemcsék bevonataként vannak jelen. Az iszapban a szemcseméret csökkenésével 

a kvarc és a primer szilikátok mennyisége is csökken, s megnő a mállástermékek (főként az oxidok és 

oxidhidroxidok, valamint a nagyobb szemcséjű agyagásványok) részaránya. Az agyagfrakció legfontosabb 

alkotórészei az agyagásványok, de figyelemre méltó a vas- és alumínium-oxidok, valamint a kolloidméretű 

kvarc-, földpát- és csillámpor kisebb-nagyobb arányú jelenléte is. A szemcsefrakciók fajlagos (specifikus) 

felülete megszabja a vízmegkötő képességet és általában az adszorpciós sajátságokat. Értéke meghatározható 

közvetlen mérésekkel, vagy becsülhető számítással, s kifejezhető tömegegységre vagy térfogategységre 

vonatkoztatva. (A számításoknál az agyagrészecskéket vékony lapokból állónak, a többi szemcsét pedig gömb 

és kocka formájúnak tételezzük fel.) A fajlagos felület fordítva arányos a szemcsék méretével, s függ a 

részecskék alakjától is (5.2. táblázat). 
 

A részecskék Fajlagos felület 

átmérője (mm) tömege (g) száma 1 g-ban m2/g 

2 1,11*10-2 9,0*101 1,13*10-3 

1 1,38*10-3 7,2*102 2,26*10-3 

0,2 1,11*10-5 9,0*104 1,13*10-2 

0,05 1,73*10-7 5,7*106 4,52*10-2 

0,02 1,11*10-8 9,0*107 1,13*10-1 

0,002 1,11*10-11 9,0*1010 1,13 

5.2. táblázat: A szemcsefrakciók néhány fizikai jellemzője 
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Az adatok azt mutatják, hogy a durva homok frakció fajlagos felülete mindössze 10-3-10-2 m2/g az 1 grammra 

jutó részecskeszám pedig 100 és 90 000 db között van. A 0,02-0,2 mm átmérőjű szemcsékből álló finom 

homokban már nagyságrendekkel több részecske található, fajlagos felülete pedig 0,02-0,1 m2/g. Az 

iszapfrakcióban százmilliós vagy milliárdos nagyságrendű a fajlagos részecskeszám, a specifikus felület pedig, 

ha az átlagos átmérő 0,002 mm, az 1 m2/g-ot is eléri. Az agyagfrakció fajlagos felülete sokszorosan meghaladja 

a többi szemcsecsoportét, tényleges értéke azonban nagymértékben függ a komponens-ásványok minőségétől. 

Az előzőekből következik, hogy a kis fajlagos felületű homokszemcsék között csak jelentéktelen tapadóerő lép 

fel, ezért nem képeznek aggregátumokat. A részecskék közötti tág hézagok miatt, a homok a vizet jól vezeti, de 

abból csak keveset tud visszatartani. Az iszapfrakcióban a szemcsék erősebben tapadnak egymáshoz, a létrejött 

aggregátumok azonban könnyen szétesnek. A pórustér viszonylag szűk pórusokból áll, emiatt az iszap 

vízáteresztő képessége gyenge, vízvisszatartó képessége viszont jelentős. Az agyagfrakciónak nemcsak a 

fajlagos felülete nagy, hanem számottevő elektromos töltése is van. Az agyagszemcsék közötti tapadóerő 

rendkívül nagy, s a részecskék felületén is sok víz tud megkötődni. Ezért az agyagok nedvesen duzzadnak, 

száradva zsugorodnak és igen keménnyé válnak. Mivel a pórusok többsége nagyon kis méretű, a vizet rosszul 

vagy egyáltalán nem vezeti, víztartó képessége azonban kiemelkedően nagy. 

A kedvező talajtulajdonságok kialakulásának feltételeit önmagában egyik szemcsefrakció sem tudja biztosítani, 

ahhoz a homok-, iszap- és agyagrészecskék megfelelő arányú jelenléte (valamint megfelelő minőségű szerves 

anyag) szükséges. 

A talajok szemcseösszetételét más szóval a talajok textúrájának is nevezzük Különböző textúra-csoportokat 

szokás elkülöníteni aszerint, hogy milyen a talaj szemcseösszetétele. Az értékelés a három fő szemcsefrakció (a 

homok, az iszap és az agyag) százalékos arányából és tulajdonságaiból kiindulva történik. Ha a finom szemcsék 

vannak túlsúlyban (s ezek között is az agyagfrakció dominál) a talajt agyagtextúrájúnak, ha az agyag- és az 

iszaptartalom valamivel kisebb, akkor vályog-, ha pedig a homokfrakció hatása jut előtérbe, akkor 

homoktextúrájúnak (röviden: agyag-, vályog-, illetve homoktalajnak) nevezzük. A csoportosítást tovább lehet 

finomítani, ha az uralkodó szemcsefrakciók mellett az alaptulajdonságokat módosító más szemcsecsoportok 

hatását is kifejezésre juttatjuk. (Pl. agyagos vályog, homokos vályog stb.). 

A talajok textúra-csoportokba történő pontos besorolása számszerű adatok alapján történik. A 

szemcseösszetétel-vizsgálatok során kapott értékeket háromszögdiagramon ábrázolják. A legszélesebb körben 

ismert és elfogadott az USA Talajtani Szolgálata (US DA) által kidolgozott textúrarninősítés (5.4. ábra). 



   

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.4. ábra: Az US DA által kidolgozott textúraminősítési háromszögdiagram (Füleky 2011) 

1. homok, 2. vályogos homok, 3. homokos vályog, 4. vályog, 5. homokos agyagos vályog, 6. homokos 

agyag, 7. iszapos vályog, 8. iszap, 9. iszapos agyagos vályog, 10. agyagos vályog, 11. iszapos agyag, 12. 

agyag 

Az ábrából kitűnik, hogy az USA-beli osztályozás szerint: 

- agyagtalajoknál az agyagfrakció > 40%, az iszap < 40% és a homok < 45%; 

- iszapos agyagnál az agyag és az iszap 40-60% közötti, a homok <20%; 

- a homokos agyag 35-45% agyagot, <20% iszapot és 45-65% homokot tartalmaz; 

- homoktalajokban >85% a homok, és <10% az agyagfrakció; 

- vályogtalaj esetén az agyagtartalom 7-27%, az iszap 28-50%, a homokfrakció 23-50%; 

- a homokos vályogtalajbana homok 40-80%, az agyagfrakció <20%, az iszap 0-50% (Stefanovits et al. 1999, 

Füleky 2011). 

6.4.2. 5.4.2. A talaj szerkezete 

A szilárd fázist alkotó ásványi részecskék, különböző erők és folyamatok hatására, kisebb-nagyobb halmazokká, 

aggregátumokká tapadnak össze, ezért a talajok többségének jellegzetes szerkezete (struktúrája) van. A 0,002 

mm-nél (2 μm-nél) nagyobb szemcsék képezik a szerkezeti egységek vázát, az ennél kisebb méretű részecskék 

(az ásványi és szerves kolloidok) pedig a vázrészek összeragasztásában vesznek részt. A szemcsék és az 
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aggregátumok között - azok méretétől, alakjától, térbeli elrendeződésétől függően - különböző nagyságú és 

formájú hézagok rendszere, a pórus tér található. Az aggregátumok fizikai, kémiai és biológiai folyamatok 

kölcsönhatásának eredményeként jönnek létre. Méretük alapján mikro- és makroaggregátumokat 

különböztetünk meg (5.5. ábra). 

 

5.5. ábra: A mikro- és makroaggregátumok felépítése : a) mikroaggregátum ; b) makroaggregátum ; c) 

makroaggregátumok pórusrendszere (Stefanovits et al. 1999) 

Az aggregátumok kialakulása az adhéziós és a kohéziós erők hatására vezethető vissza. Az adhézióegy szilárd 

felület és egy másik fázis (folyadék vagy másik szilárd felület) összetapadását okozó kölcsönhatás. A 

kohéziópedig az anyagok elemi részecskéi (atomjai, ionjai) közötti összetartás, ami a szilárd testekben a 

legerősebb. Az adhéziós erők tehát a felületeken, a kohéziós erők pedig az anyagok belsejében érvényesülnek. 

Az adhéziós erők nagysága a felülettel arányosan nő, ezért a nagy fajlagos felületű részecskék, a kolloidok 

tapadóképessége sokkal nagyobb, mint a durvább szemcséké. Az adhézió erőssége nagymértékben csökken a 

felületek távolságának növekedésével, s minden esetben csökken a felületek között elhelyezkedő anyagi közeg 

hatására is. Vizes közegben a vízmolekulák tapadása (adszorpciója = adhéziója) a szilárd felülethez szintén 

jelentősen befolyásolja a szemcsék közötti adhéziót. Száraz vályog-és agyagtalajokban például erős a szilárd 

részecskék közötti vonzás. Vízzel átitatva azonban a szemcsék körül kifejlődött hidrátburok miatt csökken az 

összetartás, és a talaj lazábbá válik. Homoktalajokbana szemcsék érintkezési pontjai körül gyűrű alakú vízfilm 

jön létre. Ennek felületi feszültsége, valamint a vízmolekulák felületi adhéziója növeli a tapadóerőt (Stefanovits 

et al. 1999, Füleky 2011). 

A durvább szemcsék összeragasztását, a mikroaggregátumokképződését és a szerkezet stabilitását nemcsak 

kötőerők, hanem kötőanyagok is biztosíthatják. Ezek a következő csoportokba sorolhatók (5.3. táblázat): 
 

Kötőanyag Aggregátumképzés mechanizmusa 

Szerves anyagok A humusz, és a szerves maradványok mikrobiológiai lebontásának köztes termékei, az ún. 

nyálkaanyagok kiemelkedő szerepet játszanak a vízálló porózus aggregátumok 

kialakításában. Egyes mikroorganizmus-populációk azonban gyorsan le tudják bontani, 

ezért a hatásuk nem tartós. 

Agyagásványok Az agyagásványok ragasztóhatása elsősorban az adhéziós erőknek tulajdonítható. 

Kötőanyagként főként a humuszban szegény vályog- és agyagtalajoknál van nagy 

szerepük. A szerkezet stabilitása azonban csak akkor számottevő, ha kalciummal telített 

agyagásványok vannak a talajban. 

Vas-, alumínium-

hidroxidok, 

-oxidhidroxidok 

A pórusok falán és a durvább szemcsék érintkezési pontjainál kicsapódva igen erős 

cementáló hatást fejtenek ki. A vas- és alumínium-ionok a mállás során a szilikátok 

kristályrácsából szabadulnak fel. 

Kationhidak A két és három vegyértékű kationok által alkotott hídkötések befolyásolják a kolloidok, 

ill. a kolloidok és a durvább szemcsék összekapcsolódását. Gyengén savanyú, semleges 

és gyengén lúgos talajban a Ca2+, savanyú és erősen savanyú közegben az Al3+ a 

legfontosabb hídképző kation. 
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Kalcium-karbonát A semleges és gyengén lúgos talaj száradásakor az oldott Ca- és Mg-hidrogénkarbonát 

CaCO3, MgCO3 és CaMg(CO3)2 formájában kicsapódik az aggregátumok felületén. A talaj 

átnedvesedésekor azonban ismét feloldódik, ezért egyedül nem tud tartós/vízálló 

szerkezetet biztosítani. 

Mikroorganizmus 

telepek; talajlakó 

állatok ürüléke 

A baktériumtelepek bevonják, a gombafonalak átszövik a szerkezeti egységeket. Ez az ún. 

biológiai szerkezet nem tartós. Ha a biológiai aktivitás csökken, a szerkezetstabilizáló 

hatás is gyengül. A talajban élő férgek és bogarak ürülékében is ragasztóanyagok vannak. 

Különösen jelentős a gilisztafélék ürülékének nagy szervesanyag- és Ca-tartalma. 

5.3. táblázat: A talajok jellemző kötőanyagai és aggregátum-képzésük mechanizmusa 

A szerkezeti egységek elkülönítésében, összetapadásában és a makroaggregátumok kialakításában a másodlagos 

fizikai hatásoknak is nagy szerepük van. Ezek közé tartozik a duzzadás-zsugorodás, az átfagyás és olvadás, a 

gyökérzet nyomásából és vízfelvételéből adódó változások, valamint a talaj művelő eszközök hatása. 

1. Duzzadás-zsugorodás: A talaj átnedvesedése és kiszáradása térfogatváltozással jár. Vízfelvételkor a talajok 

legnagyobb része duzzad, száradáskor pedig zsugorodik. A duzzadás mértéke és a duzzadási nyomás a 

kolloidtartalommal és a kolloidok minőségével van összefüggésben. Fontos még a kicserélhető kationok 

duzzadást befolyásoló hatása is. Ez a következőképpen változik: Na> K > Mg > Ca. Száradáskor a kapillárisok 

kiürülése és a vékonyodó vízhártyák miatt az összehúzó hatás egyre erősebb lesz, és a talaj térfogata csökken. 

Tömött szerkezetű agyagos talajoknál a kiszáradás folyamán különböző mélységű, hosszúságú és 

keresztmetszetű repedések jönnek létre, s a talaj tömegében kisebb-nagyobb tömbök vagy rögök különülnek el. 

A felszín alatti talajrétegek zsugorodása mérsékelt, s legfeljebb csak kisebb repedések keletkeznek. Minél 

kötöttebb a talaj, és adott szemcseösszetételnél minél nagyobb a pórustérfogata, annál erősebben zsugorodik. A 

nagyobb víztartalmú talaj zsugorodása szintén jelentősebb, mint a kevésbé nedves talajé (5.1. kép). 

2. Fagyás-olvadás: A fagy hatása nagymértékben függ attól, hogy milyen szemcseösszetételű és milyen 

nedvességállapotú a talaj, illetve attól, hogy milyen gyors az átfagyás. A durva szemcséjű homoktalajok 

szerkezetében a fagy nem okoz lényeges változást, a finomabb textúrájú talajokban azonban repedéseket és 

lazulást idéz elő. Az ismétlődő fagyás-olvadás a rögös talaj morzsolódásához, a rögök aprózódásához vezet (5.2. 

kép). 
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5.1. kép: Duzzadás-zsugorodás jelensége agyagos talajon    5.2. kép: Fagyás miatti repedéshálózat agyagos 

talajon 

3. Gyökérzet és talajművelő eszközök: A gyökérzet az aggregátumok kialakulására többoldalú, összetett hatást 

gyakorol. Például a fejlődő gyökerek kisebb rögöket, fragmentumokat különítenek el a nagyobb 

aggregátumokból, majd ezek egy részét egymáshoz szorítva, újabb egységek létrejöttéhez teremtik meg a 
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lehetőséget (5.3. kép). Közvetlen környezetükből a gyökerek vizet vesznek fel, lokális zsugorodást idézve elő. 

A gyökérváladékok termelésével kedvező feltételeket teremtenek a mikroorganizmusok számára (5.4. kép). A 

talajművelő eszközök elősegítik a szerkezetképződést azáltal, hogy a szerkezeti egységeket tömörítik. Másrészt 

a túlzott talajművelés rombolja, elporosítja a szerkezetet (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

          

5.3. kép: Gyökérzet repesztő hatása mészkövön                    5.4. kép: Gyökérsavak okozta oldódás 

mészkövön 

6.4.3. 5.4.3. A talaj porozitása 

Az aggregátumokon belüli és az aggregátumok közötti hézagok többsége összeköttetésben van egymással, így 

összefüggő pórusrendszer található a talajban. A pórusrendszer azonban nem egyenletes keresztmetszetű 

járatokból áll, ezek alakja és mérete pontról pontra változhat. A pórusteret részben víz, részben talaj levegő tölti 

ki. A talaj víz- és levegőgazdalkodását döntően befolyásolja a pórusokössztérfogata (összporozitás), valamint a 

különböző méretű hézagokegymáshoz viszonyított aránya. 

Az összporozitás az aggregátumokon belüli és az aggregátumok közötti pórusok összessége, amely 

legegyszerűbben számítással becsülhető. A számításhoz ismerni kell a talaj térfogattömegét és a szilárd fázis 

sűrűségét. Mennyiségét a talaj térfogatának %-ában szokták kifejezni. 

A talajban található sokféle méretű pórus a víz-, levegő- és tápanyaggazdálkodás szempontjából is jelentősen 

eltérő viselkedésű. A pórusok nagyság szerinti beosztására, a pórusméret és a funkció közötti kapcsolat 

kifejezésére legalkalmasabb, a gyakorlatban is használt felosztást az 5.4. táblázatmutatja. 
 

Póruscsoport neve Átmérő (μm) Vízgazdálkodási 

funkció 

Mikropórus finom pórusok <0,2 kötött víz pórustere 

Mezopórus közepes pórusok 0,2-10 kapilláris pórustér 
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Makropórus közepesen durva 

pórusok 
10-50 kapilláris-gravitációs 

pórustér 

durva pórusok 50-1000 gravitációs pórustér 

Megapórus igen durva pórusok és 

repedések 
>1000 

5.4. táblázat: A talajpórusok méret szerinti osztályozása 

A talajba jutó víz visszatartása, raktározása a mikro- és mezopórusokban történik, a talaj levegőellátottságát 

pedig elsősorban a makro- és megapórusok mennyisége szabja meg. A talaj pórusrendszerét alkotó hézagok 

szabálytalan alakja miatt a megadott átmérőket csak hozzávetőleges átlagnak tekinthetjük. Más szóval: a 

talajpórusokat a velük azonos víztartó képességű, szabályos henger alakú kapilláris csövek átmérőjével 

jellemezzük (=Ekvivalens pórusátmérők). A különböző méretű pórusok mennyisége és egymáshoz viszonyított 

aránya döntően befolyásolja a talajok vízzel szembeni viselkedését, levegőzöttségét, s ezeken keresztül a 

talajban élő szervezetek létfeltételeit. A különböző póruscsoportok közötti arány (pórusméret-megoszlás) a jó 

szerkezetű vályogtalajokban a legjobb.Az agyagtalajokban a nagy mennyiségű finom pórus, a homoktalajokban 

pedig a durva pórusok túlsúlya miatt kedvezőtlen a pórusméret-megoszlás (Stefanovits et al. 1999, Füleky 

2011). 

6.4.4. 5.4.4. Talajok vízgazdálkodása 

A talajok vízgazdálkodását a bennük tárolható víz mennyisége, annak mozgékonysága (növények általi 

felvehetősége), valamint a nedvesség térbeli és időbeli változása alapján lehet jellemezni. A vízgazdálkodás 

szoros összefüggésben van a talaj termékenységével. Megszabja a termesztett növények víz- és levegő ellátását, 

döntően befolyásolja a talaj biológiai aktivitását, s rávilágít arra is, hogy adott helyen milyen beavatkozásokkal 

(talajművelés, öntözés, vízelvezetés, talajjavítás stb.) lehet a kedvezőbb feltételeket megteremteni, a talaj 

termékenységét fokozni. A talajnedvesség (a folyékony fázis) közvetlen kapcsolatban áll a talaj szilárd és 

légnemű fázisával, valamint a növény gyökérrendszerével. A talaj termékenységére gyakorolt hatása elsősorban 

három tényezőtől: a talajnedvesség mennyiségétől, a nedvesség mozgékonyságától és kémiai összetételétől 

függ. 

A szilárd fázis és a víz közötti kölcsönhatás az adszorpciós (adhéziós) és a kapilláris erőknek tulajdonítható. 

Ebből következik, hogy a talajnedvesség egy része a szemcsék felületéhez tapadva, másik része pedig a 

pórustérben helyezkedik el. A víz adszorpcióját, a vízmolekulák dipólusos jellege, valamint a felületi 

oxigénatomok és a vízmolekulák közötti H-hidak kialakulása. Az adszorpciós erők hatása azonban a felülettől 

távolodva rohamosan csökken, ezért az adszorbeált (adhéziós) nedvesség csak igen vékony filmet képez, amely 

egy erősen kötött és egy gyengén kötött vízhártyából áll. A pórustérbe jutott vizet csak a megfelelően szűk 

(meghatározott keresztmetszetű) kapilláris pórusok tudják visszatartani, az ennél nagyobb méretűek a gravitáció 

hatására viszonylag gyorsan kiürülnek. A kapillárisok vízvisszatartó és vízemelő képessége általánosan az 

adhéziós (adszorpciós) erők és a vízmolekulák közötti vonzóerő (a kohézió) összetett hatásaként értelmezhető. 

A kapilláris cső szívóereje (a víz bizonyos magasságra történő felemeléséhez, illetve a kapillárisokból való 

eltávolításához szükséges munka) annál nagyobb, minél kisebb a kapilláris keresztmetszete (Stefanovits et al. 

1999, Füleky 2011) (5.6. ábra). 
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5.6. ábra: A kapillárishatás jelenségének bemutatása kísérleti úton (Füleki 2011) 

6.4.5. 5.4.5. A talaj levegőgazdálkodása 

A talaj pórusterének a nedvesség által el nem foglalt részét levegő tölti ki, azaz: Plevegő = Pössz – Pvíz. A talaj 

levegőtartalma állandóan változik. Átnedvesedéskor a pórusok egy részéből (vagy nagy részéből) a víz 

kiszorítja a levegőt, a száradó talajban pedig fokozatosan nő a gázfázis térfogata. A talajlevegőnek fontos 

szerepe van a növény oxigénellátása, a biológiai folyamatok és egyes kémiai folyamatok intenzitása 

szempontjából. A talajlevegő fő komponensei a N2, O2, CO2 és a vízgőz. 

Az O2 és a CO2 mennyiségét a pórustérben lejátszódó biológiai folyamatok szabályozzák. Ezen folyamatok 

során O2 használódik fel, és CO2 képződik. Az oxigénfelhasználás annál nagyobb, minél intenzívebb a 

gyökérnövekedés. Aerob viszonyok között a talajban annyi CO2-molekula képződik, ahány molekula O2 fogy el 

a légzéshez, vagyis a respirációs hányados = 1. Anaerob környezetben a respirációs hányados nagyobb, mint 

egy. Molekuláris oxigén (O2) a talajlevegőbe kizárólag a légkörből jut be. A két rendszer közötti gázcsere 

azonban nagyon lassú, ezért egy idő múlva az O2-tartalom kisebb, a CO2-tartalompedig nagyobb lesz a talajban, 

mint a külső légtérben. A különbség annál jelentősebb, minél nagyobb a biológiai aktivitás, és minél lassabb a 

talaj és a légkör közötti gázcsere. A talajlevegő összetételére hatással van a növényzet, annak fejlettségi 

állapota, valamint a hőmérséklet és a légköri nyomás ingadozása. A talajban évente átlagosan 4000 m3 CO2 

keletkezik hektáronként. Ennek 2/3része a talajélőlények tevékenységének, 1/3-a pedig a gyökerek légzésének 

tulajdonítható. A képződő mennyiséget nagymértékben módosíthatja a talaj nedvességtartalma, hőmérséklete és 

az elbontható szerves anyag mennyisége. A különböző talajok gázfázisának O2- és CO2-tartalma tág határok 

között mozoghat. A növényzet számára kedvezőtlen, ha a CO2-tartalom 5% fölötti, ill. ha az O2-tartalom 10% 

alatti. Oxigénhiányos környezetben csökken a szervesanyagok bontásának üteme, korlátozott a 

tápanyagfeltáródás, valamint a gyökerek víz- és tápanyagfelvétele. 

A talajlevegő vízgőztartalma nagyobb a légkörinél. Relatív páratartalma csak akkor csökken 95% alá, ha a talaj 

csak kötött vizet tartalmaz. Mivel a levegő vízfelvevő képessége a hőmérséklet emelkedéséveI növekszik, 

jelentős koncentrációgradiens és páramozgás jöhet létre az eltérő hőmérsékletű talajrétegek között, a 

melegebbtől a hidegebb réteg irányába folyó vízgőzdiffúzió révén. 
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Tartósan túlnedvesedett talajokban, a szerves vegyületek anaerob lebontásakor, köztes termékként először 

kevésbé illékony szerves savak (pl: ecetsav, tejsav es vajsav) keletkeznek, majd ezek CH4-képződés kíséretében 

bomlanak le CO2-ra. Ha a talaj SO2
--ionokat is tartalmaz, kis mennyiségben H2S is keletkezik, ami már kis 

koncentrációban is méregként hat a növények gyökerére. 

A talajban a gázok mozgása két alapfolyamatra, a tömegáramlásra (az egész gázfázis konvekciós mozgására) és 

a diffúzióra vezethető vissza. Tömegáramlás (konvekció) indul meg akkor, ha két pont között a levegő 

össznyomása különbözik. Nyomásváltozást és gázmozgást hoz létre pl. a hőmérsékletváltozás, a légköri nyomás 

változása, a talajvízszint emelkedése, ill. süllyedése, a víz beszivárgása a talajba és a gravitációs víz 

elszivárgása. A konvekció csak a felszíni és a felszínhez közeli talajréteg(ek) légcseréjében játszik jelentős 

szerepet. Diffúziót (az egyes komponensek mozgását a gázelegyen belül) az adott komponens parciális 

nyomásának növekedése vagy csökkenése idézi elő. Az áramlás mindkét esetben a nagyobb nyomású helyről a 

kisebb nyomású tér felé irányul, s mindaddig tart, amíg a nyomáskülönbség meg nem szűnik. Mivel a diffúzió 

viszonylag lassú folyamat, a talajlevegő oxigéntartalma csökken a mélységgel, a CO2-koncentráció pedig nő. 

A talaj pórusterének levegőtartalma igen széles határok között változhat, a nullához közeli értéktől csaknem 

100%-ig (a kiszáradt talaj levegő tartalmáig) terjedhet. A talaj levegőgazdálkodásának egyik fontos jellemzője 

az ún. minimális levegőkapacitás, ami a szabadföldi vízkapacitásig benedvesedett talaj levegőtartalmát jelenti. 

Mindazok a sajátságok, amelyek nagy levegőkapacitást biztosítanak (a durva szemcseösszetétel, a jó morzsás 

szerkezet), a jó oxigénellátottságnak és a kisebb CO2-tartalom kialakulásának kedveznek. A minimális 

levegőkapacitás a három alapvető textúra osztály esetében a pórustér %-ában kifejezve az alábbiak szerint 

alakul: homoktalajokban 30-40%, vályogtalajokban 10-25 %, míg agyagtalajokban 5-15 % (Stefanovits et al. 

1999, Füleky 2011). 

6.4.6. 5.4.6. A talaj hőgazdálkodása 

A tápanyag feltáródás üteme, a talajképződés kémiai és fizikai folyamatainak sebessége, a mikrobiológiai 

folyamatok intenzitása, valamint a növények élettevékenységének folyamatai jelentős mértékben függnek a talaj 

hőmérsékletétől. Ezt a beérkező és a távozó hő egyensúlya, valamint a talaj hőtani jellemzőit meghatározó 

tulajdonságok szabják meg. 

A hő áramlása a talajban sugárzás, hővezetés és konvekció útján történik. A hősugárzás meghatározó szerepet 

játszik a talajfelszín hőforgalmában. A felszínre érkező sugárzás egy része visszaverődik, más részét pedig 

elnyeli (abszorbeálja) a talaj. A sötétebb színű, valamint az érdesebb felületű talajok több hőt nyelnek el, mint a 

világosabb, ill. a simább felszínűek. A visszasugárzás intenzitása pedig elsősorban a talaj hőmérsékletétől függ. 

A hővezetés a vezető közeg részecskéinek érintkezése által biztosított energiaátadás. Hajtóereje a 

hőmérsékletkülönbség, a hőmérsékleti gradiens kialakulása. Mértéke annál nagyobb, minél nagyobb arányban 

alkotják a talajt jó hővezető komponensek (szilárd fázis és víz), amelyek a talaj felszín alatti rétegeinek 

felmelegedését is lehetővé teszik. A nedvességtartalom növekedése azonban bizonyos értéken túl a talaj 

felmelegedése ellen hat, a víz nagy fajlagos hőkapacitása (fajhője) miatt. Konvekció esetén a hőt valamilyen 

áramló közeg szállítja. A talajban a szállító közeg a legtöbb esetben a víz. Folyékony halmazállapotban nagy 

hőkapacitása miatt jó hőszállító, míg a vízgőz a párolgási és a kondenzációs hő (kb. 2500 J/g) miatt játszik 

jelentős szerepet (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

A talaj a napsugárzás, a Föld belsejéből kiáramló hő, a szerves anyagok lebontása és a talajba kerülő víz révén 

juthat hőenergiához. Az eső, illetve a folyóvíz által szállított hő a napsugárzásból, a termálvizek energiája a Föld 

belsejéből származik. A szerves anyagok lebontása csak néhány esetben, pl. lecsapolt lápoknál játszik szerepet a 

hőháztartásban. Ezek nem önálló energiaforrások, bár egyes esetekben számottevő hatásuk lehet. A talajban 

lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai folyamatokat (pl. a víz halmazállapotának megváltozását, az oxidációt és a 

redukciót) is hőfelszabadulás vagy hőelvonás kíséri. A víz párolgása pl. 25 °C-on 2500 J/g 

energiafelhasználással jár. Az evaporáció révén tehát 2500 J/g hőenergia távozik a talajból a légkörbe, ha pedig 

vízpára kondenzálódik a felszínen, ugyanennyi hőenergia válik szabaddá. A víz megfagyásakor mintegy 340 J/g 

hőenergia kerül a környezetbe, a jég olvadásához viszont ugyanennyi hő szükséges. A talaj hőenergia-mérlege 

tehát egyensúlyban van: annyi energiát ad le, mint amennyit a fenti forrásokból nyer. A sugárzás átalakításában 

a talaj mint transzformátor működik. A napból érkező, főként rövid hullámhosszúságú sugárzás a talajban nagy 

hullámhosszú sugárzássá, hővé alakul át. 

A talajhőmérséklet napi és éves menete megközelítőleg szinusz-függvénnyel írható le. A szelvényben lefelé 

haladva csökken a hőmérséklet-ingadozás. A talajok hőmérsékletét, a hőingadozás mértékét és annak mélységi 

eloszlását közvetlenül a talaj hőtani jellemzői, valamint a hőáramlásban résztvevő folyamatok határozzák meg, 

közvetve pedig mindazok a talajtulajdonságok, amelyek hatással vannak a hőtani jellemzőkre. Ezek közül a 
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legfontosabbak: az összporozitás, a nedvességtartalom és a szerves anyag-tartalom. A laza szerkezetű, sok 

levegőt tartalmazó talaj felszíne gyorsan felmelegszik, mivel a levegő hőkapacitása kicsi. A levegő azonban 

gátolja az alsóbb rétegek gyors felmelegedését, így a laza, száraz talaj felszínén rendkívül nagy, de csak kis 

mélységig terjedő a hőmérsékletingadozás. A tömör és nedves talajok felszínén ezzel szemben sokkal kisebb a 

hőingás. A talaj felmelegedése a víz nagy hőkapacitása és a párolgás közbeni hőelvonás miatt, elsősorban a 

nedvességtartalomtól és a párolgás intenzitásától függ (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

6.4.7. 5.4.7. A talaj színe 

A talaj színe a legszembetűnőbb és legrégebben megfigyelt, leírt talajtulajdonság. A talaj morfológiai leírásában 

olyan nagy a jelentősége, hogy a legrégibb talajelnevezések a szín megjelöléséből származnak (pl. feketeföld, 

gesztenyebarna talajok, terra rossa stb.). A színből következtethetünk a humusztartalomra, mert a mi éghajlatunk 

alatt a felszíni vízborítás és a talajvíz hatása alól mentes talajokban a feltalaj barna színének sötétedése arányos a 

humusztartalom növekedésével. Sötétebb színeket kapunk azonos szerves anyag tartalom esetén azokban a 

talajokban, amelyekben az agyagásványok nagy része montmorillonit típusú, pl. az andezit és riolit málladékok 

talajaiban. A nedves talaj színe ugyancsak mélyebb tónusú. 

A talajok színét a nemzetközi gyakorlatban a Munsell-skála segítségével határozzuk meg (5.7. ábra). A talajok 

alapszíne száraz és nedves állapotban nem egyforma, ezért enyhén nedves állapotban is meg kell határozni azt. 

A Munsell-skála alkalmazásával minden talajhoz ill. talajszinthez egy kódszámot rendelünk, mely az alábbi 

három jellemzőről tájékoztat: 

- Az árnyalat (HUE) megadja, hogy mely alapszínek keveréke az adott szín. 

- Az érték (VALUE) a színkeverék sötétségére, a szín mélységére vonatkozik. 

- A telítettség (CHROMA) a színkeverék telítettségére vonatkozik (tompa szürkétől - a telített színig). 
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5.7. ábra: A talajok színének meghatározására szolgáló Munsell-skála 

A szín meghatározásán túl feljegyzéseket kell készítenünk a talaj tarkázottságáról is, amelyet a kiválások, 

konkréciók, vázrészek kölcsönöznek a talajoknak (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

6.5. 5.5. A talaj kémiai tulajdonságai 

A talaj kémiai tulajdonságait elsősorban a vízben oldható sók mennyisége és minősége, a kolloidkémiai 

reakciók, a kémhatás és a redoxi feltételek határozzák meg. Mindezek jelentősen befolyásolják a talajvízzel 

szembeni viselkedését, szerkezetét és a talajba került anyagok (tápanyagok, szennyezőanyagok stb.) sorsát is. 

6.5.1. 5.5.1. Oldható sók 

A talajok mindig tartalmaznak vízben kisebb-nagyobb mértékben oldódó vegyületeket. Ezek mozgékonysága, 

víz általi szállíthatósága és talajra gyakorolt hatása - oldhatóságuktól és kémiai összetételüktől függően - 

nagymértékben különbözik. 

A talajtanban oldhatósági szempontból háromféle ásványt különítünk el. Az igen jól oldódók(pl. a nátrium és 

kálium kloridjai és szulfátjai) a gipsznél jobban oldódnak vízben. Ezen sók oldódása a mállás során olyan gyors, 

hogy a talajoldatban teljes mértékben feloldódnak, a talajból még szemiarid körülmények között is kimosódnak. 

Oldhatóságuk a környezet hőmérsékletének emelkedésével nő. A rosszul oldódó ásványok közé a gipsz (CaSO4 
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2H2O) és a kalcit (CaCO3) tartozik. A gipsz az arid területek talajainak ásványa. Amennyiben a talajképző kőzet 

tartalmaz szénsavas meszet, úgy az csak a nedves kontinentális övezetben mosódik ki a talajból. A kalcit teljes 

feloldódása a sztyep övezetben is megtörténik, de az a szolumból nem távozik el. A kalcit az ilyen talajokban a 

talajoldat mozgási irányának megfelelően vándorol, miközben a talaj kémiai és fizikai állapotától függően 

kikristályosodik, vagy ismételten visszaoldódik. Az igen rosszul oldható ásványokközé tartozik a legtöbb 

szilikát-, vas- és alumíniumásvány. Ezek a mállás során nem oldódnak fel teljesen, igen nehezen oldható 

összetevőik (Fe, Al, Si, Ti) csak igen kis mennyiségben maradnak oldott állapotban. Ennek köszönhetően az 

elsődleges ásványok felszínét sokszor pedogén ásványok burkolhatják. A szilikátásványok oldódása során a 

rácsszerkezet töltéskiegyenlítő kationjai (pl. földpátok Na+-, K+-, Ca2+-tartalma) is felszabadulnak, melyek vagy 

kilúgozódnak, vagy helyben vesznek részt a pedogén folyamatokban. A talajoldat összetétele a talaj szilárd 

fázisának minősége, valamint az éghajlat és domborzat függvényében alakul. Ez utóbbi két talajképző tényező a 

talajvízháztartás típusán keresztül a talaj szilárd fázisának minőségére és változásának irányára is hat. Az 

oldódási folyamatok eredményeként a talajoldatban (mállási komplexben) a földkérget alkotó összes elem jelen 

lehet. A talajoldat kémiai tulajdonságait alapvetően azonban csak a nagy, százalékos mennyiségben 

megtalálható elemek befolyásolják. Ezek a H3O+, Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, és K+ kationok. Ezeken túl elsősorban az 

oldott szilícium és vas koncentrációja befolyásolhatja jelentősen a talajoldat összetételét, a szilárd fázis 

minőségét (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

A talajokat könnyen oldható sótartalmuk alapján is csoportosíthatjuk. A hazai talajosztályozási rendszer a 

szántóföldi növényekre gyakorolt hatás alapján 0,1% könnyen oldható sótartalomban húzza meg a sós és a nem 

sós talajok közötti határt. A könnyen oldható sótartalom a talajok (pontosabban azok telítési pasztájának) 

elektromos vezetőképességével, vagy a talaj vízben oldható sókészletének tömeg%-os értékével (só%) 

határozható meg (5.5. táblázat). A talajok könnyen oldható sótartalma egyaránt befolyásolja a talaj 

vízháztartását (ozmózis potenciál), a talajbiológiai aktivitást, valamint a talajkolloidok állapotát. A könnyen 

oldható sótartalom növekedésével rohamosan csökken azon magasabb rendű növényfajok száma, melyek az 

adott talajon zavartalan fejlődésre képesek (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 
 

Telítési kivonat 

vezetőképessége 

(mS) 

CaSO4·2H2O-nél 

jobban oldható 

sótartalom (%) 

Besorolás Hatás növények fejlődésére 

<2 0,1 Nem sós Nem gátolja 

2–4 0,1–0,25 Gyengén sós Sóérzékeny növények fejlődését gátolja 

4–8 0,25–0,5 Közepesen sós A legtöbb növény termése csökken, csak a 

sótűrők fejlődése zavartalan 

8–16 0,5–1,0 Sós Csak a sótűrő növények fejlődése zavartalan 

<16 <1,0 Igen sós Csak a sótűrő növények képesek megmaradni 

5.5. táblázat: A talajok osztályozása oldható sótartalmuk alapján (Stefanovits P. alapján) 

6.5.2. 5.5.2. Talajkolloidok 

A kolloidok olyan kisméretű szemcsék, melyek átmenetet jelentenek az oldott és a szilárd fázis között. Egyik fő 

jellemzőjük az, hogy a tömegükhöz képest rendkívül nagy a felületük. A kolloidsajátságokat a részecskék 

mérete határozza meg, ezért számos anyagból keletkeznek, illetve előállíthatók. A kolloidok méretére 

vonatkozóan azonban éles határokat nem lehet megállapítani, mivel mind a homogén rendszerek felé, mind a 

heterogén rendszerek felé folyamatos az átmenet. Általában az 1-500 nm-t tekintik a kolloidokra jellemző 

mérettartománynak. A talajokban azonban ennél nagyobb (0,002 mm = 2 μm) szemcseátmérőt fogadtak el felső 

határnak. Ezt az agyagásványok lemezes szerkezete, s több talajkolloid nagy belső felülete teszi indokolttá. Ezek 

a talajkolloidok a talajszerkezet kialakításáért felelős anyagok. Mennyiségük csekély, a talaj mindössze néhány 

százalékát alkotják, jelenlétük azonban nélkülözhetetlen a kedvező tulajdonságok biztosításához. 

A kolloidrendszereket alkotóelemeik fizikai, kémiai és egyéb anyagminőségi szempontjai szerint 

csoportosíthatjuk. A talajkolloidok leginkább alakjuk és anyagminőségük szerint lehetnek sokfélék. Alakjuk 
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szerint lehetnek fibrillárisak. Ekkor a kolloidok olyan fonalak, melyek átmérője nem éri el a kolloidok felső 

mérethatárát. A talajokban ide sorolhatók a szerves kolloidok. A lamelláris kolloidokolyan lemezszerű 

képződmények, melyek csak a tér egyik irányában nem haladják meg a 2 μm-es értéket. A korpuszkuláris 

kolloidok olyan kolloidok, melyek a tér minden irányában a kolloidtartományon belül maradnak. 

Anyagminőséget tekintve a talajkolloidok lehetnek ásványi és szerves kolloidok, valamint szerves-ásványi 

kolloidkomplexek. Az ásványi kolloidok közé tartoznak az agyagásványok, az amorf kovasavak, a vas- és 

alumínium-hidroxidok és -oxi-hidroxidok, valamint a mállásnak ellenálló ásványtörmelékek. A szerves 

kolloidok közé a himatomelánsavnál magasabb polimerizációjú humuszanyagok, az elsődleges és másodlagos 

lineáris talajkolloidok, valamint a gyorsan lebomló óriásmolekulák (pl. fehérjék) tartoznak. A talajokban az 

ásványi és a szerves kolloidok leggyakrabban nem külön-külön fordulnak elő, hanem egymáshoz kapcsolódva 

kolloidkomplexumokat alkotnak. 

A talajkolloidok általában elektromos töltéssel rendelkeznek, amely a környezet pH-jának függvényében lehet 

állandó, változó és vegyes. Az állandó töltésű felületek töltése kizárólag izomorf kémiai helyettesítésből 

származik. A változó töltések (konstans potenciálú töltések) jellemzőek a többi kolloidfelszínre. A változó 

polaritású töltések biztosítják a talajkolloidok amfoter jellegét. A talajkolloidok többsége - a talajban uralkodó 

körülmények között - jórészt negatív töltésű. A kolloid magját alkotó agyagásvány vagy szerves kolloid körül 

szolvátburok alakul ki, amely a dipólusként viselkedő vízmolekulákból és a kolloid töltésével ellentétes töltésű 

ionokból (főként kationokból) áll. A kolloidmag és a szolvátburok együttese alkotja a kolloidmicellát, a 

micellák körül pedig az intermicelláris oldat helyezkedik el. A kolloidmag negatív töltésű helyei kötik meg a 

szolvátréteget és az azzal ellentétes töltésű kationokat. Vizes szuszpenzióban a kolloidok felületén adszorbeált 

kationok és a folyékony fázis kationjai között dinamikus egyensúly jön létre. Ebből következik, hogy a 

szolvátréteg ionösszetétele nagymértékben függ a talajoldat koncentrációjától és kation-összetételétől. 

Egyensúlyi állapotban a szolvátréteg kation-koncentrációja jóval nagyobb, mint a talajoldaté. Minél nagyobb a 

kolloid kation-megkötő képessége, annál nagyobb a koncentrációkülönbség a szolvátréteg és a talajoldat között. 

Az adszorbeált kationoknak térbeli kiterjedésük van, ezért közvetlenül a részecske felületén kötött kationok 

száma korlátozott, s nem elegendő a teljes töltés kompenzálásához. Így a felülettől távolabbi helyeken is 

találhatók adszorbeált kationok, a felülettől távolodva azonban exponenciálisan csökken a koncentrációjuk, az 

anion-koncentráció pedig növekszik. Bizonyos távolságban a részecske elektromos tere már nincs hatással az 

ionok eloszlására. Ez a távolság tulajdonképpen a folyékony fázis határának felel meg, ahol a kation-

koncentráció már megegyezik az anion-koncentrációval. A fentiekből nyilvánvaló, hogy a felülethez közel eső 

kationok erősebben (nagyobb energiával) kötődnek, mint a távolabbiak. Ezért a felület közelében a részecskék 

viszonylag nagy koncentrációban és térbelileg rendezetten helyezkednek el (Stern-réteg vagy tapadó réteg). A 

felülettől távolabb viszont kisebb a vonzóerő, megnövekszik az ionok kinetikus energiája, s az eloszlás kevésbé 

rendezett lesz (diffúz réteg) (5.8. ábra) (Stefanovits et al 1999, Füleky 2011, Szalai - Jakab 2011). 
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5.8. ábra: A Stern-féle kolloidmodell (Szalai – Jakab 2011) 

6.5.3. 5.5.3. A talajok kémhatása 

A talaj kémhatását (pH) a talajoldat H+-ionkoncentrációja határozza meg, melyet közvetlenül és közvetve több 

tényező befolyásol. E tényezők közül egyesek a talaj savanyúságát, mások inkább az alkalikus jellegét erősítik. 

A talajoldatban a H+- (és a H3O+-) ionon kívül az Al3+-, Na+-, K+-, Ca2+-, Mg2+-ionok vannak jelen százalékos 

mennyiségben. Az Al3+ és - a H+-ionok túlsúlya a savanyúságot fokozza; ezért ezeket savanyító hatású 

kationoknak nevezzük. A Na+-, K+-, Ca2+-, Mg2+-ionok együttesen a „talaj kicserélhető bázisaiként” honosodtak 

meg a hazai terminológiában. Természetesen más kationok is lehetnének savanyító hatásúak vagy éppen 

„kicserélhető bázisok”, de mivel ezek mennyisége a talajoldatban jelentéktelen, hatásuk is elhanyagolható. 

A talaj folyékony fázisának kémhatása alapján az alábbiak szerint csoportosítjuk a talajokat: 
 

erősen savanyú pH<4,5 savanyú 

savanyú pH=4,5-5,5 

gyengén savanyú pH=5,5-6,8 

közömbös (semleges) pH=6,8-7,2 semleges 

gyengén lúgos pH=7,2-8,5 lúgos 
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lúgos pH=8,5-9,0 

erősen lúgos pH>9,0 

Szoros összefüggés van a talajok pH-ja és az adszorbeált kationok minősége, százalékos megoszlása között. 

Savanyú talajokban a savanyító hatású kationok dominálnak. Ha a pH 7,5-8,5 között van, a szabad CaCO3 pH-

szabályozó szerepe a döntő, pH>8,5 esetén pedig a Na-sók és a kicserélhető Na+ hatása kerül előtérbe. Savanyú 

talajoknál (pH<5,5) a pH csökkenésekor rohamosan, exponenciálisan nő a kicserélhető Al3+ mennyisége, szikes 

talajoknál pedig közel lineáris összefüggés van a kicserélhető Na% és talaj pH-ja között. 

A talajoldatot elsődlegesen a felszínre került bomló holt szerves anyagokból származó H+-ionok savanyítják, de 

fontos protonforrások az alacsonyabb molekulatömegű humuszanyagok (fulvosavak és huminsavak) is. Ennek 

következtében – ha más tényező nem tompítja a szerves anyagok savanyító hatását – a humuszban gazdag 

feltalaj rendszerint savanyúbb, mint az alatta található szintek. A talajoldat savanyúságát áttételesen az Al3+ is 

fokozhatja. 

A talajok kémhatása általában a pH 5 és pH 8,5 közötti tartományban változik. Az extrém savanyú (pl. 

láptalajok, podzolok stb.) pH-ja akár pH 2 szintre is csökkenhet, míg a sós és nátriumos (együttesen szikes) 

talajok értékei akár pH 11 fölé is emelkedhetnek. A talajsavanyúság kategóriái (5.6. táblázat)nem önkényesek, 

azokat a talajoldat uralkodó kationjai határozzák meg (Szalai – Jakab 2011). 
 

  Filep Bohn et al. 

pHH2O ismérv pHH2O ismérv 

Erősen 

savanyú 
<4,5 Kicserélhető H+ mérhető <4,0 Kicserélhető H+ 

mérhető 

Savanyú 4,5–5,5 Protontöbblet hatására a 

szilikátrácsból jelentős 

mennyiségű Al 3+  oldódik ki 

4,0–5,5 Kicserélhető 

Al3+ mérhető 

Gyengén 

savanyú 
5,5–6,8 A protontöbblet hatására a 

változó töltések Ca2+, Mg2+, 

Na+, K+ ionjai lecserélődnek 

és a humusz-agyag 

komplexek Ca2+ és Mg2+-hídjai 

felbomlanak 

5,5–7,0 Kicserélhető 

savanyúság 

nem mérhető, 

Al-hidroxi 

polimerek 

uralkodók 

Semleges 6,8–7,2 A pH addig nem csökken, 

amíg a szilárd fázis kalcitot és 

dolomitit tartalmaz 

    

Gyengén 

alkalikus 
7,2–8,5 Bázistelítettség maximális. 

V~100% 
    

Alkalikus 8,5–9,0 Kicserélhető Na+ részaránya 

megnő 
    

Erősen 

alkalikus 
9,0< Kicserélhető Na+ uralkodó 

lesz 
    

5.6. táblázat: A talaj savanyúság/lúgosság kategóriái (Filep Gy., valamint Bohn, H. et al. alapján) 

6.5.4. 5.5.4. A talajok redox viszonyai 
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A talajban lejátszódó reakciók többnyire elektronátmenettel járnak együtt. Mivel a talaj számos ásvány, szerves 

anyag és komplex oldat együttese, így összetett redox rendszerként viselkedik. A redox viszonyokat 

legáltalánosabban a redoxpotenciállal (Eh) írjuk le. A redoxpotenciál a rendszerben jelen levő szabad elektronok 

mennyiségének egyik mérőszáma, és mint ilyen szoros kapcsolatban áll a pH-értékkel. Az Eh egy 

platinaelektród és egy hidrogén referenciaelektród közötti potenciálkülönbség, amely a rendszer (talaj, 

talajoldat) oxidált és redukált anyagainak mennyiségétől függ. Az elektronnyomást az elektronaktivitással (pe) 

is szokták jellemezni. Mivel a két paraméter között szoros kapcsolat van, ezért a pe értékét nem szükséges külön 

mérni, az a redoxpotenciálból számítható. 

A talaj redox viszonyait a közeg kémhatása, az oxidált és redukált állapotú talajkomponensek aránya, valamint a 

rendelkezésre álló szabad oxigén mennyisége határozza meg. Minél telítettebb vízzel a talaj, a talajkörnyezet 

annál reduktívabb lesz, míg a víztartalom csökkenése oxidatívabb viszonyokat eredményez. 

A talaj olyan összetett redox rendszer, melyben számos elektrondonor és elektronakceptor együttesen fordul elő. 

Az ilyen rendszereket kevert rendszereknek is nevezzük. A legfontosabb elektrondonoroka bomló növényi 

(továbbá mikrobiális, valamint állati) maradványokból és a talaj egyéb szerves anyagaiból származó szén- (CH), 

valamint nitrogén- és kéntartalmú csoportjai (-NH2, -NH, SH), továbbá az ammónium-, a Fe2+- és a Mn2+-ionok. 

A legfontosabb elektronakceptorok közé tartozik maga az oxigén (O2), a nitrát, a ferri-vas hidroxidjai és 

oxihidroxidjai, valamint a három- és négyértékű mangánoxidok és hidroxidok. 

Kiemelkedő jelentősége van a redoxireakcióknak a talaj ok nedvesedése, száradása, esetleg vízborítása vagy 

vízzel való telítése esetében. Mivel a vízzel telített talajokban az oxigén diffúziója rendkívül lelassul, ezért 

utánpótlása a légkörből gyakorlatilag megszűnik. 

Egyes baktériumok az oxigén helyett a NO3-ionokat is fel tudják használni elektronakceptorként. Ezek a nitrátot 

molekuláris nitrogénné redukálják a denitrifikáció folyamata során. Amikor az oxigén és a nitrát nagy része 

elhasználódott, meghatározott sorrendben következnek a további elektron akceptorok. 

A talaj redox viszonyai egyaránt befolyásolják a redoxi reakciók irányát, az ásványok oldhatóságát, a talajoldat 

elemeinek mérgező-nem mérgező mivoltát, a holt szerves anyagok lebomlásának sebességét és minőségét, a 

talaj biológiai aktivitását, illetve a talaj mikroorganizmusainak életformáját. Ezek a folyamatok és tulajdonságok 

a redox viszonyok megváltozásával nem külön-külön, hanem együtt, egymásra hatva változnak. 

A redox viszonyok a talajok szervesanyagkészletét is befolyásolják. A holt szerves anyag lebomlásának 

sebessége a redoxipotenciál csökkenésével csökken. Ennek köszönhetően a talajművelés (elsősorban a szántás) 

az oxidatív viszonyok emelésével a humuszkészlet csökkenését eredményezi. A tartós vízborítás ellenben a talaj 

szervesanyag-készletének növekedéséhez vezet. 30% feletti szervesanyag-tartalom csak tartós vízborítás mellett 

alakulhat ki (Szalai – Jakab 2011). 

6.5.5. 5.5.5. A talajok pufferelő képessége 

A talajok azon tulajdonságát, hogy az őket érő külső hatásokat letompítják, azokra csak csökkent mértékben 

reagálnak, pufferelő képességnek hívják. Különös jelentősége van e tulajdonságnak a talaj pH-szabályozásában. 

A talajkolloidok változó polaritású töltéseinek köszönhetően a talajok bizonyos mértékig képesek tompítani a 

talajkörnyezet kémhatásának változását. A talajkolloidok állandó és változó pozitív töltései összességének 

köszönhetően a talajok a tápelemeket és toxikus elemeket is képesek megkötni, illetve hatásukat pufferelni. A 

talaj tápelem-pufferoló képessége gátolja a kimosódást, szabályozza a tápanyagok oldatbeli koncentrációját. 

Biztosítja ezáltal, hogy a tápelem mennyiségének jelentős növelése (műtrágyázás) vagy elvonása (növény általi 

felvétel, kimosódás) következtében a talajoldatban az adott elem koncentrációja káros mértékben ne változzon. 

A pufferelő képességet jelentősen befolyásolja a talajkolloid minősége, a kation vegyértéke és ionmérete. A 

tompítóhatás azonban savakkal, ill. lúgokkal szemben nem egyforma. Az adszorbeált kationokban szegény, 

savanyú kémhatású, telítetlen talajok a savas behatásokat csak kisebb mértékben tudják tompítani, a lúgokkal 

szembeni pufferhatásuk viszont nagy. A telített, kationokban gazdag talajok pedig éppen ellentétesen 

viselkednek, jobban tudják közömbösíteni a savanyító anyagokat, s kisebb mértékben kompenzálják lúgos 

hatásokat (Szalai – Jakab 2011). 

6.5.6. 5.5.6. A talaj szervesanyag tartalma 

A talajban az élő szervezetek (növényi gyökerek, talajflóra és -fauna) mellett jelentős mennyiségben vannak 

élettelen (abiotikus) szerves-anyagok (~85%). Ezek a természet élő szénciklusából kikerülő sokféle szerves 
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molekula helyről-helyre, időről-időre változó, véletlenszerű halmaza. Az élettelen szerves-anyagok egy része, a 

nem-humuszanyagok, a növényi és állati maradványok részlegesen lebomlott, átalakult termékei, szerkezetük 

kémiailag azonosítható. A humuszanyagok a természet élő szénciklusából kikerülő szerves molekulák 

véletlenszerű halmazából képződő, kémiailag heterogén összetételű, funkciós csoportokban gazdag 

makromolekulás anyagok. A környezeti rendszerekben a szervesanyag mineralizáció köztes termékeinek 

tekinthetők, a kémiai degradációval szemben azonban viszonylag ellenállóak, így a természet legelterjedtebb 

nem élő szerves anyagai, megtalálhatók a talajokban, tőzegben, felszíni és felszín alatti vizekben, fiatalabb 

szenekben és a légköri aeroszolokban is. 

A humuszanyagok képződése növényi (szénhidrátok, fehérjék, viaszok stb.) és állati (zsírok, olajok fehérjék, 

stb.) eredetű anyagokból fizikai, kémiai, valamint enzimatikus és mikrobiológiai átalakulások során az un. 

humifikációs folyamatban történik. Számos hipotézis (pl. növény átalakulási, kémiai polimerizációs, sejt 

autolízis) közül a legvalószínűbb a kémiai polimerizációs vagy szintézises közelítés, amely a biopolimerek 

mikrobiológiai és enzimatikus degradációjával és átalakulásával képződött kis molekulák oxidációs és 

polikondenzációs kémiai folyamatokat magában foglaló polimerizációját tételezi fel. 

A huszuszanyagok összetett jellegéből és a természetes forrásaikból történő kinyeréssel kapcsolatos 

nehézségekből adódóan különböző típusú humuszanyagok vagy humuszanyag frakciók műveleti definícióját 

vezették be sok évvel ezelőtt. A leginkább elfogadott a savas és lúgos oldatokban való oldhatóság szerinti 

megkülönböztetés. Oldhatóság különbség alapján az alábbi, Flaig által javasolt humuszanyag frakciók ismertek: 
 

Név Lúgos oldat Savas oldat Alkohol 

Fulvosav oldható oldható - 

Huminsav oldható oldhatatlan oldhatatlan 

Himatomelánsav oldható oldhatatlan oldható 

Humin oldhatatlan oldhatatlan oldhatatlan 

A humuszanyagok kémiai szempontból nem egységesek, bizonyos határokon belül hasonló szerkezetű és 

tulajdonságú, változatos méretű makromolekulák keverékei. A humuszképződés eltérő körülményei, a szerves 

bomlástermékek és a lehetséges reakciók sokfélesége következtében a humuszfrakciók kémiai és szerkezeti 

különbözősége extrém nagy. A humusz molekulák térszerkezete a vizes oldat összetételétől, elsősorban pH-jától 

és ionerősségétől függően változik, különböző méretű üregek alakulnak ki, melyek képesek visszatartani szerves 

molekulákat (pl. peszticideket, szénhidrátokat, zsírokat) és szervetlen vegyületeket (pl. fémsókat, oxidokat, 

szilikátokat). A változó méretű üregekben megkötődő toxikus anyagok molekulái bezáródhatnak és a humusz 

molekulák expanziójakor a szennyeződések felszabadulhatnak. A humuszanyagok alapvető jellemzője a 

savasság. Általában kevés nitrogént tartalmaznak, így a bázikus tulajdonságokat hordozó csoportok mennyisége 

is csekély. A kéntartalom elhanyagolható, jelentős mennyiségűek viszont az oxigéntartalmú (pl. karboxil, 

fenolos és alkoholos hidroxil) funkciós csoportok. Így a humuszanyagok állapotát, viselkedését, kémiai, fizikai 

és kolloidkémiai tulajdonságaikat elsődlegesen az oxigéntartalmú savas – főleg a karboxil és a fenolos hidroxil – 

csoportjaik  disszociációs állapota határozza meg. 

A humuszanyagok a természetben együtt léteznek a szilárd ásványi részecskékkel. A talajok különböző ásványi 

részecskéinek felületén többnyire felületi komplexképződéssel (pl. Al-szilikátok és agyagásványok élein lévő és 

terminális Al-OH helyeken), fém-hidakon keresztül (leggyakrabban Ca-hidakkal) és másodlagos kötőerőkkel 

(pl. H-híd, van der Waals kölcsönhatások) kötődnek. A humuszanyagok alapvetően befolyásolják a talaj 

termékenységét annak kémiai, biológiai és fizikai tulajdonságaira gyakorolt hatásaikon keresztül. A talajok 

organikus anyagai biztosítják a N, P és S utánpótlást a növények növekedéséhez, a talaj mikroorganizmusainak 

energia forrásai, elősegítik a jó talajszerkezetet. Közvetett hatással vannak a növények mikroelem és nehézfém 

kationok felvételére is. A humuszanyagok általános tulajdonságait és a hozzájuk kapcsolódó hatásokat a 

talajokban az 5.7. táblázat mutatja be (Stefanovits et al 1999, Füleky 2011): 
 

Humusz 

tulajdonság 
Megjegyzés Hatás a talajokban 
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Szín Sok talaj tipikus sötét színét a humuszanyagok 

okozzák. 
Elősegíti a felmelegedést. 

Víz megtartás Humuszanyagok a tömegük 20-szorosát  képesek 

vízből megtartani. 
A kiszáradást, zsugorodást segít 

megelőzni; növeli a nedvesség 

visszatartást a homokos talajokban. 

Kapcsolódás 

agyagásványokhoz 
Talajrészecskék összekapcsolása szerkezeti 

egységekké (úgynevezett aggregátumokká) 
Stabilizálja a pórusszerkezetet, 

növeli az átjárhatóságot 

(permeabilitást), lehetővé teszi a 

gázok cseréjét 

Komplexképződés Stabilis komplexeket képez Cu2+, Mn2+, Zn2+ és 

más többvegyértékű kationnal. 
A növények számára a nyomelem 

hozzáférhetőséget kiegyenlíti 

Oldódás vízben Oldhatatlanságukat részben az agyagásványokhoz 

való kötődésük, részben a két és több értékű 

kationokkal képződő sóik okozzák; az izolált 

humin- és fulvosavak részlegesen vízoldhatók 

Kicsi a szervesanyag veszteség a 

kilúgozódás folyamán. 

pH viszonyok A humuszanyagok pufferolják a talaj pH-ját az 

enyhén savas, semleges és alkalikus 

tartományban. 

Segít fenntartani egy egységes 

reakció (pH) körülményt a talajban 

Kationcsere Az izolált humuszanyagok teljes aciditása a 3000 

és 14000 mmol∙kg-1 tartományban változik 
Növeli a talajok kationcsere 

kapacitását (CEC); sok talaj CEC-

nak 20-70 %-a humuszanyagok 

jelenlétéből származik 

Mineralizáció A szervesanyagok bomlása CO2-t és NH4+, NO3-, 

PO4
3-, SO4

2- ionokat termel 
Tápanyag forrás a növények 

növekedéséhez 

Kapcsolódás szerves 

molekulákkal 
Befolyásolja a peszticidek bioaktivitását, az 

ellenállóképességet és a biodegradabilitást.  
Módosítja a peszticidek alkalmazási 

dózisát 

5.7. táblázat: A humuszanyagok általános tulajdonságai 

6.6. 5.6. A talaj élővilága 

A talajok az élőlények számára ugyanúgy életteret jelentenek, mint az édesvizek, a világóceán, vagy a légkör. A 

talaj élővilágában szinte az összes magasabb taxon képviselteti magát. A legtöbb talajlakó élőlény 

élettevékenységével aktívan alakítja is a talaj fizikai, kémiai tulajdonságait, hosszabb távon pedig a talaj 

fejlődésében is szerepet játszanak. 

A talaj élőlényeinek rendkívül bonyolult faji összetételű életközösségét edafonnak nevezzük. Nem tartoznak az 

edafonhoz a magasabb rendű zöld növények föld feletti részei (5.8. táblázat). 
 

Prokariot

ák 
Gombák Víruso

k 

(0,1 μ 

m) 

Növények Állatok 

mikro 

(10 μm) 

magasabb 

rendű 

mikro 

( 100 

μm) 

mezo 

(2 mm) 

makro 

(20 mm) 

baktériumo

k 
mikrogo

mbák 
  algák magvak egysejt

űek 
ugróvillá

sok 
rovarok 
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(5 μm) (50 μm) 

sugárgomb

ák 

(10 μm) 

nagygom

bák 

(20 mm) 

    rizómák fonálfér

gek 
termesze

k 
puhatestű

ek 

cianobakté

riumok 

(archeonok

) 

      gumók   atkák földigilisz

ták 

        hagymák       

        gyökerek 

(100 μm) 

      

5.8. táblázat:  A talaj élő anyagának  (= edafon) összetevői  ( Stefanovits et al. 1999 ) 

A talaj élőlényeinek fajszáma kevésbé ismert, mint a föld felett élőké. Általánosan elfogadott azonban, hogy az 

edafon fajgazdagsága igen nagy, és fajszáma a legtöbb élőhelyen nagyobb, mint a föld feletti élőlényeké. 

Hozzávetőlegesen mintegy 4000 fajjal számolhatunk az edafon esetében (Stefanovits et al. 1999, Horváth 2012). 

6.6.1. 5.6.1. Prokarióták 

A talaj prokarióta szervezetei között egyaránt találhatók baktériumok, sugárgombák (Actinomycetes), és 

kékmoszatok (Cyanobacteria). 

A mikroszervezetek közül mind számukat, mind sokféle tevékenységüket tekintve kiemelkednek a baktériumok. 

Kedvező körülmények között testtömegük 100-1000-szeresének megfelelő anyagmennyiséget tudnak egy nap 

alatt lebontani. A baktériumok a talajban csaknem minden felépítő és lebontó folyamatban részt vesznek, a 

nitrogénkörfogalomban pedig majdnem kizárólagos szerepük van. Eloszlásuk a talajban a nedvességviszonyok 

kiegyenlítettsége, a redox viszonyok, a pH és a pórusméret szerint változik. 1 g talajban 108-109 db baktérium 

lehet. A legfontosabb talajlakó baktériumok a Bacillusok, Clostridiumok, Micrococcusok, Pseudomonasok, 

Rhizobiumok, Azotobacterek, Cytophagak, Flavobacteriumok, Arthrobacterek és Spirochaeták családjaiba 

tartoznak. Többségük működéséhez a mérsékelten nedves, gyengén bázikus-gyengén savanyú talajkörnyezet az 

ideális. E tekintetben a legnagyobb aktivitást a mérsékelt övezeti mezőségi talajokban mutatják, de a 

legsavanyúbb talajokban is részt vehetnek a szerves anyag bontásában. 

A sugárgombák nevükkel ellentétben nem igazi gombák. „Fonalaik” morfológiájukat tekintve ugyan a 

gombahifákra emlékeztetnek, azoknál azonban jóval kisebbek (10–15 mm hosszúak és 0,5–2 mm átmérőjűek) 

és sejtmag sem figyelhető meg bennük. Számuk 30–40%-a baktériumokénak. Magas pH-n és magas 

hőmérsékleten átveszik a baktériumok szerepét, a savanyú talajokban viszont csak elenyésző mennyiségben 

fordulnak elő. Fontos szerepet játszanak a cellulóz, a hemicellulóz, a pektin és a lignin lebontásában. Optimális 

környezeti viszonyok között még a legnehezebben bontható, nem biogén eredetű szerves anyagokat is lebontják. 

A kékmoszatok a valódi algákhoz hasonlóan fotoautotróf szervezetek. Legnagyobb mennyiségben a talaj 

legfelső 20 cm-es rétegében fordulnak elő. Nappal a talajlevegő oxigéntartalmát gazdagítják, éjszaka viszont a 

talajoldat szénsavtartalmát emelik. A heterocisztás szerveződésű kékmoszatok szerepet játszanak a légköri 

nitrogén megkötésében. Mivel a kékmoszatok a csupasz kőzeteken is kolonizálnak, szerepük a talajképződés 

kezdeti stádiumában kiemelt fontosságú. A savanyú és erősen bázikus (sós és szikes) talajokban számuk a 

valódi moszatok sokszorosát is elérheti (Horváth 2012). 

6.6.2. 5.6.2. Gombák 

A gombák közül a mikroszkopikus méretű gombák szerepe jelentős a talajban. A baktériumok és a 

sugárgombák mellett ezek a legfontosabb lebontó szervezetek. Szaprofitaként részt vesznek a lignin, a cellulóz, 

a fehérjék, a zsírok, a poliszacharidok és a részlegesen lebontott szerves anyagok bontásában. Közreműködnek a 
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humifikációban és a humuszbontásban, továbbá a talajszerkezet építésében is jelentősek. Moszatokkal együtt 

zuzmótelepeket alkotnak, növényi szimbiontaként segítik a fák víz- és tápelemfelvételét, és a járványokkal 

szembeni védekezőképességüket. A mérsékelt övezetben a gombák elsősorban a gyengén savanyú erdei 

talajokban uralkodók. Az erősen savanyú tartomány irányában, illetve a szárazabb talajklíma kialakulásakor 

szerepüket a baktériumok veszik át. A talajokban moszatgombák (Phycomycetes), tömlősgombák 

(Ascomycetes), bazídiumos gombák (Basidiomycetes) és konídiumos gombák (Conidiomycetes) egyaránt 

előfordulnak. Számukat tekintve a tömlősgombák a legjelentősebbek (Horváth 2012). 

6.6.3. 5.6.3. Növények 

A talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak alakításában mind a mikroflórának, mind a makroflórának igen fontos 

szerepe van. 

A talajokban egysejtű és fonalas telepszerveződésű moszatok egyaránt megtalálhatók. A is megtelepednek, ezért 

szerepük a talajképződés kezdeti stádiumában is fontos. a talajfejlődés későbbi fázisaiban a talaj legfelső, 10–20 

cm-es rétegében összpontosulnak, ahol a nappali órákban a beszűrődő fény energiáját hasznosítva a talajlevegő 

oxigéntartalmát növelik. Az éjszakai órákban ezzel ellentétben a szén-dioxid (szénsav) kibocsátásuk növekszik 

meg, miáltal a mállás sebességét fokozzák. Nagy mennyiségű egyszerű szerves savat, valamint nagy 

molekulatömegű poliszacharidot is a környezetükbe bocsátanak, ezzel is fokozva a mállás sebességét. A 

talajokban a zöldmoszatok, a kovamoszatok és a sárgászöldmoszatok egyaránt megtalálhatók. Ha a 

prokariótákhoz sorolt kékmoszatokat is ide számítjuk, a mérsékelt övezeti talajokban a fotoautróf szervezetek az 

alábbi mennyiségi sorrendben vannak jelen: zöldmoszatok > kovamoszatok > kékmoszatok > sárgászöld 

moszatok. A kékmoszatok és a valódi moszatok a gombákkal (leginkább a tömlősgombákkal) együtt 

zuzmótelepeket képeznek. A szimbionta zuzmók a csupasz kőzetfelszín elsődleges kolonizálóiként a 

talajfejlődés kezdeti szakaszaiban jelentősek (5.5. kép). Emellett a heterocisztás kékmoszatok és a gombák 

szimbiózisaként létrejött zuzmók a váztalajok elsődleges nitrogénforrásai is. 

A legtöbb talajt növények borítják, így alapvetően e növények milyensége határozza meg a talajba kerülő 

szerves maradványok minőségét. A talajban végbemenő folyamatokat pedig nagymértékben befolyásolja a 

maradványok minősége, hogy fás vagy lágy szárú növények élnek-e rajta, és hogy a fás növények tű- vagy 

lomblevelűek-e. Tömegét tekintve a talaj biomasszájának legnagyobb részét a magasabb rendű növények 

gyökérzete adja. A feltalaj térfogatának akár az 5%-át is kiteheti, de jellemzően az 1%-os érték körül mozog 

(5.6. kép). 
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5.5. kép: Csupasz kőzetfelszínen megtelepedett zuzmók        5.6. kép: A talaj nagy részét kitevő gyökérzet 
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A növények gyökere akár napi több centimétert is növekedhet, így nagy szerepet játszik az aprózódásban. A 

gyökérzet által befolyásolt talajszerkezet a talaj vízháztartására is hat, mivel az általa kialakított makro- és 

mezopórusok a vízbeszivárgást segítik. Végezetül pedig a növényi gyökérzetnek igen nagy szerepe van a talaj 

szerves anyagának gyarapításában. Számos szerves anyagot választanak ki: aminosavakat, cukrokat, szerves 

savakat, növekedést elősegítő és gátló anyagokat, és a mikroorganizmusokat vonzó, valamint taszító anyagokat. 

A gyökerek felszínén és annak közelében speciális élőlény közösség található, ami a gyökerekkel együtt sajátos 

működési egységet (rizoszféra) alkot. A rizoszférafajszáma gyakran kisebb, mint a környező talajé. A biomassza 

viszont a környező talajrészekhez képest nagyobb (Horváth 2012). 

6.6.4. 5.6.4. Talajlakó állatok 

A talajlakó egysejtűek (Protozoa) száma legalább egy nagyságrenddel kevesebb, mint a baktériumoké. Művelt 

talajokban biomasszájuk közel azonos lehet a földigilisztákéval. Nagy mennyiségben fogyasztják a 

baktériumokat és egyéb mikroorganizmusokat, ezért mindig a talajpórusok vízfilmjeinek baktériumokban 

gazdag részeiben csoportosulnak. A talaj élővilágában fontos szerepük, hogy segítenek a mikroszervezetek 

visszaszorításában. Ugyanakkor eléggé ellenállóak, képesek a talajokban előforduló különféle körülményeket 

túlélni. A talajban az ostorosok, a csillósok és a gyökérlábúak egyaránt előfordulnak. Az egysejtű állatok a holt 

szerves anyagok lebontásában, a bakteriális közösségek szabályozásában és a nitrogénforgalomban működnek 

közre. A protozoák a baktériumokat nemcsak fogyasztják, de az általuk kibocsátott anyagokkal azok 

szaporodását is stimulálják. 

A fonálférgek (Nematoda) a talajban széleskörűen elterjedtek. Mikroszkopikus méreteik, csoportos eloszlásuk 

és a táplálkozási szokásaikban fennálló változatosság miatt nehéz a talajban játszott szerepüket vizsgálni. Fő 

szerepük a többi mikroorganizmussal történő táplálkozásuk, így a mikroorganizmusok számának korlátozása. 

Az agyag textúrájú és a hidromorf talajokon kívül mindenhol megtalálhatók. Ragadozók, mindenevők és 

paraziták egyaránt lehetnek. 

A mezofauna legfontosabb képviselői a kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaetes, Annelida) közé tartozó 

földigiliszták. A legtöbb mérsékelt övezeti talajban jelen vannak, és a trópusokon is gyakoriak. több, mint 7000 

fajuk ismeretes, ebből hazánkban 61 fajt írtak le. Legnagyobb fajszámmal a trópusokon jelennek meg. A 

földigiliszták fontosságát a talajok termékenységének alakulásában már Darwin felismerte. A talajban játszott 

főszerepük a növényi anyag felaprítása még azelőtt, hogy a mikroorganizmusok a lebontást elkezdenék. A 

giliszták mindenféle szerves anyagot elfogyasztanak, legjobban a lehullott faleveleket kedvelik. Ezeket a talajjal 

együtt fogyasztják el. A talajt részben azért is nyelik el, hogy utat vágjanak maguknak, másrészt, hogy eközben 

hozzájussanak a növényi táplálékhoz. A megemésztett táplálék a giliszta testébó1 kis golyócskák vagy 

kolbászkák alakjában távozik, ez az ürülék már egynemű anyag. Ezáltal a földigiliszták aktivitása kedvez a 

morzsás szerkezet kialakulásának. Becslések szerint azokban a talajokban, ahol jelentős mennyiségben vannak 

jelen, húsz év alatt a felső 15–20 cm-es szint egésze „átmegy” e gyűrűsférgek bélrendszerén. E hatás pedig 

nemcsak szerkezetképzés, hanem az anyag átkeverése tekintetében is jelentős. 

A talaj puhatestűi (Mollusca) közül a meztelencsigák érdemelnek említést. Egyes képviselői a földigilisztákhoz 

hasonlóan talajjal táplálkoznak, az általuk termelt nyálka (amely a talaj lineáris talajkolloid tartalmát gazdagítja) 

a talajok aggregátum-stabilitását növeli. 

Az ízeltlábúak közé tartozó rovarok elsősorban a holt szerves anyagok feldarabolásában működnek közre, de az 

általuk készített járatok révén átkeverő tevékenységük is kiemelkedő. A ragadozó rovarok a mikro- és a 

mezofaunában egyaránt szabályozó szerepet töltenek be. A nagytestű gerincesek által termelt ürüléket szintén a 

(koprofág) rovarok forgatják be a talajba. A mérsékelt övezetben az ugróvillások és a hangyák a 

legjelentősebbek. A forró égöv alatt a termeszek (Isoptera) vannak talán a legnagyobb hatással a talajra. 

A talajlakó gerincesek életük során nagy talajmennyiséget mozgatnak meg és kevernek össze. Amellett, hogy 

sok növényi anyagot dolgoznak be a talajba, járataikkal lazítják azt, javítják a szellőzését és vízgazdálkodását. 

Ebben a rágcsálók (egerek, pocok, nyulak, földikutyák) ugyanúgy jelentősek, mint a rovarevők (vakondok) és a 

ragadozók (borz, róka). Csernozjomok kialakulása tekintetében közülük is kiemelendő a vakondok szerepe 

(Stefanovits et al 1999, Szalai – Jakab 2011, Horváth 2012). 

6.7. Önellenőrző kérdések 

Mutassa be a talajtan tárgyát, feladatait és a természettudományban elfoglalt helyét! 

Ismertesse a genetikai talajszintek jellemzőit! 
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Mutassa be a talaj fizikai tulajdonságait! 

Mutassa be a talaj kémiai tulajdonságait! 

Mutassa be a talaj élővilágát! 

6.8. Tesztkérdések 

5.1. Hogy nevezzük a pedoszférának azt a legkisebb egységét, amely már magán hordozza a talaj összes 

tulajdonságát? 

a, pedon 

b, pedum 

c, peron 

5.2. Melyik genetikai talajszint tartalmazza a humuszos termőréteget? 

a, A-szint 

b, B-szint 

c, C-szint 

5.3. Mi alapján határozzuk meg a talaj szövetét? 

a, a szemcsék anyaga alapján 

b, a szemcsék méret szerinti megoszlása alapján 

c, a humusz mennyisége alapján 

5.4.Mi biztosítja a víz áramlását a talajrészecskék között 

a, diffúzió 

b, kapilláris erő 

c, centrifugális erő 

5.5. Mi az a természeti tényező, ami nem befolyásolja a talaj termékenységét? 

a, a humusz minősége 

b, a talaj légháztartása 

c, nincs ilyen természeti tényező 

6.9. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

7. 6. Talajföldrajzi alapfogalmak 

7.1. 6.1. A talajok osztályozása 

A talajképző tényezők és folyamatok sokfélesége következtében Földünk felszínén igen változatos talajtípusok 

alakultak ki. Emiatt szükségessé vált különböző szempontok alapján történő osztályozásuk. Az elmúlt évtizedek 

során számos talajosztályozási rendszer alakult ki. Így például a genetikus osztályozás a talaj tulajdonságait 

files/Lit_05_f.pptx
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veszi figyelembe. A mesterséges osztályozási rendszerek lényege, hogy az osztályozás mesterséges szempontok 

alapján történik. Míg a természetes osztályozási rendszerekben az osztályozandó tárgyak közötti természetes 

összefüggéseket veszi figyelembe. Vannak nemzeti talajosztályozási rendszerek, melyek csak egy ország 

jellemző talajait osztályozzák. A nemzetközi rendszerek ezzel szemben nagy földrajzi egységek talajainak 

osztályozását igyekeznek megvalósítani. Napjainkban két osztályozási mód terjedt el világszerte. 

1. A FAO-UNESCO világ talajtérképéhez alkalmazott osztályozási rendszer: Ez a nemzeti osztályozási 

rendszerek alapján létrejött kompromisszum. Az osztályozás hierarchikus rendszerű. Felső szintjét 32 

nagycsoport alkotja, amelyet még kilenc nagyobb csoportba lehet besorolni (6.1. táblázat) (Szendrei 1998, 

Stefanovits et al. 1999): 
 

Képződést leginkább meghatározó tényezők Nagy talajcsoportok 

nagy szervesanyag felhalmozódással jellemzett talajok histosols 

kőzethatású talajok vertisols 

arenosols 

andosols 

a fekvés és a domborzat által erősebben befolyásolt talajok fluvisols 

gleysols 

regosols 

leptosols 

viszonylag fiatal talajok cambisols 

humid trópusi és szubtrópusi talajok ferralsols 

nitisols 

acrisols 

alisols 

lixisols 

plinthosols 

arid vagy szemiarid éghajlat alatt képződött talajok solonchaks 

solonetz 

gypsisols 

calcisols 

durisol 

sztyepp klíma alatt képződött talajok chernozems 
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kastanosems 

phaeozems 

greyzems 

hideg, nedves és mérsékelt éghajlat talajai luvisols 

podzoluvisols 

planosols 

podzols 

albeluvisol 

cryosol 

emberi tevékenység hatására képződött talajok anthrosols 

technosol 

6.1. táblázat: A FAO-UNESCO talajosztályozás nagy csoportjai 

2. Az Amerikai Egyesült Államok talajosztályozása: Az osztályozás a talaj azon tulajdonságaira épül, melyek 

jól mérhetők, számszerűen kifejezhetők. A rendszer alapjában morfológiai és hierarchikus. A talajszelvény 

jellemzése az un. diagnosztikai szintek meglétére vagy hiányára épül. A rendszer hét taxonómiai szintet különít 

el, melyek a következők: rend, alrend, nagycsoport, alcsoport, család, sorozat, típus. Nevezéktana mesterséges, 

főleg görög és latin szavakból származó elnevezések (6.1. ábra). 

 

6.1. ábra: Az egyes talajrendek földrajzi elterjedése az észak-amerikai osztályozási rendszer alapján 

7.2. 6.2. Talajzonalitás 
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A felszín és a légkör közötti kölcsönhatás egyik legsajátosabb megnyilvánulása a szilárd kéreg legfelső 

rétegének átalakulása, a talaj képződése. Mivel a talajosodás folyamatában az éghajlati adottságok fontos 

szerepet játszanak, a talajok földrajzi elrendeződése az éghajlatéhoz hasonló, zonális képet mutat. A talajok 

zonalitása egy nagy általános törvényszerűség következménye, s csaknem kivétel nélkül a hosszú időtartamú 

éghajlati hatások következményének tekinthető. A zonális talajok mellett megjelennek ún. azonális talajok is, 

melyek főként az újabb kori hatások következményei. A horizontális zonalitás mellett létezik a talajoknak 

vertikális zonalitása is, amely kizárólag a magashegységekre jellemző (6.2. ábra). 

 

6.2. kép: A zonális talajok földrajzi elterjedése 

A talajok zonális elrendeződése folytán megkülönböztetjük a különböző éghajlati övezetekhez tartozó 

talajzónákat, így beszélünk sarkvidéki, boreális, mérsékelt, meleg mérsékelt és szubtrópusi, valamint trópusi 

övezetekről. A nagy talajzónák között alakultak ki az intrazonális talajok, amelyek az éghajlati hatások 

következtében rendkívüli módon eltérnek egymástól, elsősorban a vízellátottság, vagy az óceánoktól mért 

távolság okából eredően (Justyák – Szász 2001, Szalai – Jakab 2011). 

7.2.1. 6.2.1. Sarkvidéki övezet 

Ezen a területen a talaj csaknem egész évben fagyott állapotban van. A rövid nyár során, a felső réteg 

felmelegedése következtében a talajnak ez a része folyamatos mozgásban van. A talaj morfológiáját a 

permafroszt és az aktív rétegben lejátszódó krioturbációs folyamatok határozzák meg. Azokon a területeken, 

amelyeken az év legmelegebb néhány hónapja megközelíti a 10 °C-ot, a tundra talaj az uralkodó. E talajokat 

igen alacsony fejlettségű növények borítják (zuzmók, mohák), emiatt a humuszképződés lassú, a talaj vékony és 

gyengén fejlett. 

7.2.2. 6.2.2. Boreális övezet 

Boreális, hűvös kontinentális éghajlatú területeken, az igen savanyú talajkörnyezetben a mállás során 

felszabaduló kova a felszín közelében marad, míg a szerves savakkal komplexet képző vas és alumínium a kova 

alatt viszonylag vékony, sötét színű rétegben, az ún. spodic szintben halmozódik fel. A spodic szint alatt a 

talajképző kőzet élesen határolódik el.Az ilyen talajokat, a klasszikus orosz terminológia alapján podzoloknak 

nevezzük. Az északi területeken, ahol a csapadék évi mennyisége viszonylag kevés, kontinentális podzolok 

alakulnak ki. Ahol több csapadék hull, gyepes podzolok alakulnak ki. Ez a boreális övezet déli, enyhébb 

területére jellemző. Ezek a talajok már szántóföldi művelésre alkalmasak. 

7.2.3. 6.2.3. Mérsékelt övezet 

Az Egyenlítő felé haladva a talajzónák földrajzi értelemben véve fokozatosan szélesednek észak-déli irányban. 

A mérsékelt égöv talajai általában ott képződnek, ahol a legmelegebb hónapok átlaghőmérséklete meghaladja a 

10 °C-ot. Ennek az övezetnek a talajtípusait főként az óceánoktól mért távolság határozza meg. Az óceánokhoz 

közelebbi, csapadékban gazdagabb területeken a barna erdőtalajok különböző változatai jönnek létre. Nagy 

területeken fordulnak elő Észak-Amerikában és Eurázsiában. Az óceánoktól távolodva a szürke erdőtalajok 

válnak dominánssá, melyek már csekélyebb kiterjedésűek. A kontinens belső, mérsékelten csapadékos területein 

nagy kiterjedésben alakulnak ki fekete mezőségi, vagy más néven csernozjom talajok. Ezekben a térségekben 
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laza szövetű meszes és savanyú (mészmentes) üledékek vagy lösztakaró borítja a felszínt. Kialakulásukban a 

humifikáció, a szénsavas mész és az annál könnyebben oldható ásványok mállása, a könnyen oldható sók 

kilúgozása, a szénsavas mész liftező mozgása (kalcifikáció) és a talajfauna intenzív átkeverő tevékenysége 

meghatározó. Ha a talajképző kőzet nem tartalmaz szénsavas meszet, illetve a Ca2+ kilúgzódott a szolumból, de a 

szilikátok mállásához a rendelkezésre álló víz mennyisége nem elegendő, akkor szürke mezőségi talajok 

keletkeznek. Ezeket a talajokat a nemzetközi terminológia feozjomoknak, vagy Phaeozemeknek nevezi. A 

szárazabb, csapadékban szegényebb belső területeken a talaj színe világosabb, gesztenyebarna színű. Itt főként 

gesztenyebarna talajok és félsivatagi talajok alakulnak ki. A kevesebb nedvesség csak kisebb mélységben járja 

át a talaj felső részét, ezért a szolum is vékonyabb lesz, abban akár a gipsz is felhalmozódhat. A mérsékelt 

égövön azonális talajként sivatagi talajok is kialakulnak. 

7.2.4. 6.2.4. Meleg mérsékelt és szubtrópusi övezet 

Ide tartoznak a mediterrán éghajlatú vidékek és azon a területek talajai, amelyeknek éghajlatára a hosszan tartó 

magas hőmérsékletű időszakok rendszeres bekövetkezése és a csapadékszegénység jellemző. 

A mediterrán területeken a téli csapadékmaximum és a nyári szárazság az uralkodó. Ennek következtében itt 

rozsdabarna vörös talajok alakultak ki, melyeket közismertebb nevükön terra rossa talajoknak hívunk. A talaj 

vörös színét a vas-oxid felhalmozódása okozza. 

A mediterrán zóna legdélebbi száraz területein félsivatagi talajok alakultak ki, ahol szintén jellemző a vas 

felhalmozódása. 

Azokon a szubtrópusi sztyepp területeken, ahol a hosszan tartó magas hőmérsékletű időszakhoz kevés csapadék 

társul, vörös és sárga talajok jellemzőek. Ezek elsősorban a magas fennsíkok térségében alakultak ki. 

7.2.5. 6.2.5. Trópusi övezet 

A trópusi éghajlat jellemzői a magas hőmérséklet és a bőséges csapadék. A felszínt rendkívül gazdag 

növénytakaró fedi, a növények gyökérzónája nagy mélységre terjed ki. Ennek következtében a humuszképződés 

rendkívül intenzív. Felhalmozódásnak a mértéke viszont csekély, mert a csapadék állandósága a talajokat 

folyamatosan átmossa és a vízben oldódó anyagok a lemosódás során távoznak. Az erőteljes mállás 

következtében a vízben oldhatatlan vasvegyületek felhalmozódása következik be. Így alakulnak ki az ún. 

latosolok, melyeket általában laterites talajoknak nevezünk. 

A trópusi területek magasabb síkságain az éghajlati feltételek megengedik a szerves anyagoknak a 

felhalmozódását. Ennek következtében igen vastag humuszréteg alakulhat ki, amelyek magukon viselik a vörös 

föld jellegét. 

7.2.6. 6.2.6. Hegyvidéki talajok 

A hegyvidékeken a talajok magasság szerinti zonalitása alakult ki. Ez a zonalitás elsősorban a mérsékelt, illetve 

a trópusi magashegységekben ismerhető fel. A legalsó területeken sárga és barna talajok az uralkodók, majd a 

boreális zóna különböző típusai ismerhetők fel. Itt azonban a nagymértékű lemosódás következtében csak a 

vízoldhatatlan anyagok halmozódása következik be. A humuszképződés mérséklődésével a magasabb rétegek 

felé haladva a podzolok, illetőleg az ún. váztalajok válnak uralkodóvá. 

7.3. 6.3. Magyarország talajainak osztályozása 

Hazánk talajosztályozási rendszerét genetikai és talajföldrajzi osztályozási rendszernek nevezzük. Genetikai, 

mert a talajokat fejlődésükben vizsgálja és a fejlődés egyes szakaszai – a típusok - alkotják az osztályozás 

egységeit. Azért talajföldrajzi, mert a földrajzi törvényszerűségeket szem előtt tartva egyesíti a típusokat a 

főtípusokban. Az egyes osztályozási egységek elhatárolásának alapja a talajon magán felismerhető jelenségek 

segítségével megállapított folyamattársulás, mely a talaj kialakulása óta lezajlott fent ismertetett talajképző 

tényezők által meghatározott talajképző folyamatok összességét foglalja magában. A típusba, mint rendszertani 

egységbe azokat a talajokat soroljuk, melyek hasonló környezeti tényezők együttes hatására alakultak ki, a 

talajfejlődés folyamán hasonló fejlődési állapotot értek el és egyazon folyamattársulás által jellemezhetők. Ezért 

minden lényeges, a talaj termékenységét megszabó tulajdonságuk is hasonló. A talajosztályozási rendszer 

magasabb egységét, a főtípust, a rokon típusok egyesítésével alkotjuk meg. Ebben már jelentős szerephez jut a 

földrajzi szemlélet, mely a hasonló földrajzi környezet hatását van hivatva kifejezésre juttatni. Az altípus 

meghatározásakor a típusra jellemző folyamattársulás keretén belül az egyes folyamatok erőssége szolgáltat 
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alapot a besoroláshoz (Szendrei 1998, Stefanovits et al. 1999). Az egyes talajtípusok földrajzi elterjedését a 6.3. 

ábra mutatja. 

 

6.3. ábra: A magyarországi genetikus talajtípusok földrajzi elterjedése (www.enfo.agt.bme.hu) 

7.3.1. 6.3.1. Váztalajok 

A váztalajok főtípusába azok a talaj ok tartoznak, amelyek képződésében a biológiai folyamatok feltételei csak 

kismértékben vagy rövid ideig adottak, ezért a biológiai folyamat hatása korlátozott. A váztalajok tulajdonságait 

nagymértékben a talajképző kőzet sajátosságai szabják meg. E talajtípusok kialakulása során lejátszódó 

folyamatok: 

- humuszosodás: A humuszosodás a felszínen megtelepült növény-, majd állatvilág által termelt és átalakított 

szerves anyag kapcsolata a többé-kevésbé átalakult kőzetrészekkel. Előfeltételei a növénytakaró, a 

mikroorganizmusok és az állatvilág. A humuszos réteg vastagsága és tulajdonságai a humuszosodás feltételeitől 

függenek. 

- a talajképződés szemcséinek elszállítása: Víz és szél egyaránt lehet szállító. Előfeltételei a meredek lejtő és a 

kis talajellenállás a vízerózióval szemben, illetve a laza vagy a könnyű talajszemcsék a defláció esetében. 

- a talajszemcsék állandó mozgása: Elsősorban a szél hatására következik be. Ez száraz talajfelszín és legfeljebb 

homok szemcseméretű talajalkotók esetében számottevő. Ennek következményeként az esetleg fellépő 

humuszosodás hatása sem jut érvényre, mert a humuszos részekhez mindig újabb, nem humuszos talajrészek 

keverednek és még így sem maradnak képződésük helyén. 

- a kőzet mállással szembeni ellenállása: Olyan esetben jut érvényre, amikor a talajképző kőzet tömör és még 

viszonylag kis erózió esetében is kevés az idő ahhoz, hogy a talajképző folyamat a kőzetet átalakítsa. Hatására 

sziklás felszín alakul ki, melyen a talajképződésnek csak gyenge, kezdeti nyomai észlelhetők (Stefanovits et al. 

1999, Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – Sándor 2011). 

A váztalajok földrajzi elterjedését a 6.4. ábra mutatja. 

http://www.enfo.agt.bme.hu/
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6.4. ábra: A váztalajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

A váztalajoknak a következő típusait különböztetjük meg (6.5.-6.9. ábra): 
 

Típus Tulajdonságok Altípus 

köves, sziklás váztalaj - többnyire hegyvidéki területeken található, ahol erőteljes a 

talajpusztulás 

- talajréteg <10 cm, sziklás foltokkal váltakozik 

- 

kavicsos váztalaj - alapkőzet kavics- és iszaprétegek váltakozásából áll 

- rossz vízgazdálkodású, kevés a tápanyag 

- minősége az iszapréteg vastagságától függ (<20% iszap) 

- 

földes kopár - laza üledékes kőzeteken keletkezik 

- gyors erodálódás akadályozza a talajképződést 

- humuszos szint <10 cm 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

futóhomok - még nem ismerhetők fel határozottan a talajképződés bélyegei 

- állandó növénytakaró nincs 

- szárazon mozgékony, könnyen erodálódik 

- vízgazdálkodása gyenge, tápanyag-gazdálkodása rossz 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

- lepel homok 
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humuszos homok - humuszos szint morfológiailag megfigyelhető 

- humusztartalom <1%, humuszos réteg vastagsága <40 cm 

- nehezebben szárad ki, nem mobilis 

- vízgazdálkodása közepes, tápanyag-gazdálkodása rossz 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

- kétrétegű 
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6.5. ábra: Köves sziklás váztalaj            6.6. ábra: Kavicsos váztalaj                   6.7. ábra: Földes kopár 
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6.8. ábra: Futóhomok                              6.9. ábra: Humuszos homok             (A talajszelvények forrása: 

Lévai 2000) 

7.3.2. 6.3.2. Kőzethatású talajok 

A kőzethatású talajok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyekre az erőteljes humuszképződés, valamint a 

talajképző kőzet tulajdonságaitól jelentős mértékben függő szerves ásványi kolloidok kialakulása jellemző. A 

kilúgozás bennük általában kismértékű. A főtípushoz tartozó egyes típusokban lejátszódó folyamatok a 

következőképpen jellemezhetők. 

- humuszosodás: megegyezik a váztalajok esetében leírtakkal. 

- kilúgozás: ide tartoznak mindazok a kémiai hatások, amelyeket a felülről lefelé irányuló vízmozgás, a talajban 

termelt savas jellegű szerves anyagok indítanak el. Előfeltételük az elegendő csapadék vagy felszíni víz, ami 

legalább az év nagyobb részében biztosítani tudja a felülről lefelé irányuló vízmozgást; a gazdag szervesanyag-

takaró, ami bomlástermékeivel a savas jellegű anyagokat szolgáltatja; valamint az olyan kőzet, amelynek 
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vízáteresztő képessége elegendő a kilúgozás termékeinek mélybe szivárgásához. A folyamat következtében a 

fémionok só alakban kimosódnak a felső rétegekből és távoznak a mélyebb szintek vagy a talajvíz felé. 

- humuszkötés kalcium által: a humuszosodás alkalmával képződött savas jellegű szerves anyagok a szénsavas 

mész kalciumával sót, kalcium-humátot képeznek. Előfeltétele a dús növénytakaró, valamint a szénsavas meszet 

tartalmazó talajképző kőzet. A kalcium-humát képződésének következménye a morzsalékosság és a morzsák 

vízállósága, valamint a kedvező semleges kémhatás. 

- humuszkötés agyagásványok által: E folyamat során a szerves anyagokat nem kalcium, hanem az 

agyagásványok, elsősorban a szmektit típusú ásványok kötik meg. Előfeltétele olyan talajképző kőzet, amelyből 

montmorillonit jellegű agyagásvány képződik a mállás folyamán. Ilyen kőzetek az andezit, a bazalt, valamint 

ezek tufái és egyes riolittufák. 

A kőzethatású talajok vízgazdálkodása szélsőséges. A tavaszi nedves, buja vegetációjú időszak után hosszú, 

igen száraz nyári időszak következik. Ennek megfelelően a biológiai tevékenység tavaszi és őszi erős 

szervesanyag-termelő időszakra, valamint hosszú nyári és téli pangó időszakra oszlik. A jó szerkezet és a sok 

szerves kolloid hatására jó a víztároló és vízvezető képességük. A hasznosítható víz mennyiségét jelentős 

mértékben csökkenti, hogy a talaj ok általában sekély rétegűek. Tápanyagtartalmuk a sok szerves anyag miatt 

nagy; a biológiailag felhalmozott növényi tápelemek nagy mennyiségben találhatók a felső talajszintekben, 

azonban hasznosulásukat a rövid ideig tartó biológiailag aktív időszak erősen korlátozza (Stefanovits et al. 1999, 

Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – Sándor 2011). 

A kőzethatású talajok földrajzi elterjedését a 6.10. ábra mutatja. 

 

6.10. ábra: A kőzethatású talajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

A főtípushoz tartozó típusok a következők (6.11. – 6.13. ábra): 
 

Típus Tulajdonságok Altípus 

humuszkarbonát-talaj - laza, üledékes, szénsavas meszet tartalmazó talajképző kőzet - 
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- humusztartalom 2-5%, ’A-szint’ vastagsága 20-50 cm 

- gyenge kilúgozás jelentkezik 

- vízgazdálkodása gyenge, tápanyag-gazdálkodása közepes, jó 

rendzina - tömör, szénsavas meszet tartalmazó kőzeten alakul ki 

- erőteljes humuszosodás, gyenge kilúgozódás jellemzi 

- sekély termőrétegű, köves talaj 

- tápanyag-szolgáltató képessége jó 

- fekete 

- barna 

- vörös agyagos 

rendzina 

fekete nyirok - tömör, eruptív kőzetek málladékán alakul ki (andezit, bazalt, 

tufák) 

- erős humuszosodás, gyenge kilúgozódás, morzsás szerkezet 

- vízgazdálkodása szélsőséges 

- 

ranker - tömör, szilikátos kőzeteken alakul ki 

- termőrétege sekély, víz- és tápanyag-gazdálkodása rossz 

- 
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6.11. ábra: Humuszkarbonát talaj  6.12. ábra: Rendzina                        6.13. ábra: Erubáz (fekete nyirok) 

(A talajszelvények forrása: Lévai 2000) 

7.3.3. 6.3.3. Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok 

Az ebben a főtípusban egyesített talajok az erdők és a fás növényállomány által teremtett mikroklíma és 

talajklíma, a fák által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az azt elbontó, főként gombás 

mikroflóra hatására jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai és fizikai 

hatások a talaj ok kilúgozását, elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki. 

Az egyes talajtípusokban társuló folyamatok a következők: 

- humuszosodás: Formáját illetően háromféle lehet. A multolyan szerves anyag, amelyben a humuszosodás 

előrehaladott, a növényi részek szerkezete már nem ismerhető fel. A moder esetébena növényi részek 

humuszosodása csak részben ment végbe. Mor névvel azokat a talaj felszínt borító szerves anyag-takarókat 
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illetjük, melyekben a növényi részek csak kevéssé alakultak át, és szövetük nemezszerű. A szervesanyag-

felhalmozódás formáján kívül jellemző a humuszos réteg vastagsága és annak szerves anyag-tartalma is. 

- kilúgozás: A kalcium-karbonát és az annál könnyebben oldható sók kimosódása a talajszintekbó1 vagy azok 

egy részéből. Előfeltétele a nagy mennyiségű, talajba jutó csapadék. A kilúgozást elősegíti az erdei 

növénytakaró által termelt szerves anyag. Befolyásolja a folyamatot a növényi gyökerek elhelyezkedése is. 

- agyagosodás: Fokozott mállás és agyagásványok képződése a talajszintekben. Az agyagásványok a 

talajszintekben frissebbek, jobban kristályosodottak és aktívabbak, mint a talajképző kőzetben, egyúttal 

mennyiségük is jelentősen nagyobb. Az agyagosodás előfeltétele az agyagásványok építőköveit tartalmazó 

ásványi összetétel, valamint a mállást elősegítő biológiai folyamat. Következménye a kedvezőbb 

vízgazdálkodás és tápanyagkötés, mert az agyag sok vizet és tápanyagot képes tárolni. 

- agyagvándorlás: E folyamat során az agyagos rész elmozdul a mélység felé anélkül, hogy összetétele 

lényegesen megváltozna. Könnyen felismerhető a szerkezeti elemek felületén észlelt agyaghártyáról, valamint a 

vékony csiszolatokon, mikroszkóp segítségével megfigyelhető slir-jelenségről. 

- podzolosodás: A talaj felső szintjeiben az elsődleges és a másodlagos ásványok alkotóelemeikre bomlanak fel: 

kovasavra, alumíniumra és vasra. A szétesés termékei közül a vas és az alumínium elmozdul a helyéről, és a 

mélyebb rétegekben oxidhidrátok alakjában felhalmozódik. A jelenség észlelhető a kovasavpor alapján a 

helyszínen vagy a kolloid részek elemzése útján. A szétesés előfeltétele a savanyú kémhatás, a savanyú szerves 

anyag és - legalább a feltalajban - a kevés kolloid. Következménye, hogy a feltalaj tápanyagokban 

elszegényedik és erősen savanyú lesz. 

- kovárványosodás: A felhalmozódási szint tagolódása útján jön létre. A ’B-szint’ képződését előidéző 

folyamatok homokos talajképző kőzeten úgy játszódnak le, hogy a kolloidok felhalmozódása ritmikus 

kicsapódástmutat. Emiatt a feltalaj alatt vöröses-barnás csíkok jelennek meg. Előfeltétele a gyengén savanyú 

vagy savanyú közeg, az agyagelmozdulás, oxidációs viszonyok. Következménye a homokok tápanyag- és 

vízgazdálkodásának javulása. 

- glejesedés: A szelvényben időszakonként fellépő anaerob viszonyok hatására alakul ki. Felismerhető az 

érintett szintek kétértékű vasvegyületektől származó szürkés márványozottságáról. Az időszakos és helyi 

redukció oka a talajrétegek vízgazdálkodása közötti különbség hatására kialakuló levegőtlenség. 

- savanyodás: A talajban lejátszódó biológiai folyamatok eredményeként jön létre. Hatására a talaj kémhatása 

savassá változik, ugyanakkor hidrolitos és kicserélődési savanyúság is kialakul. A savanyúság származhat a talaj 

szerves és szervetlen alkotórészeitől egyaránt. Következménye a tápanyagellátásban fellépő zavar, valamint a 

savanyúságra érzékeny növények károsodása, illetve elpusztulása (Stefanovits et al. 1999, Lévai 2000, Füleky 

2011, Kátai – Sándor 2011). 

Az erdőtalajok földrajzi elterjedését a 6.14. ábra mutatja. 
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6.14. ábra: A barna erdőtalajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

Az e folyamatok következtében kialakult típusok a következők (6.15. – 6.22. ábra): 
 

Típus Tulajdonságok Altípus 

karbonátmaradványos 

barna erdőtalaj 
- gyenge kilúgozás miatt a szénsavas-mész tartalom nem 

oldódott ki 

- erős humuszosodás, kismértékű savanyodás 

- ’A-’ és ’B-szint’-ben egyenletes agyagosodás alakul ki 

- vízgazdálkodása, tápanyag-gazdálkodása jó 

- 

csernozjom barna 

erdőtalaj 
- erőteljes, mély, morzsás szerkezetű humuszos szint, mely a 

felhalmozódási szintet is elfedheti 

- felhalmozódási szint vöröses-barnás színű 

- agyagtartalom azonos a kilúgozási és a felhalmozódási 

szintben 

- vízgazdálkodása kedvező, tápanyag-gazdálkodása jó 

- gyengén savanyú, pH<6,5 

- csernozjom jellegű 

barna erdőtalaj 

- típusos csernozjom 

barna erdőtalaj 

- erdőmaradványos 

csernozjom 

barnaföld - humuszosodás és kilúgozódás mellett erős agyagosodás 

- ’A-szint’ 20-30 cm, barnás színű, morzsás, szemcsés 

szerkezetű 

- típusos 

- visszameszeződött 

- mélyben kovárványos 
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- felhalmozódási szint vöröses-barna, szemcsés vagy diós 

- ’A-’ és ’B-szint’ agyagtartalma hasonló 

- gyengén savanyú vagy semleges 

- vízgazdálkodása, tápanyag-ellátottsága jó 

agyagbemosódásos 

barna erdőtalaj 
- humuszosodás, kilúgozódás és agyagosodás jellemző 

- gyenge agyagvándorlás és savasodás 

- kilúgozódási szint fakó barnás-szürke, felhalmozódási szint 

sötétebb 

- gyengén savanyú, pH = 6,2-6,5 

- felhalmozódási szintben vaskiválások 

- vízgazdálkodása kedvező, tápanyag-ellátottsága közepes 

- gyengén podzolos 

- típusos 

- mélyben kovárványos 

podzolos barna 

erdőtalaj 
- humuszosodás, kilúgozódás, agyagosodás és 

agyagbemosódás jelentős 

- podzolosodás és savanyodás erőteljes 

- kilúgozódási szint kifakul, kifehéredik 

- ’A-szint’ széttagolódik vékony, humuszos A1 és fakó, poros 

A2 –re 

- kémhatása savanyú, pH = 5,5-6,2 

- felhalmozódási szint rozsdabarna, diós szerkezetű 

- vízgazdálkodása változó, tápanyag-gazdálkodása kedvezőtlen 

N-ellátottsággal és a foszfátok megkötésével jellemezhető 

- erősen podzolos 

- közepesen podzolos 

- mélyben kovárványos 

pangó vizes barna 

erdőtalaj 
- humuszosodás, kilúgozódás, agyagosodás, agyagbemosódás 

és podzolosodás jelentős 

- redukció és savanyodás erőteljes 

- kilúgozási szint 30-40cm, erősen kifakult 

- felhalmozódási szint sárgásbarna, benne szürke 

márványosodás van 

- talajképző kőzet vályog vagy agyag 

- kémhatása savanyú, pH < 6 

- vízgazdálkodása és tápanyag-gazdálkodása kedvezőtlen 

- nitrogén-, foszfát- és káliumtartalom kicsi 

- podzolos 

- agyagbemosódásos 

kovárványos barna 

erdőtalaj 
- homokon kialakult barna erdőtalaj-típus 

- ’A-szint’ 30-50 (80) cm, világosbarna, homokos szerkezetű 

- humusztartalma csekély 

- podzolos 

- agyagbemosódásos 

- típusos 
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- kovárványosodás megfigyelhető a felhalmozódási szintben 

- gyengén savanyú 

- vízgazdálkodása és tápanyag-gazdálkodása a kovárvány miatt 

jó 

- humuszos 

savanyú barna 

erdőtalaj 
- humuszosodás, kilúgozás, agyagosodás és erős savanyodás 

jellemzi 

- agyagpalán, filliten, porfiriten képződik 

- nagyon savanyú, pH = 3,5-5,0 

- kilúgozási szint barnásfekete, morzsás 

nyers humuszos 

savanyú humuszos 
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6.15. ábra: Karbonátmaradványos b.e.t.                                                             6.16. ábra: Csernozjom 

b.e.t.  6.17. ábra: Ramann-féle b.e.t. 
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6.18. ábra: Agyagbemosódásos b.e.t      6.19. ábra: Podzolos b.e.t.                    6.20. ábra: Pszeudoglejes 

b.e.t. 
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6.21. ábra: Kovárványos b.e.t.            6.22. ábra: Erősen savanyú, nem podzolos b.e.t. 

(A talajszelvények forrása: Lévai 2000) 

7.3.4. 6.3.4. Csernozjom talajok 

E főtípusban azokat a talajokat egyesítjük, amelyekre a humuszanyagok felhalmozódása, a kedvező, 

morzsalékos szerkezet kialakulása, valamint a kalciummal telített talajoldat kétirányú mozgása a jellemző, és 

amelyek az ősi füves növény takaró alatt bekövetkezett talaj képződés eredményei (a zárt fűtakarón belül egyes 

fák vagy kisebb facsoportok előfordulhatnak). A csernozjom talajokat kialakító folyamatok a következők: 

- humuszosodás: A füves növényzet talajba jutott maradványainak mikrobiológiai úton bekövetkező elbomlása 

és átalakítása következik be a területen. a csernozjom talajokban a humusztartalom a mélységgel fokozatosan 

csökken. A szerves anyag szelvényen belüli eloszlását jelentősen befolyásolja a talajlakó állatok túró, keverő 

tevékenysége, a járatokon keresztül ugyanis összekeverik a különböző jellegű talajszintek anyagát. 
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Következménye a viszonylag mély és sok szerves anyagot tartalmazó morzsalékos szerkezetű, jó víz- és 

tápanyag-gazdálkodású humuszos szint. 

- kilúgozás: E folyamat a csernozjomokban a szénsavas meszet oldja ki a felső talajszintekből. A kilúgozásnak 

előfeltétele az egyenletes eloszlású, elegendő csapadék. Ugyancsak feltétel a talajoldat és a talajvíz vagy a 

mélyebb talajszintek kapcsolatát biztosító jó vízáteresztő képesség. A kilúgozás azonban sohasem ér el olyan 

mértéket, hogy a talaj elsavanyodása jelentős legyen. 

- agyagosodás: A csernozjom főtípusban ritka. Vagy az ősi erdőtalaj-képződésnek a humuszosodással el fedett 

maradványa lehet, vagy a nedvességbőség hatásának a következménye. Az agyagos rész - összetételét vizsgálva 

- illitesedést is mutat. 

- szénsavas mész fluktuálása: A kilúgozási folyamat jellegének következménye. Azokban a talajokban, 

amelyekben a sók kilúgozódása a nyári száraz időszakban visszafordul, és a karbonátok időleges 

felhalmozódását idézi elő, labilis mészkiválások képződnek, melyek legtöbbször mészlepedék alakjában tűnnek 

elő. A talajszerkezet jó vízállóságú, mert a szerkezeti elemek felületét a vékony szénsavas mész-hártya - a 

mészlepedék - bevonja és ellenállóvá teszi. 

- sófelhalmozódás: Csak akkor következhet be a mélyebb szintekben, ha a talajvíz kisebb mélységben található, 

és a kapilláris zóna eléri a talajszinteket, továbbá akkor. Előfeltétele a sok sót tartalmazó talajvíz. 

Következménye a talajok vízgazdálkodásának romlása, aszályérzékenysége és a sóérzékeny növények gyökerei 

számára káros réteg kialakulása. 

- vasmozgás: A talajban bekövetkező redukció hatására a vas kétértékűvé alakul, így mozgékony lesz. Ha a 

vándorló kétértékű vasvegyületek ismét oxidáló közegbe jutnak, visszaalakulnak háromértékűvé, elvesztik 

mozgékonyságukat és kicsapódnak. Így keletkezhetnek a rozsdafoltok, a vasborsók vagy egyéb vaskiválások, 

ami a réti csernozjomokra jellemző (Stefanovits et al. 1999, Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – Sándor 2011). 

A csernozjomok földrajzi elterjedését a 6.23. ábra mutatja. 

 

6.23. ábra: A csernozjom talajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

A leírt folyamatok a következő talajtípusokat alakították ki (6.24. -6.26. ábra): 
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Típus Tulajdonságok Altípus 

öntés csernozjom - iszapos-homokos talajképző kőzet 

- intenzív szervesanyag-felhalmozódás, humusztartalom 3-4% 

- vízgazdálkodása változó, tápanyag-gazdálkodása a N-tartalomtól függ 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

kilúgozott 

csernozjom 
- kilúgozási folyamat erőteljes 

- vastag, morzsalékos szerkezetű humuszos szint 

- vízgazdálkodása, tápanyag-gazdálkodása jó 

- 

mészlepedékes 

csernozjom 
- feltalaj humusztartalma 3-4 %, színe sötétbarna, szerkezete morzsás 

- kémhatása semleges, kissé lúgos 

- felhalmozódási szintben mészlepedékek 

- vízgazdálkodása, tápanyag-gazdálkodása jó 

- típusos 

- alföldi 

- mélyben sós 

réti csernozjom - a humusz-felhalmozódást gyenge vízhatás kíséri 

- talajvíz vagy belvíz közelsége jellemző 

- humuszos szint sötétbarna, szemcsés szerkezetű 

- felhalmozódási szintben mészkonkréciók vannak 

- vízgazdálkodására a talajvíz felfelé áramlása jellemző 

- tápanyag-ellátottsága jó 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

- mélyben sós 

- szolonyeces 
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6.24. ábra: Kilúgozott csernozjom                                                                6.25. ábra: Mészlep. 

csernozjom                                                              6.26. ábra: Réti csernozjom 

(A talajszelvények forrása: Lévai 2000) 

7.3.5. 6.3.5. Szikes talajok 

A szikes talaj ok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyek kialakulásában és tulajdonságaiban a vízben 

oldható sók döntő szerepet játszanak. Elsősorban a nátriumsók szerepe nagy a talaj tulajdonságainak 

alakításában. Ezek részben a talajoldatban oldott állapotban, részben pedig a szilárd fázisban, kristályos sók 

alakjában vannak jelen, vagy a nátrium ionos formában a kolloidok felületén adszorbeálva található. A nátrium e 

három formájának mennyisége, minősége és aránya szabja meg a szikes folyamatok jellegét és a szikes talaj 

tulajdonságait. A szikesség mértékének növekedésével párhuzamosan csökken a talajok termékenysége. 

A szikes talajok kialakulásáért a következő folyamatok a felelősek: 
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- humuszosodás: A szerves anyag felhalmozódásának jellegzetes formáját ölti, mert a szikes talajokban a 

nátriumion hatására a szerves anyag mozgékonnyá válhat. Előfeltétele a szervesanyag-felhalmozódás, de szikes 

padkafenéken, ahol a növényzet igen gyér, ez a feltétel gyakran hiányzik. A humuszosodás következménye a 

szikesek feltalajának viszonylag kedvezőbb fizikai állapota, de ha a nátriumsók a felszínen is megtalálhatók, ez 

a hatás elmarad. 

- kilúgozás: A szikes talajokban csak kismértékű, mert nagyobb a párolgás, mint a talajra jutó csapadék. Tovább 

csökkenti a talajba jutó csapadék mennyiségét a szikesek rossz vízgazdálkodása is. A szolonyeceken a kilúgozás 

következményeként agyagbemosódás is jelentkezik, semleges vagy lúgos kémhatás mellett. Az 

agyagbemosódás szélsőséges formájának kísérőjelensége a szologyosodás. Ez a felső szintekben található 

fehéres porról ismerhető fel, ami a kovasav-szemesék viszonylagos felhalmozódásának terméke. A kilúgozás 

tehát a szikesekben nem hatol mélyre, de hatása a felszínhez közeli rétegekben is jelentős lehet. 

- sófelhalmozódás: Általában két okra vezethető vissza: a száraz éghajlatra és a közeli talajvízszintre. Száraz 

éghajlat alatt az évente lehulló csapadék nem elegendő ahhoz, hogy a mállás folyamán keletkező sókat a 

mélyebb rétegekbe mossa. Hazánkban és általában a mérsékelt égövben nem ez a sófelhalmozódás alapvető oka, 

hanem a talajvíz közelsége és sótartalma. A fölfelé áramló talajnedvesség víztartalma tehát a légkörbe távozik, a 

vízben oldott sók pedig a talajban maradnak. A kevésbé oldódó kalcium- és magnéziumsók egy része 

kicsapódik, így megnő a talajoldat nátriumtöménysége. 

- a sófelhalmozódás jellege: Nem minden szikes talajban egyforma. A felhalmozódott sókat a kationok és az 

anionok minősége és aránya alapján különböztetjük meg. lehetnek kalcium-, magnézium- vagy nátriumsók, 

illetve ezen belül kloridok, szulfátok vagy karbonátok. A fizikai és a kémiai hatásokat tekintve ezek közül a 

nátriumos és a karbonátos sófelhalmozódás a legkárosabb. 

- az oszlopos szint kialakulása: A szikesedés következménye és egyben a szikes tulajdonságok további 

alakulásának okozója. Az erősen duzzadó és zsugorodó agyagos talajszint a váltakozó száradás és nedvesedés 

hatására formálódik, hasábokra, oszlopokra tagozódik. A felülről bepergő, kevésbé tapadós, a hasábokat és az 

oszlopokat egymástól elválasztó talajrészek következtében ezek később állandósulnak. 

- sztyeppesedés: A feltalaj szerkezete az eredetileg szürkésbarna vagy fekete humuszos szint barnulásában és 

szerkezetének javulásában észlelhető. Előfeltétele, hogy a talajvíz hatása alól mentesüljön, majd a gazdag 

növénytakaró vagy a szántóföldi művelés hatására a réteg levegőzése és kilúgozása lehetővé váljék. 

Következménye a feltalaj tulajdonságainak javulása (Stefanovits et al. 1999, Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – 

Sándor 2011). 

A szikes talajok földrajzi elterjedését a 6.27. ábra mutatja. 
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6.27. ábra: A szikes talajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

A főtípuson belül a következő típusokat különítjük el (6.28. – 6.30. ábra): 
 

Típus Tulajdonságok Altípus 

szoloncsák - felső szinten vízben oldódó Na-sók felhalmozódása 

- nehéz szinteket elkülöníteni, gyenge humuszosodás jellemzi 

- erősen lúgos, pH > 9 

vízgazdálkodása, tápanyag-ellátottsága rossz 

- a sók minősége szerint 

szoloncsák-

szolonyec 
- vízben oldódó Na-sók, és oszlopos szint jellemzi 

- ’A-szint’ 5-10 cm, világosszürke, poros 

- lúgos vagy erősen lúgos lehet 

- vízgazdálkodása rossz, tápanyag-ellátottsága rossz 

- a sók minősége és 

mennyisége szerint 

réti 

szolonyec 
- vízben oldható Na-sók mélyebben halmozódnak fel 

- ’A-szint’ <15 cm, világos szürkésbarna, lemezes szerkezetű 

- felszínén fehér por (kova) lehet 

- felhalmozódási szint oszlopos szerkezetű, benne vaskiválás lehet 

- vízgazdálkodása hözepes, tápanyag-ellátottsága a 

humusztartalomtól függ 

- kérges 

- közepes 
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sztyeppesedő 

réti 

szolonyec 

- talajszelvény felső részén már nem érvényesül a talajvíz hatása, 

megindul a kilúgozás 

- ’A-szint’ 20-30 cm, barnásszürke, szerkezete szemcsés, morzsás 

- felhalmozódási szint sötétbarna, oszlopos 

- vízgazdálkodása közepes, tápanyag-ellátottsága jó 

- közepes 

- mély 

másodlagosa

n szikesedett 

talaj 

- az eredeti talajtípus bélyegei mellett szikesedés és is megfigyelhető 

- keletkezésükben az emberi tevékenység döntő 

- víz- és tápanyag-gazdálkodásuk kedvezőtlen 

- elszikesedett csernozjom 

- elszikesedett réti talaj 

- elszikesedett öntéstalaj 
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6.28. ábra: Szoloncsák                         6.29. ábra: Réti szolonyec                    6.30. ábra: Sztyeppesedő réti 

szolonyec 

(A talajszelvények forrása: Lévai 2000) 

7.3.6. 6.3.6. Réti talajok 

A réti talajok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az időszakos túlnedvesedés játszott 

nagy szerepet. Ez lehet az időszakos felületi vízborítás vagy a közeli talajvíz következménye. A vízhatásra 

beálló levegőtlenség jellegzetes szervesanyag-képződést és az ásványi részek redukcióját váltja ki. A következő 

folyamatok jellemzőek kialakulására: 

- humuszosodás: A réti talaj oknál a humuszanyag mindig fekete. Ez a jellegzetes szín abból származik, hogy a 

humuszanyag nagyrészt levegőtlen viszonyok közt képződött és vassal kapcsolódott. A humuszos szint 

vastagsága változó, alsó határuk mindig viszonylag éles. 
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- kilúgozás: Két oka van. Az egyik, hogy a réti talajok általában a terület mélyebb részeiben fordulnak elő, így a 

réti talaj okra több víz jut, mint azokra a területekre, amelyek csak a csapadékvíz hatása alatt állnak. A másik, 

hogy a réti talajok képződésekor sok esetben a talajvíz olyan közel van a felszínhez, hogy a kapilláris zóna felső 

határa eléri a feltalajt. 

- vasmozgás: A huzamosabb túlnedvesedés okozta levegőtlenség következménye. A vegyértékváltás hatására a 

mélyebb szintekben a kétértékű vasvegyületek az uralkodók, ezért kékes, zöldes, ún. glejrétegek képződnek. 

Ezek a gyökerek számára mérgezőek. A felettük levő szintekben, ahol az alacsonyabb vegyértékű vegyületek 

időközönként oxidálódhatnak, rozsdafoltokat és más vaskiválásokat találunk. 

- sófelhalmozódás: Az ’A-szint’-ben ugyanolyan feltételek között játszódik le, mint a szikes talajokban, csak itt 

enyhébb formában jelenik meg. Itt inkább a szulfátok felhalmozódás a gyakori. Sófelhalmozódás a ’B-szint’-ben 

a szolonyeces réti talajok típusában fordul elő. Itt a gyengén oszlopos, tömöttebb szintben ugyancsak gyakori a 

szulfátok, elsősorban a gipsz megjelenése (Stefanovits et al. 1999, Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – Sándor 

2011). 

A réti talajok földrajzi elterjedését a 6.31. ábra mutatja. 

 

6.31. ábra: A réti talajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

A főtípuson belül a következő típusokat különböztetjük meg (6.32. – 6.35. ábra): 
 

Típus Tulajdonságok Altípus 

szoloncsákos réti talaj - ’A-szint’ fekete, humuszos 

- ’B-szint’ fekete, hasábos 

- sófelhalmozódás, vaskiválás jellemzi 

- víz- és tápanyag-gazdálkodása szélsőséges 

- szulfátos 

- szódás 
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szolonyeces réti talaj - kismértékű szikesedés jellemző 

- ’A-szint’ fekete, humuszos 

-’B-szint’ hasábos, megnő a cserélhető Na mennyisége 

- vízgazdálkodása kedvezőtlen, tápanyag-gazdálkodása rossz 

- szolonyeces 

- erősen szolonyeces 

réti talaj - humuszosodás, kilúgozódás és vaskiválás jellemzi 

- ’A-szint’ fekete, humuszos, szemcsés szerkezetű 

- ’B-szint’ hasábos 

- kémhatása változó, a talajképző kőzettől függ 

- vízgazdálkodása kedvező, tápanyag-gazdálkodása közepes 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

- mélyben sós 

- mélyben 

szolonyeces 

öntés réti talaj - humuszképződés mellett rétegzett hordalékanyag is 

megjelenik 

- ’A-szint’ 30-40 cm, humusztartalma 2-3% 

- a talajszelvény kevésbé fejlett, apró vaskiválások jellemzik 

- vízgazdálkodása és tápanyag-ellátottsága kedvező 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

lápos réti talaj - humuszosodás mellett a láposodás jellemzi 

- ’A-szint’ humusztartalma homokon 4-10%, vályogon 7-20% 

- vízgazdálkodása rossz, túlzott nedvesség jellemzi 

- tápanyag-gazdálkodása gyenge 

- típusos 

- szoloncsákos 

- szolonyeces 

csemozjom réti talaj - szerves anyaga a csernozjom talajokra jellemző 

- mélyebb szinteken rozsdafoltok 

- vízgazdálkodásuk és tápanyag-ellátottságuk kedvező 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

- mélyben sós 

- mélyben 

szolonyeces 

- szolonyeces 
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6.32. ábra: Szoloncsákos réti talaj         6.33. ábra: Szolonyeces réti talaj        6.34. ábra: Típusos réti talaj 
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6.35. ábra: Lápos réti talaj                      (A talajszelvények forrása: Lévai 2000) 

7.3.7. 6.3.7. Láptalajok 

A láptalajok főtípusába tartozó talajtípusok vagy állandó vízborítás alatt képződtek, vagy az év nagyobb 

részében víz alatt állottak, és a vízmentes időszakokban is vízzel telítettek voltak. A növényzet elhalása után a 

szerves maradványok a víz alatt vagy vízzel telítve, tehát levegőtlen viszonyok között bomlanak el. A 

humifikáció ilyen esetekben a tőzegesedéssel társul. 

A főtípushoz tartozó talajtípusokban lejátszódó folyamatok a következők: 

- tőzegképződés: Az állandó vízborítás alatt a szerves maradványok föld feletti, valamint gyökérrészei nem 

egészen bomlanak el. Egy részük megőrzi eredeti sejtszerkezetét, és évről évre felhalmozódva vastag réteget 

képez. A tőzegképződés előfeltételei az állandó vízborítás vagy vízzel telítettség és az ennek hatására fellépő 

állandó anaerob viszonyok. Következménye a növények által termelt szerves anyag nagy mennyiségben való 

felhalmozódása. 
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- humuszosodás: A levegőtlen viszonyok között konzerválódott szerves maradványok legalább időszakosan 

levegővel érintkeznek, így aerob folyamatok indulnak meg bennük. A tőzeg színe sötétebbé válik, és a növényi 

maradványok sejtszerkezete is eltűnik. Következménye a szerves réteg rostos, sejtes alakjának változása 

egyöntetű, sötét színű anyaggá. Ez több vizet képes visszatartani, és több tápanyagot köt meg. 

- kotusodás: A humuszosodás és a szerves anyag elbomlásának további folyamata, amin az ásványi részek 

viszonylagos feldúsulása is értendő. A szerves alkotórész az ásványi résszel szorosabban kapcsolódik, mint a 

humifikált tőzegben. Következménye a fekete, könnyű morzsákból álló feltalaj, ami kiszáradva könnyen esik 

áldozatul a deflációnak. 

- kiszáradás: A lápok természetes vagy mesterséges lecsapolásának következménye. A talajvíz szintjének 

süllyedése a kapilláris zóna feletti rétegek kiszáradását vonja maga után. Következménye a láptalajok jelentős 

zsugorodása. A zsugorodás következménye a pórus viszonyok megváltozása, a fokozott levegőzés. A kiszáradt 

láptalajok megbontott felszínén könnyen bekövetkezhet a defláció, mert a száraz láptalaj-szemcsék igen 

könnyűek (Stefanovits et al. 1999, Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – Sándor 2011). 

A láptalajok földrajzi elterjedését a 6.36. ábra mutatja. 

 

6.36. ábra: A láptalajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

A következő típusok tartoznak ebbe a főtípusba (6.37. ábra): 
 

Típus Tulajdonságok Altípus 

mohaláptalaj - tőzegmoha szerves anyagának humifikálódása során keletkezik 

- erősen savanyú 

- 

rétláptalaj - állandó vízborítás hatására felhalmozódó növényi agyagból 

- a talajszelvényt különböző tulajdonságú tőzegrészek építik fel 

- tőzegláptalaj 

- kotus tőzegláptalaj 



   

 190  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

- gyengén savanyú, pH > 5,5-6,0 

- víz- és tápanyag-gazdálkodásuk szélsőséges 

- tőzeges láptalaj 

- kotus láptalaj 

lecsapolt és 

telkesített 

rétláptalaj 

- emberi beavatkozás következtében átalault rétláptalaj 

- megszűnik az állandó vízborítás 

- telkesített tőzegláptalaj 

- telkesített tőzeges 

láptalaj 

- telkesített kotus láptalaj 

 

6.37. ábra: Mohaláp talaj                        (A talajszelvény forrása: Lévai 2000) 

7.3.8. 6.3.8. Mocsári erdők talajai 
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Az ide sorolt talajok kialakulásában az állandó vízbőség és az erdők talajalakító hatása meghatározó. A 

nedvességbőség azonban az erdei növénytakaró alatt nem vezet a szerves anyag felhalmozódásához, tehát a talaj 

fejlődés iránya alapvetően eltér mind a réti, mind a lápos folyamatétól. 

A mocsári erdőtalajokban lejátszódó folyamatok közül a következők a legfontosabbak: 

- humuszosodás: az ősi növény takaró, a mocsári tölgyes által képzett szerves anyag a nedves talajfelszínre jut. 

A vízzel telített talajon a szerves anyag elbomolva nem keveredik el a felszín ásványi anyagával, így nem hoz 

létre humuszréteget. A képződött savas anyagok lefelé szivárognak a talajban. 

- kilúgozás: A humuszosodás savas jellege következményeként erőteljes. A talajrétegek közül a felszínhez közel 

esők a legsavanyúbbak. 

- glejesedés: Szintén szélsőségesen kifejlődött, mert a talaj levegőtlensége, valamint a talajba jutó szerves anyag 

bősége mély rétegekben idézi elő a vas és más vegyértékváltó elemek redukcióját. 

- savanyodás: A kilúgozás és a glejesedés egyaránt a savanyodás fokozódásához vezet. Mértéke olyan nagy 

lehet, hogy a szántóföldi művelés eredményességét veszélyeztetheti. 

Az ide tartozó talaj ok szelvényét az egyenletes glejesedés jellemzi, melyet csak kevés rozsdafolt tarkít a 

felszínhez közeli 20-30 cm-es rétegben. Humuszos szintje vékony és gyengén kialakult. A szelvényen belül 

nehéz szinteket elkülöníteni. A talaj ok szemcseösszetételében mutatkozó különbségek nagyrészt az 

üledékképződés körülményeire vezethetők vissza. Általában az ide tartozó talaj ok agyagosak. Szerkezetük 

gyengén fejlett, erősen tömött (Stefanovits et al. 1999, Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – Sándor 2011). 

Ennek a főtípusnak nincsenek további típusai. 

7.3.9. 6.3.9. A folyóvizek, tavak üledékeinek, valamint a lejtők hordalékainak 
talajai 

A talajképződési folyamat kialakulását valamely külső tényező akadályozza. Ide tartoznak az időszakonként 

megismétlődő áradások és az utánuk visszamaradó üledék, illetve a lejtőn való lehordódás és áthalmozás 

következtében kialakult talajok. 

Az ehhez a főtípushoz tartozó talajokban lejátszódó folyamatok a következők: 

- humuszosodás: Kismértékű és a talajnak csak vékony rétegeit átható szervesanyag-felhalmozódás, amely az 

egyes vízborítások között eltelt idő alatt jön létre. A humuszosodás nyomai nemcsak a felszínen, hanem a 

mélyebb részek eltemetett humuszrétegeiben is megtalálhatók. Lejtőhordalék-talajok esetében a humuszréteg 

vastagsága igen jelentős lehet. 

- hordalékborítás: E talajokban általában megtalálhatjuk a nyomait. Nemcsak a szerves anyagok eloszlásában 

idéz elő különleges helyzetet, hanem más folyamatokéban is. Különböző tulajdonságú rétegeket terít egymás 

fölé, kialakítva ezzel a talajok szelvényfelépítésének különleges képét. 

- glejesedés: Az öntés- és a lejtőhordalék-talajokban a talajképződés kezdeti szakaszának örökségeként maradt 

vissza. Amikor a hordalékanyag lerakódott, a folyók és a tavak vize kiszorította az üledék pórusaiból a levegőt. 

Ez gyenge redukciót indított el, amely kismértékű glejesedést váltott ki. Miután az öntés terület mentesült a víz 

hatása alól, az előzőleg redukált anyagok oxidálódtak. Ezért az öntéstalajok szelvényében a gyenge glejesedés 

és a gyenge rozsdásodás együtt jár (Stefanovits et al. 1999, Lévai 2000, Füleky 2011, Kátai – Sándor 2011). 

Az öntéstalajok földrajzi elterjedését a 6.38. ábra mutatja. 
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6.38. ábra: A váztalajok földrajzi elterjedése Magyarországon (www.enfo.agt.bme.hu) 

A főtípushoz tartozó talajokat az alábbi három talajtípusba soroljuk (6.39. – 6.41. ábra): 
 

Típus Tulajdonságok Altípus 

nyers öntéstalaj - folyóvizek és tavak fiatal talajai 

- minden áradás után újra kezdődik a talajosodás 

- fejletlen talajszelvény 

- humusz mennyisége jelentéktelen, < 1% 

- vízgazdálkodása kedvező, tápanyag-ellátottsága közepes 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

- karbonátos, kétrétegű 

- nem karbonátos, kétrétegű 

humuszos 

öntéstalaj 
- humuszosodás megfigyelhető 

- ’A-szint’ 20-40 cm, humusztartalma 1-2 % 

- vízgazdálkodása, talaj-ellátottsága közepes 

- karbonátos 

- nem karbonátos 

- karbonátos, kétrétegű 

- nem karbonátos, kétrétegű 

- réti öntés 

lejtőhordalék-

talaj 
- a szelvény egyes rétegei között nincs genetikai kapcsolat 

- magasabb területről lehordott talajok felhalmozódása 

- humuszos réteg vastagsága elérheti a 1,5-2,0 m-t 

- csemozjomok lejtőhordaléka 

- erdőtalajok lejtöhordaléka 

- rendzinák lejtőhordaléka 
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- vízgazdálkodása jó, tápanyag-gazdálkodása változó - vegyes üledékek 
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6.39. ábra: Nyers öntéstalaj                   6.40. ábra: Humuszos öntéstalaj            6.41. ábra: Lejtőhordalék 

talaj 

(A talajszelvények forrása: Lévai 2000) 

7.4. Önellenőrző kérdések 

Mutassa be néhány mondatban a két legfontosabb nemzetközi talajosztályozási rendszert! 

Ismertesse a Föld talajainak zonalitását! Jellemezze Földünket talajföldrajzi szempontból! 

Mutassa be a magyarországi talajosztályozási rendszert és a fő talajcsoportokat! 

7.5. Tesztkérdések 
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6.1. Melyik természeti tényező hatására alakult ki a talajok zonális elrendeződése? 

a, éves csapadék mennyisége 

b, éghajlat 

c, szerves anyag mennyisége 

6.2. Milyen osztályozási rendszer használatos Magyarországon? 

a, genetikai-talajföldrajzi rendszer 

b, geológiai rendszer 

c, genetikai rendszer 

6.3. Hány főcsoportba sorolhatók hazánk talajai? 

a, 9 

b, 17 

c, 8 

6.4. Melyik talajfőcsoport rendelkezik a legnagyobb területi kiterjedéssel? 

a, láptalajok 

b, barna erdőtalajok 

c, szikes talajok 

7.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

8. 7. A talajképző tényezők. A talaj funkciói 

8.1. 7.1. Talajképző tényezők 

Öt talajképző tényezőt különböztetünk meg: a földtani, az éghajlati, a domborzati, a biológiai tényezőt, valamint 

a talajok korát. 

Ezek a tényezők együttesen alakítják a talajt, egymást nem helyettesíthetik, egyesek közülük csak időlegesen és 

helyileg kerülhetnek uralomra. Az ember lakta területeken ezekhez még hozzájárul az emberi tevékenység, mint 

a talajképződést módosító tényező. A Föld felszínén kialakult földrajzi övezeteken belül az egyes tényezők más-

más jelleggel lépnek fel, ezért a kialakult talajok egymástól különböznek, de abban közösek, hogy állandó 

fejlődésben vannak, alakulnak, változnak. 

A talajfejlődés iránya nem előre megszabott, a talajképző tényezők alakulásának valamint a talaj önfejlődésének 

hatására módosul. 

8.1.1. 7.1.1. A földtani tényezők 

E gyűjtőnéven foglaljuk össze azokat a természeti jelenségeket, amelyek a földkéreg anyagát kialakították és 

elrendeződését megszabták. 

A talajképződés szempontjából a földtani tényezők két nagy csoportra bonthatók: aktív és passzív tényezőkre. 

Az aktív földtani tényezők a talajképződést tevőlegesen befolyásolják, a passzív földtani tényezők csupán a 

talajképződés feltételei; anyagot szolgáltatnak a talajok kialakulásához. 

files/Lit_06_f.pptx
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Aktív földtani tényezők: 

1. Vulkanizmus: A vulkáni működés a talajképző tényezők közül befolyásolja az éghajlatot, a növényzetet, a 

passzív földtani tényezőket, a talajfejlődés időbeli lefutását és az emberi tevékenységet is. Közvetlenül 

hozzájárul a talaj mindhárom fázisának anyagához és hőgazdálkodásához. A vulkáni kitörésekkor gázok 

kerülhetnek a talajba és a légkörbe. A CO2 pl. növeli a fotoszintézis intenzitását. A talajvíz utánpótlás is lehet 

vulkáni eredetű: a termálvíz, amely kovasavban, alumíniumban, kalcium-hidrokarbonátban, nitrátban és 

szulfátban és mikroelemekben gazdag(abb). A vulkanizmus során keletkező szilárd fázisú anyag a talajképződés 

kiinduló anyagául szolgálhat (7.1. kép). 

 

7.1. kép: Andezittörmelék a Tarjánka-patak völgyében – kiváló talajképző kőzet 

A vulkáni kitörés következtében, ha nem nagy mennyiségű anyag kerül a talajba akkor az a humuszos szintben 

asszimilálódhat, így mély humuszos szint képződhet látható rétegződés nélkül. Jelentős, ismétlődő kitörések a 

talajfelszín elfedésével járnak újra és újra, a humuszos szint felfelé nő, és ez többször ismétlődhet. 

A vulkáni kőzetek jellemző alkotórésze a kőzetüveg, amely könnyen mállik, így belőle vízoldható 

kovavegyületek, karbonátok és allofanoidok képződnek, amelyek a fiatal vulkáni talajokra jellemzőek. A 

vulkáni hamun kialakult talajok az un. Andosolok, jelentős kiterjedésben találhatók. 

2. Kéregmozgások: Az orogenetikus mozgásoknál rövid idő alatt jelentős változások mennek végbe a föld 

felszínében, amelyek rendszerint olyan mérvűek, hogy a talajtakaró pusztulását okozzak. E mozgások olyan 

változásokat idéznek elő, amelyek a talajképző tényezőket, így az éghajlatot, a növényzetet, az állatvilágot, a 

felszíni formákat és természetesen a földtani képződményeket is jelentős mértékben megváltoztatják. A 

tektonikus hatásra bekövetkező kiemelkedés során például nő a terület reliefenergiája. Ennek következtében 

megnő az erózió, a lejtő meredeksége, intenzívebbé válhat a talaj lehordódása, és megváltoznak a 

sugárzásviszonyok. 

Az epirogenetikus mozgások hatásukat szintén a talajképződés feltételeinek megváltoztatásán keresztül fejtik ki. 

A süllyedés során a feltöltődés mértéke megnő és a mélyedésekben, mint környezetük medencéjében fokozódik 

a talajvíz hatása. Emiatt a növénytakaró összetétele is megváltozik. A talajképző kőzetet is befolyásolják a 

medencére jellemző feltöltődési, üledékképződési folyamatok. 
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3. Felszín alatti vizek: A felszín alatti vizek elsősorban hőmérsékletükkel és oldott ásványi anyag tartalmukkal 

befolyásolják a képződő talaj minőségét. Ezek a vizek nem ritkán nagy sótartalmúak (alkáliák, alkáli földfémek, 

kovasav, mangán, vas, mikroelemek: Cu, Zn, Mo, Li, B, J stb. fordulnak elő). E vizekből a talajban 

sófelhalmozódások jöhetnek létre. A szódás mélységi vizek szódás szoloncsákok képződéséhez vezetnek. Arid 

területeken ezek a vizek bepárlódnak és ugyancsak szikes talaj ok keletkezhetnek. Hideg, nedves klímán 

ugyanakkor a nyomás alatti mélységi vizek a talajok átnedvesedéshez, elmocsarasodáshoz vezethetnek. 

4. Felszíni vizek: A felszíni vizek közül elsősorban a folyóvizeknek van nagy szerepe a talajok kialakításában. 

Sok területen a meanderező folyók a meder egyik partját rombolják, csökkentve a talajjal fedett területek 

nagyságát. Ugyanakkor a másik parton lerakják üledékeiket, övzátonyokat kialakítva. Ezek gyarapítja azon 

terület nagyságát, ahol megindulhat a talajosodás folyamata (7.2. kép). Az ártereken pedig áradások során nagy 

területeket borít be finom iszappal, ami sok esetben jobb minőségű talajok kialakítását teszi lehetővé (7.3. kép). 
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7.2. kép: Meanderező folyó épülő partja                                   7.3. kép: Finomszemű üledékkel feltöltött 

ártér 

Passzív földtani tényezők: 

1. A talajképző kőzet tulajdonságai: A talajképző kőzet fizikai tulajdonságai, elsősorban tömörsége befolyásolja 

a talajképződés sebességét. Hatását az alábbi példa mutatja. A tömör kőzeteken (magmás kőzetek, mészkő, 

márga) kialakult csernozjom talaj szelvény kevésbé vastag (30-70 cm) (7.4. kép), mint a porózus löszös 

üledékeken, ahol elérheti a 200 cm-t is (7.5. kép). 
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 202  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7.4. kép: Kemény alapkőzeten kialakult vékony talaj            7.5. kép: Löszön kialakult vastag paleotalaj 

A kőzet minősége pedig a talajképződési folyamatok irányára hat. Ez legjobban a hazai talajrendszerben a 

kőzethatású talajok példáján követhető, a tömör meszes kőzeteken rendzina (7.6. kép), a laza meszes kőzeteken 

humuszkarbonát, míg a bazalton, andeziten erubáz talaj jön létre. Ezek a talajfejlődés különböző irányait 

képviselik. 

 

7.6. kép: Meszes alapkőzeten kialakult rendzina 

2. A talajképző kőzet ásványi összetétele: A kőzet ásványi összetétele meghatározza a talaj elemkészletét, így 

összes kiinduló tápanyag-készletét. Egyben az ásványi milyenség egyik meghatározó tényezője a mállás 

folyamatának, amely az elemek mozgékonnyá válását idézi elő. 

3. A talajképző kőzetek szerkezete: A kőzetek rétegzettsége, porozitása, szemcseösszetétele meghatározója a 

vízgazdálkodásának, ami ugyancsak egyik összetevője a talaj termékenységnek. A talaj termékenységét nagyban 

befolyásolja a talajszerkezet is, amelyre ugyancsak hatással van a talajképző kőzet összetétele és szövete 

(Szendrei 2001, Stefanovits et al. 1999). 

8.1.2. 7.1.2. Az éghajlati tényezők 

A talajképződés tekintetében jelentősek a hőmérséklet-, a csapadék- és a szélviszonyok. 

a) A hőmérsékleti viszonyok azt jelzik, hogy a felszínre mennyi energia érkezik, és ebbő1 milyen mértékben és 

milyen hosszú időn át segíti a talajban lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok kialakulását, valamint sebességét. 

Egyben megszabja azt is, hogy a talajon milyen növények élhetnek, ezek tevékenysége milyen hosszú ideig 

tarthat, valamint a növények által termelt szerves anyag milyen ütemben bomlik el a mikro-szervezetek 

tevékenységének következményeként. 

b) A csapadékviszonyok a felszínre érkező víz mennyiségét és formáját szabják meg, valamint a párolgással 

együtt a talaj vízháztartását befolyásolják. A nedvesség mennyisége, az átnedvesedés tartama, valamint a 

hőmérséklettel való kapcsolat szabja meg a mállási folyamatok irányát és intenzitását, de ugyanezek a tényezők 

irányítják a talajon élő növénytakaró és a talajban tevékenykedő mikroszervezetek életét is. 

c) A szélviszonyok közvetett hatásuk révén - a párolgás és a párologtatás foka - befolyásolják a talajképződést, 

de közvetlen hatásuk is érvényesül a defláció, a szél által előidézett talajpusztulás útján (Szendrei 2001, 

Stefanovits et al. 1999). 
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8.1.3. 7.1.3. A domborzati tényezők 

A domborzatnak a napenergiát, a légköri csapadékot, a szilárd- és a folyadékfázist tekintve jelentős újraelosztó 

szerepe van. A napenergia újraelosztásában alapvetően két tényező a meghatározó, a lejtő kitettsége és 

meredeksége. Az északi lejtők (az északi félteke összes szélességén és minden évszakban) a legkevesebb 

besugárzást kapják és így a leghidegebbek. A déli lejtőkön a legmelegebb lejtőszakasz helyzete változik az év 

során: januártól márciusig a hőmérséklet maximuma a DNY-i, majd júniusban a DK-i kitettségű lejtőn, júliustól 

ismét a DNY-i kitettségűn van. 

A légköri csapadék újraosztásának legfontosabb tényezője szintén a kitettség. A déli lejtők kevésbé nedvesek és 

nagyobbak a hőingadozások. Az északi lejtők ezzel szemben hidegebbek és nedvesebbek. A lefelé mozgó hideg 

légtömegek miatt pedig a völgyekben a hő- és nedvességviszonyok kontrasztosabbak, mint a gerinceken és a 

lejtőkön. A felszíni vízfolyások a lejtőn a völgyekbe jutva ugyancsak szerepet játszanak a csapadék 

újraelosztásában. 

A domborzat meghatározza a talaj szilárd anyagainak mozgását is. Nagy dőlésszögű lejtőkön az erózió hatására 

rendkívül felgyorsulhat például a talajerózió (Szendrei 2001, Stefanovits et al. 1999). 

8.1.4. 7.1.4. A biológiai tényezők 

Ezek közé sorolhatók mindazon hatások, amelyek a talajon és a talajban élő lények tevékenysége következtében 

jutnak érvényre, akár közvetlenül, akár közvetve - a termelt anyagok által - fejtik ki hatásukat, módosítják és 

alakítják a talaj anyagát. 

A talajtani tudományban mindinkább a talajok keletkezésének biológiai szemlélete nyer teret. Arról a hatásról, 

amit a növények és az állatok életük folyamán vagy elpusztulásuk után gyakorolnak a talajra - megváltoztatva 

annak addigi képét és a benne lejátszódó folyamatokat - egyre több adat áll rendelkezésünkre. A talaj, szerves 

anyaga, a humusz központi helyet foglal el a talajtannal foglalkozók érdeklődési körében. Sokáig a talajok 

egyetlen termékenységet megszabó alkotórészének tartották, a humuszt, és kémiai, valamint fizikai 

megismerésétől várták a talajtan legégetőbb kérdéseinek megoldását. Ma már tudjuk, hogy a talajok 

kialakításában az élőlények szerepe nem korlátozódik a szerves anyag felépítésére és bontására, hanem életük 

folyamán a talajok szervetlen alkotórészeire éppúgy hatnak, mint a szervesekre. Az állatok és a növények fizikai 

hatása, a gyökerek nyomóereje, a gyökérjáratok sűrűsége befolyásolja a talaj szerkezetet, a talajlakó állatok 

pedig a talaj szintjeinek állandó keverését végzik, és járataik elősegítik a víz beszivárgását. 

A fizikai hatáson kívül nagy jelentőségük van a kémiai változásoknak is, melyeket a talajon élő növényzet és a 

talajlakó állatok idéznek elő. 

Az elemek kis vagy biológiai körforgása folyamán a növények tápanyagot vesznek fel a talajból, 

gyökérváladékuk elbontja az ásványi szemcséket, majd a talajra kerülő szerves maradványokkal a felszínen és a 

felszínhez közel felhalmozzák a növénytáplálkozás szempontjából értékes anyagokat. Így a talaj a növényzet 

közreműködésével gazdagodhat, de ugyanez a tényező az elszegényedését is okozhatja, ha a keletkező szerves 

anyagok, a tápelemek kimosódnak. A talajon élő növényzet és a talaj állatvilága, mely a talajjal szoros 

kapcsolatban áll és kölcsönös egymásra hatások keretében befolyásolja a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait, 

egyik döntő tényezője a talajképződésnek. 

A talaj képződés megindulásakor, amikor a talajképző kőzet kedvező körülmények közé kerülve alkalmassá 

válik az első élőlények megtelepedésére és így a mállás, valamint a talajképződés egyidejű kezdetére, megindul 

a biológiai hatások hosszú láncolata, amely mindaddig fennáll, amíg egyáltalán talajról beszélhetünk. A talaj 

életét szabályozó biológiai folyamatok során nem választhatjuk külön az egyes részek szerepét az egész 

hatásától, az egyes élőlények szerepét a társulások befolyásától. 

Az egyes növény- és állatfajok sem külön-külön fejtik ki hatásukat, hanem egymás létének előfeltételei, egymás 

tevékenységének folytatói. A magasabb rendű zöld növények a szervesanyag-szintézis segítségével felépítik 

testüket és a talaj értékes anyagait dúsítják fel abban, a talaj apró szervezetei pedig az így előállott szerves anyag 

lebontását végzik. Ugyanakkor azonban a zöld növények táplálkozása nem képzelhető el a baktériumok és a 

talajlakó mikroszkopikus gombák előkészítő tevékenysége nélkül. Az állatvilág szerepe sem korlátozható csak 

az egyszerű lebontásra, mert eközben is új, a talajképződés szempontjából értékes anyagok keletkeznek. Ezek a 

részfolyamatok tehát láncszerűen egymásba kapcsolódnak, s a szerves anyag felépülésének és lebontásának 

egyes szakaszait jelentő láncszemek alkotják a biológiai láncokat, melyeknek ma sajnos csak egyes részeit 
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ismerjük. Ezek dinamikus egyensúlya szabja meg azokat a folyamatokat, amelyek hatásának összességét a talaj 

biológiai aktivitásának nevezzük. 

Az eddig ismertetett talajképződési tényezők hatása azonban nem egyirányú és nem változatlan, mert a 

megváltozott talaj visszahat a képződési tényezőkre, amelyek hatása ezzel megújul, erősödik. Így az erózió 

megváltoztatja a domborzatot, ami viszont gyorsíthatja vagy lassíthatja a további eróziót. A sötétebb színű talaj 

gyorsabban melegszik fel nappal, míg éjjel erősebben sugároz ki és hűl le. Ezért a sötétebb talaj szélsőségesebb 

mikroklímát idéz elő, ami viszont a humuszosodás feltételét változtatja meg, mert fokozatosan olyan 

növénytakaró alakul ki, amelyik jobban tűri a szélsőségeket. Ennek szervesanyag-termelő képessége kisebb, de 

ugyanakkor a szerves anyag föld feletti része évente kétszer hal el, a nyári szárazság idején és a téli fagy 

alkalmával. Hasonló visszacsatolás érvényesül a talaj savanyodásában. Az erdei alom savanyú anyagot termel 

lebomlása folyamán, ami a talajt elsavanyítja. De a savanyú talajon már csak olyan növénytársulás marad fenn, 

amely tűri a savasságot. Ezzel egyidejű1eg a talajra jutó alom is mind savanyúbb lesz. Így a növekvő 

talajsavanyúság és a savanyúságot egyre jobban tűrő növényállomány fokozza egymás hatását (Szendrei 2001, 

Stefanovits et al. 1999). 

8.1.5. 7.1.5. A talajok kora 

Mint talajképző tényező Dokucsajev és tanítványai tanítása nyomán vált elfogadottá. Szükségszerűségét két ok 

indokolja: 

a) A Föld felszínén különböző időpontokban indult meg a talaj képződés. A sarki övezetekben, valamint az 

északi félteke nagy területein a talaj képződése csak a szárazföldi jégtakaró visszahúzódása után indulhatott 

meg. Ezzel szemben az egyenlítő tája, hosszú évmilliókon át jégmentes volt, így a talajképződés kezdetét a 

tengerek visszahúzódása vagy a vulkáni tevékenység által felszínre hozott anyag jelentette. A két terület talajai 

közt tehát abszolút korukat illetően több évmilliónyi különbség lehet. Mivel a talajképződés folyamán fizikai és 

kémiai folyamatok játszódnak le, amelyek kifejlődéséhez idő szükséges, természetes, hogy, az idősebb 

talajokban ezek hatása kifejezettebb, összetettebb, mert új folyamatok fellépésére is lehetőséget adnak. A 

viszonylag fiatal felszínek talajai ugyanakkor kevesebb folyamat jeleit hordozzák magukon és ezek kifejlődése 

sem éri el az előbbiek erősségét. Az abszolút korok különbsége azonban nemcsak a Fold övezetei közt 

mutatható ki, hanem egy szűkebb térség tagjai között is. Egy övezeten, sőt tájon belül is előfordulhatnak idősebb 

és fiatalabb talajképződmények, mint például az erózió hatására megfiatalodott felszíneken. A közöttük lévő 

különbséget csak az abszolút koruk figyelembevételével magyarázhatjuk és érthetjük meg. 

b) A másik ok, amiért szükségessé vált a talajok korának besorolása a talajképző tényezők közé, az ugyanazon 

idő alatt elért különböző fejlődési állapot, vagyis a talajok relatív kora. A talajképző tényezők összhatásában 

mutatkozó különbség ugyanis ugyanazon idő alatt egyszerűbb és összetettebb talajok kialakulásához vezethet. 

Ilyen különbséget okozhat például a talajképző kőzet nagy szénsavasmész-tartalma. A sok szénsavas meszet 

tartalmazó kőzeten a kilúgozás folyamata csak hosszabb idő után képes az összes karbonátot kioldani és ezáltal 

lehetőséget adni más folyamatok bekapcsolására, mint az ugyanannyi csapadék hatása alatt álló, de szénsavas 

meszet nem tartalmazó talajképző kőzeten kialakult talajban. 

Ennek következménye, hogy ugyanazon abszolút korú talajok közt fejlődési állapotuk tekintetében különbség 

mutatkozik, amit úgy fejezünk ki, hogy más a talajok relatív kora (Szendrei 2001, Stefanovits et al. 1999). 

8.1.6. 7.1.6. Az emberi tevékenység 

A talajképző tényezők tárgyalásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi tevékenység talajra gyakorolt 

hatását sem, amely tudatosan vagy véletlenszerűen módosítja vagy megváltoztatja a talajképződésben részt vevő 

tényezők hatását. 

Az emberiség története folyamán minden tevékenység többé-kevésbé megváltoztatta a környezetet. Ez a 

változtatás általában annál nagyobb, minél fejlettebb a társadalom, amelyben az adott emberek élnek. A primitív 

népeknél a vadászat és a gyűjtögetés csak kis hatással volt a környezetre, különösen akkor, ha állandó 

vándorlással szerezték meg az önfenntartáshoz szükséges növényi és állati termékeket. Amint az ember 

huzamosabb ideig megtelepedett egy helyen, és állattenyésztéssel, majd földműveléssel foglalkozott, 

környezetét mesterségesen alakította, hogy minél több és jobb élelemhez, tüzelőhöz és ruházkodáshoz szükséges 

anyaghoz jusson (7.7 kép). 
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A fejlett társadalmak a nagyobb népsűrűségű területeken már nemcsak a növény- és állatvilágot változtatták 

meg, hanem öntözéssel növelték a talajra jutó víz mennyiségét, trágyázással gyarapították a talajba kerülő 

szerves anyagot és a talajműveléssel megváltoztatták a felső talajrétegek tulajdonságait (7.8. kép). 

         

                                                               

 

7.7. kép: Teraszos földművelés domboldalon                    7.8. kép: Mezőgazdasági terület szántással 

javított talaja 

A modern mezőgazdaság hatása ennél jelentősebb, mert tudatosan alakítja a talajt és a benne lejátszódó 

folyamatokat műtrágyázással, mechanikai és kémiai talajjavítással, valamint vízszabályozással és öntözéssel. 



   

 206  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Volt (és a jövőben is lehet) a talajra káros hatása is az emberi tevékenységnek, éspedig olyan mértékű, hogy a 

helytelenül művelt területek elsivatagosodtak vagy erodálódva, talajtakaró nélkül terméketlenek maradtak. Más 

esetben a rosszul öntözött talajok elszikesedtek, elsósodtak vagy elmocsarasodtak. Az emberi tevékenység 

hatása nő az iparosodás, a városiasodás a közlekedés mértékének a növekedésévei is. A légköri savas ülepedés 

kimutathatóan elsavanyította azokat a talajokat, amelyek nem tartalmaznak szénsavas meszet. Az erősen terhelt 

úthálózat mentén megnőtt a talajok nehézfém-terhelése. A nagyvárosok lakóházainak fűtése megnövelte a 

talajra jutó savas szerves anyagok mennyiségét. A lakosság által termelt szennyvíz öntözésével, valamint a 

szennyvíztisztítók iszapjának a talajban való elhelyezésével nőtt a talajok terhelése. Mind a 

településfejlesztéshez, mind az út- és vasúthálózat bővítéséhez újabb talajfelületeket vontak el a természetes 

vagy a termesztett növénytakaró alól. 

Az emberi tevékenység tehát módosítja a talajképződésben érvényesülő természeti tényezők hatását. A 

tudatosan és helyesen alkalmazott beavatkozás a talajképződési tényezők hatását a termékenység növelése és 

állandósulása irányába változtathatja meg, a hibás gazdálkodás viszont csökkentheti a termékenységet, sőt 

tönkreteheti a talajt. E megváltozott talajképződési folyamatokat a jelenkori talajképződési folyamatok 

fogalomkörébe soroljuk (Szendrei 2001, Stefanovits et al. 1999). 

8.2. 7.2. Talajképződési folyamatok 

A talaj tulajdonságai a talajjá válás, majd a talajfejlődés során fellépő fizikai, kémiai és mikrobiológiai 

folyamatok hatására alakulnak ki. Így jön létre ki a talajra jellemző rétegzettség, ami a talajszelvény jellegét is 

megszabja. E folyamatok egymással összefonódva jelennek meg és fejtik ki hatásukat, ugyanakkor az egyik 

folyamat előfeltétele lehet a másiknak. A talajképződési folyamatok külső és belső hatásokra jönnek létre és 

rendszerint két egymással ellentétes folyamatpár pillanatnyi egyensúlyát jelentik. A folyamatok mindegyikéhez 

három feltétel szükséges: anyag, a folyamatot kiváltó hatás (energia), valamint idő. 

8.2.1. 7.2.1. Aprózódás 

A Föld felszínére került kőzetek különböző átalakulásokon mennek át. Az átalakulást előidéző energiák, 

valamint az átalakulás jellege szerint megkülönböztetünk aprózódást, kémiai mállást és biológiai mállást. 

Aprózódás során a kőzet anyagi összetétele nem változik, csak feldarabolódik (7.9. kép). 
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7.9. kép: Aprózódás jelensége dolomit felszínén 

Ebben a folyamatban több tényező vesz részt. 

1. Hőmérséklet ingadozás: Az inszoláció, a napbesugárzás hőmérséklet-ingadozást eredményez. A nappali és 

éjszaki hőmérséklet-különbség az Egyenlítő közelében eléri a 80°C értéket, de a mérsékelt égövben is előfordul 

30–50 °C hőmérséklet különbség. A kőzetalkotó ásványszemcsék hőtágulásának mértéke különböző, ezért a 

kőzetben egyenlőtlen térfogatváltozás alakul ki, ami hajszálrepedések létrejöttét okozza. Gyakran a kőzet 

felülete felpattogzik, leválások keletkeznek, ismétlődés esetén a felületet törmelék borítja be (7.10. kép). 

Hasonló hőtágulásos aprózódás következik be a záporok hirtelen hűtőhatása miatt is. A sivatagi zónákban a 

hirtelen lehűlés kőzettömbök szétválását eredményezi. 

2. A fagy hatása: A víz tömege megfagyáskor 1/9-ed részével megnövekszik. A hajszálrepedésekbe beszivárgó 

víz megfagyva tágítja a repedéseket. Az ismétlődő 0 °C körüli hőmérséklet ingadozás elősegíti a kőzetek 

darabolódását, ami elsősorban a felületen jelentkezik, de mindig mélyebbre hatol. Hazánkban a fagypont körüli 

hőmérséklet ingadozás a téli hónapokban nagyon gyakori, ezért az építészetben felhasznált kőzetek 

fagyállóságát vizsgálni kell. 

3. Sókiválás: A beszivárgó vízben lévő oldott sók bepárlódás útján kiválnak és kikristályosodnak. A 

kristályosodáskor az ásványok kristályvizet vesznek fel, ami térfogatnövekedést eredményez, tágítva ezzel a 

hajszálrepedéseket. Az ismétlődő beszivárgással pótlódó víz a kikristályosodó sók feszítőerejét növeli, megindul 

a kőzetek széthullása. Ez a fajta aprózódás elsősorban száraz, sivatagi éghajlatú területeken jellemző, de a meleg 

éghajlaton lévő tengerpartokon is jelentős. Itt a magas sótartalmú vizet a hullámverés juttatja a kőzetek 

repedéseibe és a gyors elpárolgás a fokozott sókiválás miatt a felaprózódást gyorsítja. 

4. Növényzet hatása: A kőzetek mélyedéseiben, repedéseiben felgyülemlik a finom szemcséjű, többször por 

alakú kőzettörmelék, mely a szél közvetítésével odakerülő spórák és magvak kicsírázására ad lehetőséget. Az 

így megtelepedett növények hajszálgyökerei a növény fejlődése során megvastagodnak, feszítő erőt fejtenek ki, 

ékszerűen szétfeszítik a kőzeteket (7.11. kép). 
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7.10. kép: Kőzetaprózódás inszoláció hatására        7.11. kép: A növényzet kőzetaprózó hatása 



   

 209  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. Mechanikai hatások: A szél, a víz és a jég a magával ragadott kőzetszemcsék ütközési energiájával fejtenek ki 

kőzetaprítási munkát. 

6. Rétegnyomás csökkenése: Ez a tényező akkor válik jelentőssé, amikor a kőzeteket fedő rétegeket lehordja az 

erózió. Az eredetileg nagy nyomás alatt álló rétegek a terhelés alól felszabadulva kiterjednek és eközben 

repedeznek. 

A kőzetek aprózódása csak egy bizonyos határig mehet végbe. Ha az így képződött szemcse olyan kicsi lesz, 

hogy tömege és ennek következtében mozgási energiája nem elegendő ahhoz, hogy az ütközéskor annyi energiát 

közöljön, amennyi a hasadáshoz szükséges, akkor nincs további aprózódás. Ez a határérték a 0,01 mm-es 

szemcseátmérő körül van. Ennél kisebb részek már csak kémiai mállás útján keletkezhetnek. 

Az aprózódás folyamán megváltozik a kőzet számos fizikai tulajdonsága. Talajtani szempontból elsősorban a 

felület megnövekedése, a víz- és a légjárhatóság jelentősége nagy, mert ezek teszik lehetővé a kémiai mállás 

gyors lefolyását (Stefanovits et al. 1999). 

8.2.2. 7.2.2. Kémiai mállás 

A kémiai mállás hatására már nemcsak az anyag szemcsézettsége változik meg, mint az aprózódás folyamán, 

hanem kémiai és ásványtani felépítése is.A kémiai mállás indító oka az, hogy a mélységben keletkezett kőzetek 

a felszínre kerülve más körülmények közé jutnak, mint amilyenek közt létrejöttek. A nyomás, a hőmérséklet és a 

kémiai környezet változásának hatására a mélyben fennálló egyensúlyok - amelyek az ásványok minőségét 

megszabták - itt már másként alakulnak, eltolódnak, és ezt igyekeznek az ásványok is követni, miközben 

nagyobb energiájú, más összetételű ásványokká alakulnak. A kémiai mállást jellemzi, hogy termékeiben több az 

energia, összetételükben pedig több a víz, valamint az OH-gyök. 

A kémiai málláshoz a következő folyamatokat soroljuk: oldási folyamatok, szilikátok hidrolízise, savas oldatok 

hatása, valamint az oxidáció. 

1. Oldási folyamatok: Hatásukra a vízben könnyen oldódó anyagok kimosódnak a kőzetekből. Elsősorban az 

alkáli fémek, valamint az alkáli földfémek sói oldódnak ki a kőzetből, éspedig az oldhatóságuknak megfelelő 

sorrendben és arányban. Jelentősen megváltozik a karbonátok vízben való oldhatósága, ha a víz CO2-ot 

tartalmaz, mert hidrogén-karbonát-képződés következtében nő az oldhatóság. Az oldási folyamatok hatására 

alakulnak ki mészkőterületeken a karsztjelenségek képződnek barlangok, majd ezek beszakadásával töbrök és 

dolinák. De igen fontos az oldódás a lösz vagy a laza üledékes kőzetek esetében, mert a talajképződés más 

módon alakul, ha a szénsavas meszet a víz már előzőleg kioldotta. 

2. Szilikátok hidrolízise: Ebben az esetben a víz ionjai – a H+ és az OH- ionok – váltanak ki hatást az 

ásványokra. Különösen fontos a kémiai mállásnak az a folyamata, amely a szilikátokat érinti. A vízben jól 

oldódó sók hidroIízise gyorsan végbemegy, a vízben csak kevéssé oldható szilikátok mállásaviszont a felületen 

indul meg, és csak lassan halad az ásvány közepe felé. A szilikátok mállásának szemléltetésére az ortoklász 

elbomlását írjuk le, aminek egyik lehetősége az alábbi kémiai egyenlettel vázolható: 

KAlSi30S + HOH→HAlSi3 + KOH 

ortoklász         alumokovasav 

Vagyis a víz H+-ionja belép a szilikátba, kiszorítva a K+-iont, ami kálilúgot képez, és így a pH lúgos lesz (9-10). 

A szilikátrács, melyben a kálium helyén H+ van, már nem elég szilárd, és a további hidrolitikus folyamatok 

hatására elbomlik. Ez a bomlás a körülményektó1 függően két irányban játszódhat le. Az egyik reakció 

folyamán kovasav és alumínium-hidroxid keletkezik, a másikban az agyagásványok képződésére lehetőséget 

adó átmeneti bomlástermék (allofán) jön létre, kovasav kíséretében. A reakciótermékek közt szereplő 

káliumionok kapcsolódhatnak az agyagásvány-előtermékkel is, és ilyenkor illit típusú rács alakul ki. De ha a 

kálium kioldódik a reakciótermékek közül, akkor a kaolinit képződése lép előtérbe. Az ortoklász felületén tehát 

egy néhány molekula vastagságú agyagásvány-hártya képződik, amelynek rácsszerkezete és ennek 

következtében típusa attól függ, hogy milyen erős a kimosódás és milyen ionok találhatók az oldatban. Ez a 

hártya jelentősen fékezi a további mállást, mert meggátolja a bomlástermékek gyors kimosódását, és a 

földpátásvány közepe hosszú ideig változatlan marad. Ezzel szemben gyorsíthatják a mállást olyan szerves 

anyagok, melyek a nehezen oldható mállástermékkel, mint a vassal és az alumíniummal komplex vegyületeket 

képeznek, és így a kioldásukhoz hozzájárulhatnak. Az elmondottak nemcsak az ortoklászra érvényesek, hanem a 

többi nem rétegrácsos szilikátra is. 
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3. Savas oldatok hatása: A savas oldatok a szilikátok mállását ugyanúgy gyorsítják, mint a karbonátok 

oldódását. A kőzetekben vagy a talajban levő nedvesség jelentős mennyiségű szénsavat képes oldott állapotban 

tartani. Ez, valamint a belőle képződött CO2 semlegesíti a hidrolíziskor keletkezett lúgos vegyületeket, és 

hidrogén-karbonátok képződésével segíti elő a mállás termékeinek elszállítását. Az oldatok savassága azonban 

nemcsak a CO2 mennyiségétől függ. Növelhetik a savasságot a savanyú szerves anyagok oldódása csakúgy, mint 

a protolitikus folyamatokban szabaddá vált hidróniumionok(H3O+). A savas oldatok tehát jelentős mértékben 

gyorsítják a kőzet, valamint a talaj kémiai mállását. 

4. Oxidáció: Az oxidáció lapjául az alacsony vegyértékű elemek szolgálnak, amelyek vegyületeikben az 

oxigénnel érintkezve magasabb vegyértékű formába mennek át. A leggyakoribb, hogy a kétértékű vas 

oxidálódik háromértékűvé: a szilikátokban foglalt ferro-vas oxidálódik és oldhatatlan oxid vagy hidroxid 

alakjában kiválik. A kicsapódás által a folyamat egyensúlya a szilikát bomlása irányába tolódik el, vagyis az 

oxidáció minden olyan szilikát mállását gyorsítja, mely kétértékű vasat vagy mangánt tartalmaz. A másik 

mállást gyorsító jelenség arra vezethető vissza, hogy az oxidáció jelentős térfogatnövekedéssel jár,amitől az 

ásványok vagy a kőzetek felülete fellazul. A fellazult felületen azután újabb ásványi anyag válik hozzáférhetővé 

a levegő, valamint a nedvességben oldott oxigén számára. 

8.2.3. 7.2.3. Biológiai mállás 

A biológiai mállás abban különbözik a kémiai mállástól, hogy az egyes elemek felszabadulását, kioldódását, 

vagy visszamaradását, illetve kicsapódását a növények és általában a talajon és a talajban élő lények igényei 

szabják meg. Vagyis még az elemek ún. nagy vagy geológiai körforgásában elsősorban az oldhatósági 

viszonyok szabják meg azt, hogy valamely anyag visszamarad-e a mállás helyén vagy kimosódik, addig a kis 

vagy biológiai körforgásban az játssza a főszerepet, hogy egy elem a növényi élet számára szükséges-e vagy 

sem. A biológiai mállás tehát igen lényeges eleme nem csak a kőzetek átalakulásának, hanem a talaj 

fejlődésének is. 

8.2.4. 7.2.4. A humuszosodás 

A humuszosodás folyamatában alakul ki a talajra jellemző szerves anyag, a humusz. Előzménye a talajra jutó 

szerves anyag átalakulása, majd bomlása, a bomlástermékeknek a talaj ásványi anyagával való keveredése és 

kapcsolódása. A humuszosodást befolyásoló tényezők: a talajra és a talajba jutó szerves anyag mennyisége és 

minősége; a szerves anyag bomlásának feltételei, a bontást végző szervezetek milyensége és aktivitása; a 

bomlástermékekből keletkező új, a talajra jellemző anyagok; valamint a humuszanyagok keveredése és kötődése 

a talaj ásványi anyagával. A talajra és a talajba jutó szerves anyag mennyisége a rajta élő növénytársulástól 

függ. A Föld különböző övezeteiben a növényzet más és más szervesanyag-termelésre képes, de a talajban 

felhalmozódott humusz mennyisége nem követi ezeket az arányokat ( ábra). A talajba jutó és ott elbomló 

szervesanyag nemcsak mennyiségében különbözik a földrajzi övezetekben, hanem minőségében is. A fás 

növényzet nagy lignintartalma, valamint a csersavszármazékok nehezen bonthatók le, míg a cellulóz- és a 

hemicellulóz-tartalmú fűfélék szerves anyaga könnyebben bontható a mikroszervezetek által. A bontás irányára 

és sebességére hatása van a C/Naránynak is, ami a mezőségek növényzetében kedvezőbb. De a növények 

szerves anyagának összetétele nemcsak a növény fajtól függ, hanem a talajtól is. 

A talajba azonban nem csak az alomból jut szerves anyag. A növények életfolyamataik során különböző kis 

moltömegű szerves anyagokat választanak ki gyökereiken, amelyek nagy része savkarakterű. Kis molekulájú 

szerves savak jutnak a talajba a talajlakó gombák tevékenysége folyamán is, elsősorban oxálsav. Különösen a 

patogén gombák tűnnek ki nagy oxálsav-termelésükkel. Vannak olyan gombák, amelyek 1 g gombafonal száraz 

anyagra számítva 1 g oxálsavat termelnek. A z oxálsav mellett nagyobb mennyiségű hangyasav, citromsav, 

tejsav, maleinsav is keletkezik. Ezek oldó- és komplexképző, esetenként pedig redukáló hatása a talajképződési 

folyamatokban igen jelentős. 

A szerves szén különböző formában megjelenő alkotórészei a talaj tulajdonságokra különbözőképpen hatnak. 

További különbséget jelent a talaj szervesanyag-talajtulajdonságokra gyakorolt hatásában az, hogy ezek az 

anyagok milyen kötésben vannak a humuszban. Így a legállandóbb a Ca-mal alkotott kötés, de hasonló 

stabilitást ad a hidrogénhidakon át kialakult agyag ásvány-humusz kötés, ami különösen a szmektitekre 

jellemző. Ezek a kötések hozzák létre a legállandóbb szerkezetet és ennek következményeként a jó 

vízgazdálkodást. 

A humuszanyagok további sorsa és jellegzetessége a talajlakó állatok keverőhatásának következménye. A 

giliszták, a hangyák és a rovarálcák a talajban mozogva és táplálkozva intenzív keveredést idéznek elő a talaj 

szerves és ásványi része között (7.12. kép). Ennek következtében mélyül a humuszos szint, és a mélységgel 
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változik a talajszelvény humusztartalma. További keverőtevékenységet folytatnak a talajlakó kisemlősök, mint a 

vakond (7.13. kép), a hörcsög, az ürge, a pocok, a cickány, de keveri a talaj humuszos rétegét a róka, a borz, a 

földikutya, az üregi nyúl is. Humid éghajlatú területeken, a podzolos és a trópusi talajokban a humuszanyagok 

oldat alakban való mozgása is fontos keveredési folyamat. 
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7.12. kép: Humuszos talajjal kitöltött gilisztajáratok a         7.13. kép: Vakond talajkeverő 

tevékenységének jele 
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felhalmozódási szintben 

Mint minden anyagátalakulási folyamatnak, a humuszosodásnak is fontos feltétele a rendelkezésre álló idő. 

Ahhoz, hogy egyensúlyba jussanak a talaj szerves anyagának építését és bontását végző folyamatok, ezalatt 

pedig kialakuljon az adott talajra és termőhelyre jellemző humusz, több száz vagy ezer évre van szükség 

(Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

8.2.5. 7.2.5. Kilúgozás 

A kilúgozás a mállás következménye, velejárója. A mállás folyamán a bomlástermékek egy része újraegyesül, 

és új ásványt alkotva a talajban marad, míg más részük oldhatóvá válik és eltávozik a talaj szelvényből. 

Szorosabb értelemben véve kilúgozásnak csak a szénsavas mész, valamint az annál vízben könnyebben oldódó 

anyagok talaj szelvényből, vagy csak valamely szintjéből történő kimosódását nevezzük. A folyamat 

végbemenésének előfeltétele a lefelé áramló talajoldat, valamint az oldható anyagok jelenléte vagy keletkezése. 

Hatással van a kilúgozásra a savas gyökérváladékok mennyisége is, csakúgy, mint az alombomlásból származó 

szerves savak. De szabályozza a kilúgozás folyamatát a talajon élő növényzet vízfelhasználása is. A lágy szárú 

növényzet gyökérzete a felszín közelében képezi a nagyobb tömeget, ezért a vízfelvétel is a felső talajszintekből 

történik. A fás növények nagy része ezzel szemben mélyen gyökerezik, ezért a vízfelvétel 60 és 100 cm között 

erőteljes. Ennek következtében a nyári szárazabb időszakokban a gyökerek szívóhatása visszafordítja a lefelé 

áramló talajnedvességet, és a gyökérzónában töményíti be. 

A kilúgozás folyamatában az alkálifémek, valamint az alkáli-földfémek ionjai válnak szabaddá, és ezeket kötik 

meg, sót képezve a savas CO2, a szerves savak és a savkarakterű anyagok. Ha a talajoldatok betöményednek, az 

oldhatósággal fordított sorrendben válnak ki a sók. Így csapódik ki a betöményedő talajoldatból a dolomit, a 

kalcit - attól függően, hogy milyen az oldatban a Ca/Mg arány. A kilúgozás eredménye a karbonátok 

kimosódása a felső talajszintekből, majd a mélyebb szintekben vagy a talajképző kőzetben való felhalmozódása, 

felhalmozódási szintek kialakulása (7.14. kép). 

 

7.14. kép: Mészfelhalmozódás erodálódott talaj felső részén 

A kilúgozás folyamatában nemcsak a karbonátok és hidrogén-karbonátok válnak mozgékonnyá, hanem a 

kovasav is mobilizálódhat. Ez utóbbi a talajoldatban jelen levő kálium- és magnéziumionokkal másodlagos 
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alumíniumszilikátokat képezhet, vagy a szénsavasmész-kicsapódásokat cementálja (Stefanovits et al. 1999, 

Füleky 2011). 

8.2.6. 7.2.6. Agyagosodás 

Az agyagosodás folyamatában felgyorsul az elsődleges szilikátásványok átalakulása, illetve bomlása, és 

másodlagos ásványok képződnek belőlük. Ennek hatására a talajszelvényben nagyobb lesz az agyag 

mennyisége, mint a talajképző kőzetben. A kilúgozás lényegesen felgyorsítja az agyagosodás folyamatát, mert a 

karbonátmentes szintek kémhatása savassá válik. Az agyagosodás kolloidméretű kristályos, vagy amorf 

ásványok képződését eredményezi. Az agyagfrakció kristályos fázisa nagyrészt agyagásványokból áll, melyet 

vas- vagy alumínium-oxidhidrátok kísérnek. Az amorf rész tág határok között változó arányban tartalmaz 

kovasavból és vas- valamint alumínium-oxidhidrátokból álló elegyeket, így allofánokat vagy imogolitot. Az 

agyagosodás folyamatának hatása az elsődleges ásványok csökkenését jelenti a talajképző kőzetben észlelt 

arányához képest. Ezzel arányosan nő a talajszintek agyagtartalma. 

Abban az esetben, amikor az agyagosodást az agyagszétesés követi, az agyagmérleg negatív eredményhez is 

vezethet, mert a kőzet agyagtartalma, valamint a kezdetben képződött agyag elbomlik, és a bomlástermékek 

kimosódnak a talaj szelvényből (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

8.2.7. 7.2.7. Agyagbemosódás 

Az agyagbemosódás folyamatában a felső talajszint, vagyis az ’A-szint’ agyagtartalma lényeges változás nélkül 

levándorol az alatta fekvő  ’B-szint’-be. A folyamat mind savas, mind lúgos közegben lejátszódhat. Az ’A-

szint’-ből elmozdult agyag a ’B-szint’-ben halmozódik fel, kitöltve annak pórusait, bevonva a talaj szerkezeti 

elemeinek felületét. A kicsapódás oka részben a szerves anyag mikrobiális elbontása, részben a megváltozott 

kémiai környezet, úgymint a kevésbé savas pH, a töményebb és nagyobb kalciumtartalmú talajoldat. A folyamat 

helyszíni felismerését segíti az A-, valamint ’B-szint’ agyagtartalmában észlelhető különbség, valamint a 

szerkezeti elemek felületén fellépő agyaghártya. Segíti továbbá a folyamat helyszíni felismerését az ’A-szint’ 

világos, fakó színe, míg a ’B-szint’ sötétebb, barnás, vagy vöröses barna árnyalatú. 

A kilúgozási szint a bekövetkezett agyagbemosódás hatására azért fakul ki, mert az elsődleges ásványszemcsék, 

amelyeknek nagy része kvarc, levetve sötétebb színű kolloidköpenyét, eredeti világosabb színével szabja meg a 

szint színét (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

8.2.8. 7.2.8. Podzolosodás 

A podzolosodás nagymértékben elsavanyodott, kolloid szegény és átmosó jellegű nedvességáztatással 

rendelkező talajokban következik be. Az erősen savanyú közeg az agyagásvány alkotóelemeikre való szétesését 

váltják ki. Ez nem egyenletes, hanem fokozódó intenzitású folyamat, mert a talaj savanyodásával a rajta lévő 

növénytakaró is fokozottan savanyúságtűrővé és savanyúságtermelővé válik. Ez az erős savanyodás szövet-

differenciálódás hatására társul az ’A-szint’-ben fellépő váltakozó redukció és oxidáció folyamatával, ami 

tovább fokozza a savanyúságot és az agyagásványok szétesését. A szétesés termékei közül a kovasav nagy része 

helyben marad, míg a vas és az alumínium ionos, vagy a savanyú alom anyag felől folyamatosan érkező szerves 

savakkal komplex kötésben levándorol a felhalmozódási ’B-szint’-be. Ott kicsapódnak a vas-, valamint 

alumínium oxidhidrátok és amorf, vagy gyengén kristályos formában kiválnak és felhalmozódnak. A 

podzolosodás folyamata felismerhető a helyszínen, a kilúgozási és a felhalmozódási szintek agyagtartalmában és 

színében mutatkozó nagy különbségek alapján. A kilúgozási szint laza és piszkosfehér színű, míg a 

felhalmozódási (B) szint tömődött, akár cementált és vöröses barna, vagy barnás fekete színű. 

8.2.9. 7.2.9. Szologyosodás 

Az agyagásványok szétesése nemcsak savas közegben mehet végbe, hanem lúgosban is. Ebben az esetben a 

szikesek felszínén és a kilúgozási szintben is frissen kicsapódott kovasav mutatható ki. A lúgos közegben 

végbemenő szétesést nevezzük szologyosodásnak (Füleky 2011). 

8.2.10. 7.2.10. Glejesedés 

A glejesedés a levegőtlenség következményeként fellépő redukció hatására végbemenő folyamat. Szemmel 

láthatóvá a vas vegyértékváltása válik. Mind a szervetlen, mind a szerves anyagok redukciója lejátszódik a 

talajban, de azokkal nem jár oly mértékű színváltozás. A glejesedés elindulhat a talajvíz felől és a felszíni 

vízborítás irányából egyaránt, sőt bekövetkezhet a talajszelvényben kialakult tömődött és vízzáró 
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felhalmozódási szintek felett is. A redukciót jelző kékesszürkés glejszinteket rendszerint kíséri a rozsdás szint is, 

az időleges oxidáció hatására (7.15. kép). A redukciót kémiai reakciók és mikrobiológiai folyamatok egyaránt 

kiválthatják, sőt a vasbaktériumok energiaforrása a vas vegyértékváltásából adódik (Stefanovits et al. 1999, 

Füleky 2011). 

 

7.15. kép: Glejesedés nyomai (szürke szint és az azt kísérő rozsdásodás) mocsári talajban 

7.2.11.  Kovárványosodás 
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A kovárványosodás a homokon kialakult talajok jellemző folyamata. A homokban, a lefelé mozgó 

talajoldatokból kicsapódó anyagok nem összefüggő felhalmozódási szintet, hanem egymás alatt különböző 

távolságban ismétlődő rétegeket, kovárványcsíkokat hoznak létre. A folyamat feltétele a talajoldatok gyors 

diffúziója, amit a homokszemcse-összetétel biztosít, a gyengén, vagy erősebben savanyú közeg és az oxidatív 

viszonyok. Ennek következtében kovárványosodás csak ott léphet fel, ahol a homok l0%-nál kevesebb 

leiszapolható részt tartalmaz, nem karbonátos és nem glejes. Az ismétlődő kovárványcsíkok egymástól való 

távolsága és a csíkok vastagsága a mozgó talajoldatok töménységétől és a diffúzió sebességétől, valamint a 

homok esetleges eredeti rétegzettségétől függ. Mind a csíkok vastagsága, mind az egyes csíkok távolsága 

néhány cm-től 15-20 cm-ig terjedhet. 

Ha a homokban nincs rétegzettség, az ismétlődő kovárványcsíkok egymástól való távolsága és a csíkok 

vastagsága kizárólag a mozgó talajoldatok töménységétől és a diffúzió sebességétől függ. Ha a homokban kissé 

iszaposabb vagy tömörebb homokcsíkok vannak, a kovárványcsíkok ezekhez kötődnek. Ha a homokot a 

periglaciális időszakban krioturbáció érte, ami a tömődött vagy iszapos csíkokat kimozdította eredeti helyükből, 

a kovárványcsíkok lefutása a fagyváltozékonyság által okozott formákat követi. Így jönnek létre a zsák vagy üst 

alakú kovárványcsíkok (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

8.2.11. 7.2.12. Szikesedés 

A szikesedés általában olyan területeken zajlik, ahol a felszínhez közel van a talajvíz és a párologás mértéke 

meghaladja a csapadékét. A talaj oldható sótartalma a felszín közelében megnövekszik. A sófelhalmozódás 

hatására megnő a talajkolloidok felületén kötött kationok között a nátriumionok mennyisége és aránya. Ennek 

következtében olyan kedvezőtlen talajfizikai tulajdonságok jelennek meg, mint a rossz vízáteresztés, a nagy 

holtvíztartalom, az erős duzzadóképesség és az elfolyósodás. A kicserélhető nátrium-tartalom megnövekedése a 

talajoldatban megjelenő sók mennyiségére és minőségére vezethető vissza. Ha a talajvízből vagy a felszíni 

vizekből talajoldatba jutott betöményedő sók sok nátriumot és/vagy magnéziumot tartalmaznak, szikesedést 

váltanak ki. Ezért kell figyelemmel kísérni az öntözővíz minőségét vagy a sós talajvíz szintjének meg 

emelkedését (Stefanovits et al. 1999, Füleky 2011). 

8.2.12. 7.2.13. Láposodás 

A talajképződési folyamatok speciális esete, amikor a talajképződés állandó, vagy az év nagy részében fennálló 

vízborítás alatt játszódik le. A víz alatt a vízi növényzet maradványai kizárólag levegőtlen körülmények között 

bomlanak le. Az anaerob bomlás által termelt szerves anyag, a tőzeg a bomlás mértéke szerint három fokozatba 

sorolható, a nyers tőzeg, a vegyes és a szuroktőzeg fokozatokba. Ezek megkülönböztetése a növényi szövetek 

fennmaradása szerint történhet. A nyers tőzeg vagy szalmás tőzeg túlnyomórészt rostos növényi részek kevéssé 

átalakult maradványaiból áll, míg a szuroktőzegben már nincsenek szemmel látható növényi részek, hanem az 

egész szerves anyag feketés, átalakult szervesanyag-tömeggé változott. A tőzegréteg szervesanyag-tartalma 60-

80% is lehet. A láposodás folyamata azonban eredményezhet kisebb szervesanyag-tartalmú terméket is, ezt 

kotunak nevezzük (Stefanovits et al. 1999). 

8.3. 7.3. A talaj, a pedoszféra funkciói 

A talaj a földi lét legmeghatározóbb eleme, és biológiai reaktora is egyben. Több természeti erősforrás együttes 

hatását ötvözi és közvetíti, ezzel adva életteret a mikroorganizmusoknak, az állatoknak, termőhelyet a rajta és 

benne élő növényeknek és az évszázadok során kialakult mezőgazdasági kultúráknak. A talaj a biomassza-

termelés alapvető közege, és a bioszféra legfontosabb tápanyagforrása. Háromfázisú, polidiszperz rendszerében 

egyidejűleg fordul elő a víz és az oxigén, mely a növényeknek alapvető tápanyagforrás. Másrészt ezzel biztosít a 

talaj a mikroorganizmusoknak feltételt a létezésre. Képes kiegyenlíteni a földfelszínhez közeli 

hőmérsékletváltozásokat, és a növények és mikroorganizmusok kialakulásához és fennmaradásához szükséges 

víz-, tápanyagokat is képes elraktározni. A talaj a bioszféra génbankja, ami jelentős szerepet játszik a sokféleség 

fenntartásában, hiszen az élő szervezetek jelentős része él a talajban, vagy szorosan kötődik ahhoz. Az élőhelyek 

kialakulásának, változásának meghatározó feltétele a talaj, így ha abban bármilyen változás bekövetkezik az 

hatással van a talaj életközösségeire. 

A társadalom számára a talaj természeti erőforrás, mégpedig megújuló és megújítható erőforrás. A megújulás 

képessége azonban nem terjed ki a talajok teljes egészére, egyes részei megfordíthatatlanul romlanak, 

pusztulnak el. Hazánkban a talaj a legfontosabb természeti erőforrás. A társadalom számára a talaj 

termelőeszköz, mégpedig ősidőktől kezdve a növénytermesztés közege. 

A talaj funkciói tehát: 
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- az átalakítás (pl. képes a talaj az energia átalakítására), 

- a tárolás (a talaj képes nedvességet, tápanyagokat és energiát tárolni), 

- tompítás (a talaj képes az őt ért hatások mértékét, pl. az elsavanyodást mérsékelni), 

- táplálás (a talaj képes a benne lakó vagy rajta élő élőlényeket tápanyagokkal ellátni), 

- élettér biztosítása (a talaj életteret ad a benne lakó szervezeteknek), 

- szűröképesség (a talaj a környező szférák felé képes bizonyos anyagokat megszűrni), 

- megőrzés (a talaj képes tárgyakat pl. műtárgyak, régészeti leletek vagy történéseket pl. az atmoszférában, 

hidroszférában, litoszférában és bioszférában végbement egyes változások megtörténtét megőrizni) (Szalai – 

Jakab 2011, Horváth 2012). 

8.4. Önellenőrző kérdések 

1. Jellemezze a legfontosabb talajképző tényezőket! 

2. Mutassa be a talajképződés során lejátszódó folyamatokat! 

3. Ismertesse a pedoszféra funkcióit! 

8.5. Tesztkérdések 

7.1. Melyik nem tartozik a talajképző tényezők közé? 

a, földtani képződmények 

b, idő 

c, óceánok átlagos mélysége 

7.2. Hogyan járul hozzá az aprózódás a talajképződés folyamatához? 

a, elmállasztja az alapkőzetet, átalakítva a közetalkotó ásványokat 

b, kisebb darabokra bontja szét a kőzetet, elősegítve a mállás folyamatát 

c, elősegíti a talajlakó élőlények megtelepedését 

7.3. Mi a jelentőségük a talajlakó állatoknak a talajképződés folyamatában? 

a, lebontják a talajban felhalmozódón  szerves anyagot 

b, összekeverik a talaj szerves és ásványi részét 

c, nincs szerepük a talajképződésben 

7.4.Miért mondjuk azt, hogy a pedoszféra a földi lét legmeghatározóbb eleme? 

a, mert életteret és táplálékot biztosít az élőlények számára 

b, mert sok társadalmi ellentét forrása a termőterületek birtoklása 

c, mert visszasugározza a Föld felszínére érkező hő egy részét, felmelegítve ezzel a légkör alsó részét 

8.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

files/Lit_07_f.pptx
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9. 8. Talajvizsgálati módszerek I. 

9.1. 8.1. Helyszíni talajvizsgálatok 

Természetes körülmények között a talajtakaró csaknem minden fontos tulajdonsága (vastagsága, szintezettsége, 

fizikai, kémiai és biológiai állapota) rejtve marad előttünk. A teljes talajszelvény vizsgálata csak valamilyen 

feltárás vizsgálatával lehetséges. Ebben nagy segítséget jelentenek az útbevágásokban, a partfalakon, 

vízmosásokban, vagy az építkezéseken megfigyelhető talajfeltárások. Ezek, vonalas megjelenésük 

következtében esetenként több információt nyújtanak a talajtakaró térbeli változásairól, mint a szabályos, ám 

rövid talajszakaszt feltáró szelvénygödrök (8.1., 8.2. kép). 
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8.1. kép: Útbevágásban feltárult talajszelvény                             8.2. kép: Épületalapozáskor feltárult 

talajszelvény 

A talajszelvények vizsgálata azonban többségében fúrások és szelvénygödrök segítségével történik. 

9.1.1. 8.1.1. A talajszelvény helyének kijelölése és készítése 
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A talajszelvény helyének kijelölése előtt be kell járni a vizsgálni kívánt területet, el kell különíteni a különböző 

tulajdonságú részeket. Az elkülönítésben segítségünkre lehetnek a jellegzetes terepalakulatok, a természetes 

vegetáció és a kultúrnövények fejlődése. A megfigyeléseket célszerű térképen rögzíteni, bejelölve a különböző 

talajú területeket és később a talajszelvények helyét is. A kutatás célja mellett (pl. talajtérképezés, tápanyag-

utánpótlás terv készítése, talajjavítás) a terület geológiai, geomorfológiai, hidrológiai viszonyai, növényzete, 

illetve ezek változatossága határozza meg, hogy mennyi talajszelvényt kell feltárni. Dombvidéki területeken 

figyelni kell arra, hogy a különböző fekvésű talajok külön - külön talajszelvénnyel legyenek jellemezve. 

Célszerű ún. "talajszelvény sorozatot" készíteni. A szelvények helyének megválasztásánál fontos szempont, 

hogy a szelvény körzetében ne legyenek bolygatott területek (utak, csatornák) (Füleky 2011). 

9.1.2. 8.1.2. Talajszelvények 

A szelvénygödrök kijelölésének talán legfontosabb szempontja a reprezentativitás, vagyis az a követelmény, 

hogy a térképezendő terület minden talajtípusát legalább egy ásott szelvény képviselje. Ehhez a szelvénykészítés 

előtt tájékozódó fúrásokat kell készíteni. A kézi, vagy gépi ásással készített talajszelvényeket, a lehetőség 

szerint, úgy kell kialakítani, hogy a gödör egyik vége lépcsős, míg másik vége függőleges legyen. Utóbbi a 

szelvény főfala, vagy homlokfala. Ezt sík vidéken célszerű úgy elhelyezni, hogy a vizsgálat idején a nap 

megvilágítsa. Domb és hegyoldalakon a főfal a lejtő felső része felé essen. A szelvény ásásakor ügyelni kell 

arra, hogy a főfal fölött a szelvény teljesen ép maradjon. A talajszelvény legalább 150 – 200 cm mély legyen, de 

a talajképző kőzetbe mindenképpen hatoljon be, legalább 30-50 cm vastagságban (8.3. kép). A szelvénygödör 

vizsgálandó főfalát kiásás után erős pengéjű késsel meg kell bontani, néhány centiméter mélységben 

hiánytalanul ki kell tördelni (preparálás).A keletkezett rücskös felületen a genetikai szintek és legfontosabb 

jellemzőik tisztán, élesen tűnnek elő (Füleky 2011). 

   

8.3. kép: Talajkutató szelvénygödör (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 

9.1.3. 8.1.3. Talajfúrások 

Fúrással a talajt akkor tárjuk fel, ha már egy ismert, ásott szelvényben jól jellemzett talaj határvonalát, vagy az 

ásott gödör alatti szelvényrétegződést és a talajvíz alatti rétegek elhelyezkedését szükséges meghatározni. A 

fúrók többsége erősen átkeveredett talajt hoz a felszínre, melyen az eredeti mikromorfológiai bélyegek nem 

ismerhetők fel. A minta kiemelésénél ezért különös gonddal kell eljárni, hogy minél kisebb legyen a keveredés. 
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Napjainkra elterjedt az olyan, pár centiméter átmérőjű fúrók használata (pl. Pirkhauer-féle), amelyekkel 1-1,5 

méter mélyen lehet lefúrni és egyben mintát venni, ami jól tanulmányozhatóvá teszi az egyes rétegek 

elhelyezkedését és vastagságát (Füleky 2011) (8.4. kép). 

 

8.4. kép: Kézi fúróval feltárt talajszelvény (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 

9.1.4. 8.1.4. A talajszelvény vizsgálata 

A talajszelvény felvételezése több lépésből álló, összetett munkafolyamat. Alapelv, hogy a vizsgálatból egyetlen 

fázis se maradjon ki, hiszen a gödör betemetésével a hiányzó információk végképp elvesznek. Ennek elkerülése 

érdekében – a szokásos jegyzőkönyvi leírás helyett – olyan, előre elkészített talajfelvételi adatlap (táblázat) 

használata célszerű, amelynek rovatai „vezetik” a munkát, kitöltése után pedig a terepi vizsgálatsorozat 

hiánytalannak mondható. 

A helyszíni leírás végrehajtását a különböző előírások (pl. mezőgazdasági talajvizsgálatokról, erdészeti 

termőhely-feltárásról, FAO-előírás) részletesen szabályozzák. 

A vizsgálat folyamán a következő tulajdonságokat kell figyelembe venni: 

- Alapadatok. A leírás előtt az adatlapon szükséges feltüntetni a szelvény földrajzi helyzetét. Fel kell jegyezni a 

szelvény természetes azonosítóit, a vizsgálat időpontját, a talajszelvény számát és a felvételező nevét. A hely 

pontos megadására célszerű a szelvény helyét GPS készülékkel is megmérni, és a koordinátákat megadni. 

- Környezet. A talajfelvételezés első lépéseként a kiásott szelvénygödör viszonylagos topográfiai helyzetét és 

szűkebb környezete felszínének jellegzetességeit kell rögzíteni. 

- Domborzati forma. Meghatározásához geomorfológiai ismeretek szükségesek. Meg kell adni a domborzati 

formák jellegzetes tulajdonságait (lejtés, lejtőirány, kitettség, stb.) is. 

- Lejtőszög (-kategória). A lejtők a domborzat leggyakoribb és legszembetűnőbb elemei, amelyek eltérő 

mértékű hatást gyakorolnak az adott terület talajviszonyaira. Ezek közül mindenekelőtt a talajpusztulás 

folyamatában elsődleges szerepet játszó lejtőmeredekség meghatározásával kell foglalkozni. 

- Növényzet. A talajszelvény környezetében előforduló jellegzetes flóraelemek, a termőhely (talaj) 

szikességéről, savanyúságáról stb. árulkodó, ún. indikátorfajok, ill. a gyomnövények felsorolása; 

kultúrnövények esetében a fejlettségi állapot, a hiánybetegségre utaló tünetek stb. megjelölése. 



   

 222  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

- A szelvény mélysége/a humuszos réteg vastagsága. 

- A szelvény morfológiai vizsgálata. A talajszelvény teljes terepi vizsgálatának összefoglaló elnevezése. A 

munkafolyamat az alábbi tényezők és tulajdonságok meghatározására és jellemzésére terjed ki: 

Genetikai szint/mélység: A talajok egyes szintjeinek határát a kipreparált falon karcolással meg kell jelölni és 

méreteit centiméterben megadni az adatlapon. A talajszelvény felvételezését ettől kezdve szintenként kell 

végezni (8.5. kép). 

 

8.5. kép: Genetikai szintek jól elkülöníthető határa csernozjom talajban 

Szín: A talajok legszembetűnőbb, legrégebben megfigyelt tulajdonsága. Meghatározása két szempontból is 

fontos: közvetlenül befolyásolja a fizikai-hőgazdálkodási folyamatokat, valamint szoros összefüggésben van a 

talajképződési (genetikai) folyamatokkal. Meghatározásának legegyszerűbb módja a valamely ismert színhez 

való hasonlítás, ám ez szubjektív, így pontatlan módszer. A színek pontos meghatározása világszerte a Munsell-

skála segítségével történik. Ennek alkalmazásakor minden talajszinthez egy kódszámot rendelnek, mely az 

alábbi három jellemzőről tájékoztat: megadja az uralkodó színárnyalatot (hue), a színmélységet (value), 

valamint a szín telítettségét (chroma) (8.1. ábra). Pl. az agyagbemosódásos barna erdőtalaj B szintjének színe: 

hue 10YR, value 5, chroma 6 (röv.:10YR5/6), vagyis yellowish brown (világosbarna) színű. A szín 

meghatározásán túl feljegyzéseket kell készíteni a talaj tarkázottságáról is, amit a kiválások, konkréciók, 

vázrészek eredményeznek. 
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8.1. ábra: A talajszín meghatározásához használatos Munsell-skála 

Fizikai minőség: A talaj változatos méretű elemi ásványi alkotórészei közül a legnagyobb tömegben előforduló 

szemcseméret-kategóriá(ka)t kell itt meghatározni. A három fő frakciót (homok, vályog, agyag) és ezek 

különböző arányú keverékeit a terepen tapintással, ill. a vízzel szembeni viselkedésük alapján szokás 

meghatározni (Füleky 2011). A különböző szemcseösszetételű talajok ismérveit a 8.1. táblázat mutatja be. 
 

Fizikai minőség Ujjunk között morzsolva Gyúrva 

Homok szárazon és nedvesen is éles felületeket 

érzünk 
nem lehet golyót formálni belőle, szétesik 

Homokos vályog apró homokszemcsék mellett porszerű, sima 

felületű részek is vannak benne 
golyó formálható belőle, hengerré nem 

sodorható 

Vályog vizesen nem érdes, de nem is csúszós a 

felülete 
golyó és henger is formálható belőle, gyűrű 

alakra nem hajlítható 

Agyagos vályog foltosan rátapad a kézre golyóvá, hengerré, gyűrű alakúvá formálható 
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Agyag nedvesen síkos, szárazon nehezen nyomható 

szét 
mindenféle alak jól formálható belőle 

8.1. táblázat: A talajok fizikai minőségének tapasztalati meghatározása  (Füleky 2011) 

A fizikai talajféleségek közé tartozik még a lösz, az iszap és a kavicsos homok, valamint a tőzeg és a kotu. 

Szerkezet: A talaj színének leírása után a szerkezetét kell meghatározni. A szerkezet a talaj azon tulajdonságát 

jelenti, hogy egy darabja magától, vagy nyomásra, ütésre egymáshoz hasonló szerkezeti elemekre esik szét. A 

talajok szerkezeti elemei, térbeli kifejlődésük alapján, három fő típusba sorolhatók: köbös (poliéderes, szemcsés, 

morzsás, diós, poros), hasábos (hasábos, oszlopos) és lemezes (leveles, lemezes, táblás, réteges) szerkezeteket 

különítünk el (8.2. ábra). 

 

8.2. ábra: A talajszerkezeti egységek jellemző formái (Stefanovits et al. 1999) 

Tömődöttség: A talajrészecskéket összetartó erők nagyságát tükrözi. Az egyes szintek tömődöttségének mértéke 

a szelvényen ejtett törésnyomok felületének jellege alapján határozható meg. 

Kavics, törmelék: A felszínen heverő és/vagy a szóban forgó talajszint anyagába beágyazott törmelékdarabok, 

kavicsok mennyiségét szükséges itt leírni (8.6. kép). 
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8.6. kép: A talaj kavics- és törmeléktartalma fontos információ 

Másodlagos képződmények: A talaj szerves és ásványi alkotórészeinek átalakulása és elmozdulása útján 

keletkezett anyagok közös vonása, hogy a szerkezeti elemek felületét vonják be igen vékony hártyák 

formájában. Megjelenésük, jellegük, színük, anyagi minőségük fontos genetikai bélyeg, ezért a talaj genetikai 

típusának, altípusának és változatának meghatározásában nélkülözhetetlenek. 

Kiválások, konkréciók: Azokat a képződményeket soroljuk ide, amelyek a talajoldatban vándorló anyagok 

betöményedése és kicsapódása során keletkeztek (8.7. kép). Terepi azonosításukra egyszerű, az anyagi 

minőséget figyelembe vevő meghatározókulcs szolgál. 

Gyökérzet: A talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak legjobb indikátora. Szelvénybeli elhelyezkedése, 

mennyisége kitűnően jelzi a lehatolását, terjeszkedését gátló tényezőket: fizikai akadályokat, káros vegyületeket 

tartalmazó szinteket (8.8. kép). 
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8.7. kép: Mészkonkréciók löszben                                     8.8. kép: A dús gyökérzet jó minőségű talajt jelez 
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Állatjáratok: A talajban élő állatok tevékenységének nyomai a talaj biológiai aktivitásának hű tükrözői. Közülük 

elsősorban a gilisztajáratok, ill. a kisemlősök humuszos anyaggal kitöltött járatainak (krotovinák) 

keresztmetszetei érdemelnek figyelmet. 

CaCO3: Akarbonát-tartalom szintenkénti meghatározása a legfontosabb terepi kémiai vizsgálatok közé tartozik. 

A kalcium-karbonát tartalom meghatározása enyhe sósavas pezsgetéssel történik. 

Kémhatás: A pH-érték mérésére terepen kolorimetrikus módszert alkalmaznak. Ez kevésbé pontos, de 

megbízható módszer. Lényege, hogy a kivett talajdarabkából desztillált vízzel szuszpenziót kell készíteni, 

amelynek kémhatását a belemártott indikátorpapír színváltozása jelzi. A pH-értéket az indikátorpapírhoz 

mellékelt színskálán lehet leolvasni. 

Talajvíz: Vizsgálata a viszonylag mély fekvésű térszínek hidromorf talajainak genetikai-dinamikai értékelése 

szempontjából fontos. Ha a talajgödörben nem jelenik meg a talajvíz, de közelsége feltételezhető, a talpszintbe 

mélyített fúrással érhető el. 

A szelvény leírása során érdemes minden olyan helyszíni tapasztalatot feljegyezni, ami utalhat a talajfejlődési 

folyamatokra és befolyásolhatja a talaj használhatóságát. A feljegyzések milyenségét mindig a talajvizsgálat 

célja határozza meg. Más adatok fontosak egy talajszennyeződés, egy tápanyag-utánpótlási terv, vagy egy 

erdészeti termőhely-feltárási terv készítése során. Figyelembe kell vennünk az egyes szakterületek előírásait a 

leírásnál alkalmazott kategóriák megválasztása során is. 

A szelvény-felvételezés befejezésekor, a kapott terepi vizsgálati adatok és a fenti áttekintés ismeretében meg 

kell határoznunk a szóban forgó talaj rendszertani helyét (Füleky 2011). 

9.2. 8.2. Talajmintavétel 

A helyszíni talaj-felvételezési munka utolsó fázisa a mintavételezés. A terepi vizsgálati eredmények egy részéta 

legfontosabb szelvények mintáinak egzakt laboratóriumi analízisével szükséges ellenőrizni. Számos olyan 

talajtulajdonság van, amit pedig csak laboratóriumi vizsgálatok során lehet tanulmányozni. Ilyenek a 

humusztartalom, a higroszkóposság, az adszorpciós viszonyok, vagy a kapilláris vízemelés. A laboratóriumi 

vizsgálatokhoz a talajból anyagmintát kell vennünk; az elemzés céljától függően háromféle módon: 

1. a talajok sótartalom-változásainak vizsgálatához ún. folyamatos profilból (a szelvényfal egy keskenyebb, 

függőleges sávjának minden cm2-éből); 

2. az egyes talajszintek vízgazdálkodási tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálatához a zavartalan mintavételt 

garantáló speciális fémcsövek felhasználásával; 

3. a talaj genetikájának meghatározásához a szintek legjellemzőbb részeiből (Füleky 2011). 

9.3. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a talajszelvény készítésének menetét! 

2. Miért lehet hasznos a talajszelvényezést fúrásokkal kiegészíteni? 

3. Mely talajtulajdonságokat kell feltétlenül megvizsgálni egy talajszelvény leírása asorán? 

9.4. Tesztkérdések 

8.1. Mely talajtulajdonságot nem lehet terepi körülmények között vizsgálni? 

a, pH 

b, elektromos vezetőképesség 

c, szennyezettség 

8.2. Melyik fizikai tulajdonságot lehet gyúrópróbával meghatározni? 

a, uralkodó szemcseméretet 
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b, talaj hőmérsékletét 

c, szemcsék alakját 

8.3. A talaj mely kémiai tulajdonsága vizsgálható terepen? 

a, CaCO3-tartalom 

b, szervesanyag-tartalom 

c, kolloid-tartalom 

9.5. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

10. 9.Talajvizsgálati módszerek II. 

A talajok megismerésének legfontosabb lépése, azok helyszíni leírása és terepi, vagy laboratóriumi vizsgálata. A 

laboratóriumi vizsgálatok első és talán legfontosabb lépése a vizsgálatoknak megfelelő, reprezentatív 

mintavétel, ami történhet a hálózatban (raszter-elv), vagy egy egyenes mentén (katéna-elv) szerint. A raszter-elv 

szerinti mintavételezés során a vizsgálandó terület nagyságától és a vizsgálat céljától függő sűrűségű 

négyzethálót helyezünk a területre, s a mintavételezés a négyzetháló rácspontjaiban történik. Ez egyenletes 

mintavételt eredményez (9.1. ábra). 

 

9.1. ábra: Raszter-elv szerinti mintavétel mintavételi hálója 

A katéna-elv alapján történő talajminta vételezés figyelembe veszi a felszín morfológiáját (kitettség, domborzati 

forma, lejtő viszonyok), az alapkőzet, a növényzet, a területhasználat stb. változatosságát. A mintavételezés 

történhet e két elv kombinálásával is. Más fajta mintavételi eljárást követel meg a talaj tápanyagtartalmának 

vizsgálata. Ez esetben általában átlagminta vételi eljárást kell alkalmazni. Egy kb. 5 - 6 hektárnyi (talajtípusát 

tekintve bizonyítottan homogén) terület jellemezhető egy átlagmintával, mely a mintaterek négy egymással 

átellenes sarkaiból, valamint középpontjából (0 - 30 cm -es rétegből) összehordott, majd összekevert talajból 

kivett kb. 1 - 1,5 kilogrammnyi reprezentatív minta. Átlagmintát csak egységes területről szabad venni. 

files/Lit_08_f.pptx
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A mintavételi pontokat úgy kell meghatározni, hogy azok a mintázandó területet egyenletesen behálózzák, 

illetve a talajtulajdonságok évszakonkénti változása miatt a mintavétel optimális ideje a növények betakarítása 

utáni, fás növényeknél a lombhullást követő időszak (Füleky 2011). 

10.1. 9.1. Talajmintavétel 

A mintavételezés módját alapvetően a vizsgálat célja, illetve az elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok igénye 

határozza meg. A leggyakrabban alkalmazott módszerek a következők: 

1. Talajmintavétel ásott szelvénygödörből: A mintavételezés leggyakoribb módja, amikor ásott 

szelvénygödörből a talaj genetikai típusának, altípusának és változatának meghatározásához, illetve fizikai és 

kémiai tulajdonságainak jellemzéséhez gyűjtünk mintát (9.1. kép). Ebben az esetben a gondosan letisztított 

szelvényfalból, az előzőleg elhatárolt talajszinteknek vagy rétegeknek megfelelően kell mintát venni, a legalsó 

rétegtől felfelé haladva. 30 cm-nél vastagabb, felszín közeli genetikai szintek, illetve rétegek esetén a szintet 

megbontva mintázzuk meg, kettő vagy több mintában. A mintát úgy vesszük, hogy a vizsgálandó szintet, illetve 

réteget jól jellemezze. A minta mennyisége kb. 1,5-2,0 kg. 

2. Talajmintavétel fúróval: Amennyiben nincs lehetőség talajszelvény nyitására és mintázására, talajfúróval 

végezzük a mintavételt (9.2. kép). Mivel ez a módszer korlátozottabb eredményt ad, alkalmazása csak akkor 

célszerű, ha a talajban lejátszódó folyamatokat - nedvességváltozás, sóforgalom, tápanyag-dinamika – kívánjuk 

tanulmányozni, vagy a talajvízszint alatti rétegeket kívánunk megmintázni, illetve ha átlagmintát gyűjtünk a 

talaj felsőbb szintjeiből. A mintavételezés végrehajtásához különböző típusú és átmérőjű fúrókat használhatunk. 
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9.1. kép: Talajmintavétel ásott szelvényből                      9.2. kép: Talajmintavétel kézi fúróval 

3. Bolygatatlan szerkezetű talajminta vétele: A talajok vízgazdálkodási és néhány fizikai tulajdonságának 

meghatározása csak eredeti, bolygatatlan szerkezetű talajmintán végezhető el. A mintákat ekkor betéthengeres, 

élezett acélhengerrel vagy Vér-féle készülékkel vesszük. Ugyanabból a talajrétegből 3-5 db párhuzamos 

talajmintát kell venni. A mintavételt végrehajtása az alkalmazott eszköztől függ. 

4. Átlagminta vétele: Tápanyagvizsgálatok céljából az adott területről átlagmintát gyűjtünk be, ami jól jellemzi a 

vizsgálandó területet. Előnye hogy a kis különbségek torzító hatását kiküszöböli, és alkalmazkodik a 

gazdálkodási módhoz. A mintavétel során a kijelölt mintavételi területen, átlós irányban haladva szedünk 

részmintákat a kívánt talajmélységig fúróval vagy egyenes élű ásóval. Célszerű 15 – 30 m-ként egy-egy mintát 

venni. A mintákat összegyűjtjük, alaposan összekeverjük és a homogén mintából 1,5-2,0 kg mennyiséget 

mintazacskóba teszünk. Az így kapott átlagmintát ugyanúgy kezeljük, mint a szelvénygödörből vett mintákat. 

5. Talajmintavétel szennyezés esetén: Speciális mintavételt igényel a talajszennyezések feltárása. A mintavételi 

eljárás során figyelembe kell venni a szennyezett terület nagyságát, a szennyezés milyenségét, halmazállapotát, 

veszélyességét, a szennyező forrás elhelyezkedését, a szélirányt, talajvíz mélységét és mozgását. Kis 

vizsgálandó terület esetén (1000 m2 alatt) sűrű mintahálót kell kitűzni, hogy legalább 5 - 10 mintavételi területet, 

ill. 10 - 20 átlagmintát kapjunk. Az 1000 - 10.000 m2 területen 20 - 30 m-es hálót alkalmazva 20 - 30 

átlagmintával jellemezhető a szennyezés (Füleky 2011). A szennyezés jellegétől függően a mintavétel érintheti 

csak a felső talajréteget (pl. szilárd szennyező anyagok esetén), de leérhet egészen a talajvízig is (pl. folyékony 

szennyezőanyagok esetén). A felszíni és felszín közeli mintákat vehetjük ásással, vagy árkolással, mélyebb 

rétegekből azonban csak kézi és gépi fúrókkal tudunk mintát venni. A szennyező forrás körül olyan távolságig 

terjedjen a mintázás, amelyen túl a vizsgált jellemzők az adott módszer meghatározási hibáját figyelembe véve 

már nem változnak, ill. a megengedett határérték alá mentek. 

6. Talajvízminta vétele: Talajvíz minta vételére szennyezés vizsgálatakor, illetve a talajvíz összetételének 

megállapításakor kerülhet sor (pl. öntözővíz esetén). Talajvizet legegyszerűbben szelvények aljából gyűjthetünk, 

ha elértük a talajvíz szintjét. Gyűjthetünk talajvizet az erre a célra lefúrt talajmegfigyelő kutakból is. Minden 

esetben legalább 1 - 2 liternyi mintára van szükség a kémiai vizsgálatokhoz. Speciális mintatartó edényekre van 

szükség a vízmintáink számára: lehetőleg barna porüvegben, vagy fémmentes eszközökben célszerű tárolni a 

mintákat, hogy kerüljük az esetleges utószennyezést! (Füleky 2011). 

10.2. 9.2.Talajminták előkészítése 
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A laboratóriumi vizsgálathoz a talajmintákat minden esetben elő kell készíteni. A bolygatott szerkezetű 

talajmintákat vászon, vagy műanyag zacskóban, az eredeti szerkezetű talajmintákat mindkét végükön 

gumisapkával lezárt mintavételi hengerekben kell a laboratóriumba szállítani. 

A laboratóriumba beérkező mintákat először szárítani kell. A talajmintákat 1-2 cm vastagságban műanyag 

tálcára, vagy az asztalra fektetett papírlapra is ki lehet teríteni. A nagyobb talajrögöket érdemes kézzel apróra 

törni. A szárítás ideje alatt a talajmintát többször át kell keverni. Ez elősegíti a száradást és egyben 

homogenizálja is a mintát. A szárítást száraz, huzatmentes helyiségben végezzük. A talaj akkor légszáraz, ha az 

eltört nagyobb talajrög törési felületének színe megegyezik a talajrög külső felületének színével. A minták 

szárító szekrényben 105 °C-on szintén száríthatók Ekkor azonban a talajban lévő szerves anyag egy része 

lebomolhat, ami jelentősen befolyásolhatja a vizsgálati eredményeket. 

Száradás után a mintában szét kell választani a 2 mm-nél nagyobb, illetve az ennél kisebb frakciót. A 2 mm-nél 

nagyobb részt váznak, míg az ez alatti részt finom földnek nevezzük. A laboratóriumi talajvizsgálatokat csak a 

finom földdel végezzük el. A fennmaradt kavics- és kőzetdarabokat maradék nélkül összegyűjtjük, vízsugárral a 

rátapadt talajt lemossuk és kiszárítjuk. Ez a talaj váza (m). Értékét százalékban adjuk meg. A talaj összes 

tömegéből és a váz anyag tömegéből számolhatjuk ki a váztartalmat, az alábbi képlet alapján 

 

ahol m - a lemért összes talaj tömege g-ban, mv - a vázrész tömege g-ban. 

A váztartalom ismerete igen fontos a talaj termőképességének megbecslésekor. Különösen hegyvidékeken 

találhatók nagy váztartalmú talajok. Más a víz- és tápanyag-gazdálkodása az olyan talajnak, amelynek 40 %-a 

váz, 60 %-a finomföld és más a vázrészt nem tartalmazó talajnak. A vázrész kőzet anyagának ismerete 

segítséget nyújt az alapkőzet, a genetikai talajtípus, altípus és változat meghatározásához (Füleky 2011). 

10.3. 9.3.Talajfizikai vizsgálatok 

A talajok fizikai vizsgálata alapvető adatokat szolgáltat a talajok víz- és tápanyagháztartásának megítélésére. A 

fizikai vizsgálatok eredményeképpen meg tudjuk határozni a talajok szövetét, víztartó, víznyelő és vízvezető 

képességét. Az egyes talajok fizikai féleségéből következtetni tudunk azok tápanyag-szolgáltató és tároló 

képességére is. Mivel az egyes vizsgálatok eredményét egyéb talaj tulajdonságok (pl. humusz-, Na-só, stb. 

tartalom) befolyásolják, általában párhuzamosan több talajfizikai vizsgálatot végzünk el, és ezek összesített 

eredményét értékeljük. Az egyes vizsgálatok közötti összefüggéseket és az értékelést a 9.1. táblázat 

tartalmazza. 
 

A talaj szövete, fizikai 

talajfélesége 
A% (I+A)% KA 5h mm hy % 

durva homok (DH) 5 > 10> 25> 350< 0 - 0,5 

homok (H) 5-15 10-25 25-30 350-300 0,5 -1 

homokos vályog (HV) 15-20 25-30 30-37 250-300 1-2 

vályog (V) 20-30 30-60 37-42 150-250 2 -3,5 

agyagos vályog (AV) 30-40 60-70 42-50 75-150 3,5-5 

agyag (A) 40-45 70-80 50-60 75-40 5-6 

nehéz agyag (NA) 45< 80< 60< 40> 6< 

9.1. táblázat: A talaj fizikai féleségére utaló vizsgálatok 
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A% - agyagtartalom, (I+A)% - iszap + agyagtartalom, KA – Arany-féle kötöttségi szám, 5h mm – ötórás 

kapilláris vízemelő képesség, hy% - Kuron-féle higroszkóposság 

10.3.1. 9.3.1. Mechanikai összetétel meghatározása 

A talajok különböző méretű szemcsékből állnak. A talajképző kőzet különböző nagyságú szemcsékké aprózódik 

fel a talajképződés során. A szilárd szemcséket különböző anyagok - mikro- és makroaggregátumokká 

ragasztják össze. Ez a talaj szilárd fázisa. A talaj mechanikai összetétele (szemcseösszetétele) a különböző 

nagyságú egyedi részecskék egymáshoz viszonyított aránya. Ez az arány meghatározza a talaj víz- és tápanyag-

gazdálkodását, valamint egyéb fizikai és kémiai tulajdonságát. Egy adott mérettartományba eső szemcséket egy 

szemcsefrakcióba soroljuk. Magyarországon az Atterberg-féle nemzetközi szemcsefrakció beosztás terjedt el 

(Füleky 2011) (9.2. táblázat). 
 

Gyűjtőnév Szemcsefrakció neve A talajszemcsék átmérője 

(mm) 

Váz kő, kavics, durva rész > 2,0 

finom föld durva homok (Dh) 2,0 - 0,2 

finom homok (Fh) 0,2 - 0,02 

iszap, kőliszt (I) 0,02 - 0,002 

anyag (A) < 0,002 

9.2. táblázat: Az Atterberg-féle szemcsefrakció beosztás 

A 2 mm átmérőnél nagyobb kavics- és kőzettörmeléket száraz szitálással különítjük el, még a minta előkészítése 

során. A 2 mm átmérőnél kisebb szemcsefrakciókat nedves szitálással választjuk szét. A 0,2 mm-nél kisebb 

frakciókat pedig vizes szuszpenzióban történő ülepítéssel különítjük el. Utóbbi eljárás a szilárd részecskék 

ülepedésére vonatkozó Stokes-féle törvényen alapszik: 

 

ahol: η - a folyadék belső súrlódása, 

v - a részecske ülepedési sebessége, 

ρ1 - a részecske sűrűsége, 

ρ2 - a víz sűrűsége,     

r - a részecske sugara, 

g - a nehézségi gyorsulás. 

Ha a mérés közben a hőmérséklet nem változik, akkor az összefüggés jobb oldala állandó lesz (c), így az 

leegyszerűsíthető az alábbi képletre: v = cr2 

A Stokes-egyenlet gömb alakú testekre, 0,1 mm átmérő alatti tartományban érvényes. A talaj részecskéi 

azonban ritkán gömb alakúak. Ezért bevezették az un. "ekvivalens átmérő", vagy "egyenlő hiraulikus értékű" 

részecskék fogalmát. Ez alatt az egyenlő ülepedési sebességű részecskéket értjük tekintet nélkül a részecskék 

alakjára. Mivel nincs mód minden talajszemcse, vagy talajalkotó ásvány sűrűségének meghatározására, a 

vizsgálatok során az átlagsűrűséggel számolunk. A különböző részecskeátmérőkre és részecskesűrűségre a 

folyadékhőmérséklet függvényében meghatározhatjuk az ülepedési sebességet, illetve egy adott úthosszra (10 
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cm) az ülepedési időket. A talaj részecskékre vonatkozóan a következő esési időkkel számolhatunk (Füleky 

2011) (9.3. táblázat): 
 

2r (mm) tvíz (°C) v (cm/s) 10 cm eséshez 

szükséges idő 

0,02   részecske sűrűsége = 2,7 g/cm3 

15 3,30*10-2 0h05’03” 

20 3,75*10-2 0h04’27” 

25 4,20*10-2 0h03’58” 

0,002 15 3,25*10-4 8h30’00” 

20 3,67*10-4 7h35’00” 

25 4,16*10-4 6h40’00” 

9.3. táblázat: A talaj részecskékre vonatkozó esési idők 

A szemcseeloszlás-vizsgálat előtt az összeragadt szemcséket szét kell választani. Az egyes ragasztó anyagokat 

más-más roncsolással távolíthatjuk el. A humuszanyagokat hidrogén-peroxiddal, a szénsavas meszet híg 

sósavval távolítjuk el a mintából. A vas- és alumíniumhidroxidokat komplexképző anyagokkal roncsolhatjuk. A 

szabaddá vált talajszemcséknek vízben történő tartós eloszlását - szól állapot létesítését - illetve szuszpenzió 

készítését lúgosan hidrolizáló nátriumsókkal, vagy litiumsókkal tudjuk elérni. 

A vizsgálatok során az egyes frakciók mennyiségét az alábbi számítás után kapjuk meg: 

Durva homok (Dh): 

 

Iszap+agyag (I+A): 

 

Agyag (A): 

 

Iszap (I): 

 

Finom homok: 

 

ahol: m1 - a durva homok + mérlegedény tömege g-ban, 



   

 234  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ma - a mérlegedény tömege g-ban, 

m2 -  az iszap + agyag + mérlegedény tömege g-ban, 

mb - a mérlegedény tömege g-ban, 

m3 - az agyag + mérlegedény tömege g-ban, 

mc - a mérlegedény tömege g-ban, 

m - a bemért talaj tömege g-ban, 

mz - a 25 ml pipettázott szuszpenzióban lévő Na-hexametafoszfát tömege g-ban (mz = 0,025 g) (Füleky 2011). 

10.3.2. 9.3.2.Arany-féle kötöttségi szám meghatározása 

Az Arany-féle kötöttségi szám (jelzése KA), az a 100 g légszáraz talajra vonatkoztatott vízmennyiség, amelyet a 

talajminta a képlékenység és hígfolyósság határán tartalmaz. Értéke elsősorban a talaj eliszapolható frakciójának 

(I+A) mennyiségétől függ, ezért felhasználható a talaj szövetének leírásában. Laboratóriumban a kötöttség a 

következő módszerrel határozható meg: a légszáraz finom földből 100 g-ot egy műanyag edénybe mérünk. A 

talajra bürettával desztillált vizet adagolunk és azt a talajjal elkeverjük. Mindaddig adagoljuk a vizet, míg a 

talajmassza a képlékenység határát el nem éri. Ezt a határt úgy állapíthatjuk meg, ha a keverő pálcával 

fonalpróbát végzünk. Ekkor a talajpépből hirtelen kirántott és vízszintesen tartott keverőpálcán, illetve az 

edényben lévő talajpépen keletkező talajkúp hegye lehajlik (Füleky 2011) (9.2. ábra). 

 

9.2. ábra: Az Arany-féle kötöttség meghatározása fonalpróbával 

Ezután a kötöttséget az alábbi összefüggés alapján számítjuk ki: 

 

ahol: V - a fogyott víz térfogata ml-ben, 

m - a bemért talaj tömege g-ban. 
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Homokos és erősen humuszos talajok a fonalpróbát nem adják. Ezeknél addig adagoljuk bürettából a vizet 

állandó eldolgozás mellet, míg a talajpép felülete nem csillog, vagy a talajpép az edény hirtelen megdöntésénél, 

illetve ütésénél előre nem csúszik. 

10.3.3. 9.3.3. A talaj higroszkóposságának meghatározása 

A talaj azon tulajdonságát, hogy a levegőből nedvességet köt meg, a talaj higroszkóposságának nevezzük. Ez 

nem más, mint vizgőzadszorpció, tehát határfelületi jelenség, amely a talaj nagy fajlagos felületű 

agyagfrakciójának mennyiségétől és a környező légtér relatív nedvességtartalmától (R%) függ. Az azonos 

relatív páratartalom mellett a talaj higroszkóposságát befolyásolja még a szervesanyag-tartalom, a Na-sók, a 

CaCO3, a talaj podzolosodása és a talajkolloidok felületén lévő kationok. 

Attól függően, hogy milyen vízgőztenziójú térben határozzuk meg a talaj higroszkóposságát, a következő 

típusokról beszélhetünk: 

- légszáraz nedvesség (Lszn), 

- Mitscherlich-féle higroszkóposságról (Hy), ami a 10%-os H2SO4 által létrehozott 94,3 R%-al, 

- Kuron-féle higroszkóposságról (hy%), ami az 50%-os H2SO4 által létrehozott 35,2 R%-al, 

- Sik-féle higroszkóposságról (hyl), ami a CaCl2 6H2O által létrehozott 35 R%-al egyensúlyban lévő 

talajnedvesség. 

Hazánkban a Kuron-féle higroszkóposság (hy%) használata terjedt el. Ennek meghatározása során egy csiszolt 

fedővel ellátott mérlegedényt 105 °C-on tömegállandóságig szárítunk, majd CaCl2-os exszikkátorban (9.3. kép) 

lehűtjük, majd analitikai mérlegen lemérjük. Ez az 1. számú mérés (m1). A mérlegedényt kb. félig megtöltjük 

légszáraz finomfölddel, és analitikai mérlegen lemérjük. Ez a 2. számú mérés (m2). A mérlegedényt nyitott 

fedővel 1,399 g/cm3 sűrűségű 50 %-os H2SO4-at tartalmazó vákuumexszikkátorba tesszük. Az exszikkátort 15 

percig vízsugárszivattyúval légmentesítjük, majd kb. 5 nap múlva a mérlegedényt zárt fedővel analitikai 

mérlegen lemérjük. Ez a 3. számú mérés (m3). Végül a mérlegedényt nyitott fedővel 105 °C-on 

tömegállandóságig szárítjuk (24-48 óra), majd zárt fedővel CaCl2-os exszikkátorban lehűtjük és analitikai 

mérlegen lemérjük. Ez a 4. számú mérés (m4) (Füleky 2011). 
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9.3. kép: A kiszárított talajminta lehűtésére szolgáló exikkátor (forrás: www.chemmed.ru) 

A mérési adatok különbségéből, a következő képletek alapján számítjuk ki a légszáraz nedvességet (Lszn) és a 

Kuron-féle higroszkóposságot (hy%). 

 

10.3.4. 9.3.4. A talaj sűrűségének meghatározása 

A talaj sűrűségén egységnyi térfogatú tömör, hézagmentes talaj száraz tömegét értjük. A sűrűség 

meghatározását piknométerrel végezzük. Ez olyan lombik, amelynek üvegdugója toldatban folytatódik, amin 

egy jel van. A dugón keresztül egy hőmérő is be van építve. A meghatározás során a piknométert 

tömegállandóságig szárítjuk és analitikai mérlegen lemérjük [1. számú mérés (1)]. Kis tölcsér segítségével a 

piknométert egyharmad részig megtöltjük légszáraz finomfölddel és tömegállandóságig szárítjuk, CaCl2-es 

exszikkátorban lehűtjük, és analitikai mérlegen lemérjük [2. sz. mérés (2)]. A piknométert bürettából feltöltjük 

desztillált vízzel, vagy xilollal úgy hogy először csak a talajt lepje el, majd a pórusokba szorult levegő 

eltávolítása végett evakuált exszikkátorba helyezzük. A levegőbuborékok eltávozása után a piknométert jelig 

töltjük, és analitikai mérlegen lemérjük [3. sz. mérés (3)]. A mérést követően kiürítjük a piknométert, jól 

kimossuk, majd folyadékkal (desztillált víz, vagy xilol) megtöltve ismét megmérjük a piknométer tömegét (4). 

Az anyag sűrűségét ezekből az adatokból a következő összefüggéssel számítjuk ki (Füleky 2011): 

 

ahol:   S - talaj sűrűsége, g/cm3-ben, 
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(1) - piknométer tömege, g-ban, 

(2) - piknométer + talaj tömege, g-ban 

(3) - piknométer + talaj + feltöltött folyadék tömege, g-ban 

(4) - piknométer + folyadék tömege, g-ban 

(fs) - folyadék sűrűsége (g / cm3) 

10.3.5. 9.3.5. A talaj térfogattömegének meghatározása 

A talaj térfogattömegén az egységnyi térfogatú száraz, bolygatatlan szerkezetű talaj tömegét értjük. Ehhez a 

vizsgálathoz meghatározott térfogatú, bolygatatlan szerkezetű talajmintákat kell venni. A magyarországi 

gyakorlatban erre a célra a Vér-féle hengerek terjedtek el, melyek általában 100 cm3 térfogatúak. A Vér-féle 

hengerek egyik vége ki van élezve, hogy könnyebben beverhetők legyenek a talajba. A mintavétel során a 

kiélezett végükkel a talaj vizsgálni kívánt rétegébe verjük őket. A beverés után gondosan kiássuk a talajból a 

hengereket, majd a fölös talajt a henger két végénél levágjuk és a hengereket gumidugóval lezárjuk. A 

mintavevő hengerekből a talajmintákat ismert tömegű porcelán tálba (m1) nyomjuk ki és 105 °C-on 

tömegállandóságig szárítjuk (24-48 óra), majd CaCl2-es exszikkátorban lehűtjük és táramérlegen lemérjük (m2). 

A mérésekből az alábbiak alapján számítjuk a térfogattömeget: 

 

ahol: Ts - a talaj térfogattömege, g/cm3-ben, 

(m1) - a porcelántál tömege, g-ben, 

(m2) - a porcelántál + talaj tömege, g-ban, 

V - a mintavevő henger térfogata, cm3-ben (100 cm3). 

A megfelelő eredmény elérése érdekében szintenként legalább 3 mintát kell venni (Füleky 2011). 

10.3.6. 9.3.6. Összporozitás számítása 

A talaj sűrűségének, térfogattömegének ismeretében az alábbi képlet alapján számíthatjuk a talaj összes 

pórustérfogatát: 

 

ahol: Pö - a talaj összes pórustere, térfogat %-ban, 

Ts - a talaj térfogattömege, g/cm3-ben, 

S - a talaj sűrűsége, g/cm3-ben (Füleky 2011). 

10.3.7. 9.3.7. A pórustérfogat meghatározása 

A pórustérfogat meghatározza a talajok víz-, levegő- és hőgazdálkodását. A talajok pórustérfogatát elsősorban 

azok szövete (textúrája) és szerkezete (struktúrája) határozza meg. A homoktalajokban 50 %, az 

agyagtalajokban 60 %, a láptalajokban 80 % a pórustérfogat. Ugyanakkor jelentősen függ a felszínt bortó 

növényzet minőségétől is. Ahol a természetes vagy telepített növényzet gyökérzete dús, ott nagy a pórustérfogat. 

A pórustérfogat meghatározásához ismerni kell az anyag térfogatsúlyát (g/cm3), amely az anyag természetes 

állapotú térfogat-egységének a tömege, valamint a sűrűségét (g/cm3), amely a minta hézagok nélküli tömör 

térfogategységének a tömege. A térfogatsúly függ a talajt alkotó ásványok sűrűségétől, mállottságától, az anyag 

hézagaitól és víztartalmától. A meghatározásáhozzavartalan mintavételre van szükség. 
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Térfogatsúly = minta tömege / minta térfogata. 

A sűrűség (fajsúly, Fs) meghatározását piknométerrel végezzük. Ez olyan lombik, amelynek üvegdugója 

toldatban folytatódik, amin egy jel van. A dugón keresztül egy hőmérő is be van építve. A meghatározáskor 

először a vizsgálandó anyagot porítjuk, majd meghatározott mennyiséget a piknométerbe helyezünk. Az anyagra 

desztillált vizet öntünk, és addig főzzük, amíg minden buborék el nem távozott belőle. Ezután a piknométert 

jelig feltöltjük desztillált vízzel és megmérjük a piknométer tömegét az anyaggal és vízzel együtt (P1). A mérést 

követően kiürítjük a piknométert, desztillált vízzel jól kimossuk, majd vízzel megtöltve ismét megmérjük a 

piknométer tömegét (P2) (Füleky 2011). Az anyag sűrűségét ezekből az adatokból a következő összefüggéssel 

számítjuk ki: 

 

ahol: Fs - sűrűség, 

P1 - anyag tömege a piknométerrel, 

P2 - a vízzel telt piknométer tömege, 

P3 - a piknométer, anyag és víz együttes tömege. 

A sűrűség és a térfogatsúly (Ts) ismeretében a pórustérfogatot az alábbi összefüggéssel számítjuk ki: 

 

10.3.8. 9.3.8. A talaj nedvességtartalmának meghatározása 

A talaj nedvességtartalma az a vízmennyiség, amely 105 °C-on tömegállandóságig történő szárítás során távozik 

el a talajból. A talajvíz és a talajnedvesség összefüggésben van az ökológiai faktorok többségével, így 

kapcsolatba hozható a talajok fejlődésével, tulajdonságaival, a vegetációval, stb. A növények számára szükséges 

vizet is a talaj raktározza. Ez a vízkészlet nem állandó érték, viszonylag gyorsan változik. Mennyisége függ a 

csapadék mennyiségétől, a páranyomásától, a párolgástól, a növényi transzspirációtól, a felszíni lefolyástól és a 

felszínalatti vízmozgásoktól. 

A talaj térfogategységében a szilárd rész 40 - 70 %-ot tesz ki. A visszamaradó pórustérben található a víz és a 

levegő. A talajnedvesség a talajszemcsék felületén adhéziósan és kohéziósan megkötött víz. A víz megkötését a 

felülethez hidrogénkötések biztosítják. Emellett a kicserélhető kationok hidrátburkához is kötődik víz, 

elektrosztatikus erők segítségével. A talajvíz felett elhelyezkedő kapilláris víz pedig kohéziósan kötődik a 

molekuláris formában adhéziósan a szemcsék felületére tapadó higroszkópikus vízhez. A talaj víztartalmát 

meghatározhatjuk tömegre (kg víz/kg talaj), illetve a talajoszlop 10 cm-es rétegére (mm víz / 10 cm talaj) 

vonatkoztatva is. Utóbbit főleg a 10 cm-es talajoszlop által megkötött csapadékvíz mennyiségben (mm) fejezzük 

ki. 

A talaj víztartalma többféle módszerrel határozható meg. A módszer megválasztása a kitűzött cél és 

rendelkezésre álló eszközök határozzák meg. A vizsgálat leggyakrabban az alább leírt módon zajlik: a begyűjtött 

talajmintákból a laboratóriumban előzetesen pontosan megállapított tömegű (m1), beköszörült üvegdugós 

szárítóedénykébe bemérünk kb. 10 g-ot (m2). Az edényt azután szárítószekrénybe helyezzük, és 105 °C-on 

tömegállandóságig, 24-48 órán át szárítjuk. A szárítás után CaCl2-es exszikkátorban lehűtjük és analitikai 

mérleggel lemérjük (m3). A mérési eredményekből az alábbi összefüggéssel számítjuk ki a talaj 

nedvességtartalmát: 

 

ahol: W% - a talaj nedvességtartalma, %-ban, 

(m1) - üres zacskó, vagy edény tömege, g-ban, 

(m2) - edény + talaj+ nedvesség együttes tömeg, g-ban, 
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(m3) - edény + száraz talaj tömege, g-ban. 

A talajréteg nedvességtartalmát vízoszlop mm-ben is fejezhetjük, amelyre az öntözött talaj vizsgálatakor van 

szükség. Ezt az alábbiak szerint számítjuk: 

 

ahol: Wmm - a talaj nedvességtartalma vízoszlop mm-ben, 

θ - a térfogat alapon kifejezett nedvességtartalom, g víz/g talajban,  

d - a talajréteg vastagsága, cm-ben (Füleky 2011). 

10.3.9. 9.3.9. A talajok kapilláris vízemelő képességének vizsgálata 

A kapilláris vízemelésen azt a milliméterben mért vízoszlopmagasságot értjük, amelyre az üvegcsőben lévő 

légszáraz finomföld a vizet kapilláris és hidratációs úton adott idő alatt felemeli. A vízemelés magasságát jól 

érzékelhető az átnedvesedett talaj sötétebb színéről. A vízemelés magasságát befolyásolja a talaj 

szemcseösszetétele, a kolloidok mennyisége, az adszorbeált kationok minősége, a talaj podzolosodása, a magas 

szervesanyag- és kalcium-karbonát-tartalom és a finomföld morzsaösszetétele. A vízemelés értékét a Na+-ionok, 

valamint a szerves humuszkolloidok csökkentik a leginkább. 

A kapilláris vízemelés meghatározása során egy üvegcső egyik végét vászonnal, vagy többrétegű gézzel 

lekötjük. Műanyag tölcséren át az üvegcsövet talajjal feltöltjük. A megtöltött üvegcsöveket a kapilláris 

állványba helyezzük úgy, hogy 2 mm-re vízben álljanak. A vízemelés magasságát félóránként leolvassuk. A 

kapott értéket az idő függvényében grafikonon ábrázoljuk. Az ötórás vízemelés (5h mm) tényleges értékét a 

grafikonról olvassuk le. 

Ez a módszer szikes talajok esetén nem használható, mivel az adszorbeált Na+-ionok és a vízoldható Na-sók 

nagymértékben csökkentik a vízemelés mértékét, így a vízemelés gyakorlatilag nulla (Füleky 2011). 

10.4. 9.4. Talajok kémiai vizsgálata 

10.4.1. 9.4.1. A talajok kémhatásának meghatározása 

A talajok kémhatását pH meghatározás segítségével állapíthatjuk meg. A pH a talajoldat hidrónium-ion-

aktivitásának negatív logaritmusa. A talajok savas vagy lúgos kémhatása a talajoldatban lévő fölös hidrogén- 

(H+), illetve hidroxil- (OH-) ionok következménye. A semleges vagy neutrális kémhatás esetén a kétféle ion 

mennyisége azonos, a savanyú közegben több a hidrogén, lúgos vagy bázikus közegben több a hidroxil ionok 

száma. A pH érték azt adja meg, hogy egy liter vízben mennyi hidrogénion van. A talaj pH-értéke az időjárás, a 

növényzet és egyéb tényezők hatására ingadozik, függ a talaj és talajoldat mindenkori arányától. A 

talajszelvények egyes szintjeiben eltérő pH-értéket találunk, ami részben a talajképződési folyamatokra 

vezethető vissza. Más lesz a kémhatás egy gyökér, vagy egy ásványi szemcse közvetlen közelében, mint attól 

távolabb. 

A talajok kémhatását mind a terepen, mind a laboratóriumban is meghatározhatjuk. Laboratóriumban – 

legáltalánosabban - elektrometriásan mérjük a pH értéket. Ennek az eljárásnak az alapja a különböző oldatokban 

elektródák segítségével mérhető feszültség különbség, aminek a mérésére digitális kijelzésű pH-mérőket 

használunk. A vizsgálat során 20 gramm légszáraz talajhoz 50 ml desztillált vizet adunk (a talajoldat 

tömegarány megállapodás szerint 1:2,5), azt jól felkeverve 24 órát állni hagyjuk. 24 óra után a zagyot újra 

felkeverjük, majd megmérjük a pH-értékét (Füleky 2011). 

Az egyes talajokat – kémhatásuk szerint – az alábbiak alapján osztályozhatjuk (9.4. táblázat): 
 

Megnevezés pH érték 

erősen savanyú 4,5 alatt 

savanyú 4,5 – 5,5 
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gyengén savanyú 5,5 – 6,8 

közömbös (semleges) 6,8 – 7,2 

gyengén lúgos 7,2 – 8,5 

lúgos 8,5 – 9,0 

erősen lúgos 9,0 felett 

9.4. táblázat: Talajok kémhatás szerinti osztályozása 

10.4.2. 9.4.2. A talajok mésztartalmának meghatározása 

Nagyon fontos meghatározni a talajban található karbonátok mennyiségét. Ez a vizsgálat azon az elven alapul, 

hogy erős a karbonátokból savak hatására széndioxid szabadul fel. A felszabaduló CO2 elsősorban kalcium-, 

magnézium-, illetve más fémek karbonátjából, hidrokarbonátjából származhat. ezeket összesítve CaCO3-ként 

adjuk meg. A kémiai reakció egyenlete a következő kalcium-karbonát esetén: 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2+H2O + CO2 

A kalcium-karbonát mennyisége, eloszlása, kilúgozásának vagy felhalmozódásának mértéke a talajszelvényben 

a talajtípus fontos ismertetője. Mennyisége  3%-ig kedvezően befolyásolja a talaj fizikai és kémiai 

tulajdonságait, javítja a szerkezetét és akadályozza a savanyodást, illetve jelentős mértékben befolyásolja a 

puffer képességet. Homoktalajoknál 15%, vályog- és agyagtalajoknál 15-25% feletti mésztartalom azonban már 

talajhibának számít. A túlságosan nagy mennyiségű CaCO3 fiziológiailag szárazzá teszi a talajt. 

A laboratóriumi karbonáttartalom meghatározása során, a karbonátot 10 %-os sósavval kell elbontani és a 

fejlődő CO2 gáz térfogatát kalciméterrel megmérjük. A meghatározás Scheibler-féle kalciméterrel végezhető 

(9.4. kép). 



   

 241  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9.4. kép: Scheibler-féle kalciméter (forrás: www.itenviro.hu) 

A talaj lisztfinomságúra elporított talajból 0,1 -2,0 g-nyi mennyiséget szükséges felhasználni a méréshez. A 

bemérendő talaj mennyiségéről előzetesen úgy tájékozódunk, hogy a talajra 10 %-os sósavat cseppentünk, s a 

pezsgés erőssége alapján határozzuk meg a bemérendő talaj mennyiségét. A talajmintához KHF2 kristályt is 

tenni kell. Az oldási folyamat során ebből sósav hatására HF keletkezik. Ez az erős sav feloldja a talajszemcsék 

felületét esetleg bevonó kovasavhártyát. Így a sósav a talaj mésztartalma maradék nélkül feloldhatóvá válik. 

Átlagos légnyomás és szobahőmérséklet mellett 1 ml felszabaduló széndioxidnak 0,004298 g szénsavas mész 

felel meg. Ezt tudva a talajok karbonáttartalmát CaCO3-ban kifejezve az alábbi összefüggés alapján számítjuk 

ki: 

 

ahol:  a - a fejlődött CO2 1 ml-jének megfelelő CaCO3 tömege g-ban az észlelés hőmérsékletén és nyomásán 

(760 Hgmm-es légnyomáson, 18 °C hőmérsékleten 0,004298 g) 

V - a fejlődött CO2 -gáz térfogata ml-ben, 

m - a bemért talaj tömege g-ban. 

A talajok mésztartalmát az alábbi határértékek szerint bírálhatjuk el: 

Ha a talaj CaCO3 tartalma: 

5 %-nál kisebb                       gyengén meszes 

5-20 % között                        közepesen meszes 
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20-30 % között                      erősen meszes 

30 %-nál nagyobb                  igen erősen meszes a talaj (Füleky 2011). 

10.4.3. 9.4.3. A talaj savanyúságának meghatározása 

Savanyú kémhatású talajoknál a talaj savanyúságának mennyiségi meghatározására sóoldatok hatásán alapuló 

jelenségeket használunk fel. A növények életére a talaj kémhatása nagy hatással van. 

A talaj savanyúságának mennyiségi jellemzésére két érték terjedt el: a hidrolitos savanyúság (y1) és a 

kicserélődési savanyúság (y2). A hidrolitos savanyúság mindig nagyobb, mint a kicserélődési savanyúság. Az 

y1 meghatározásánál lúgosan hidrolizáló kalciumacetát, y2 meghatározásánál semlegesen disszociáló kálium-

klorid oldatát használjuk (Füleky 2011). 

10.4.4. 9.4.4. A talajok kationcsere kapacitásának (T-érték) és a kicserélhető 
kationoknak a meghatározása 

A talaj igen fontos részét képezik a kolloidok. A talajtan azokat a részecskéket, amelyeknek a szemcseátmárője 

0,002 mm-nél kisebb, kolloidnak tartja. A primer és szekunder ásványok és a szerves anyagok bomlástermékei 

képeznek kolloid részecskéket a talajban. A kis szemcseméret fajlagos felületnagyobbodással jár, ami a 

kolloidok adszorpciós és báziscsere képessége eredményezi. A talajkolloidokon lejátszódó folyamatok közül 

legfontosabb a kationok adszorpciója. A kationcsere kapacitás (T-érték) vizsgálata során feltételezzük, hogy 

adott tömegű talajban egyezményes pH-érték esetében a kation-adszorpció szempontjából meghatározott számú, 

egyenértékű aktív hely van. A kationcsere kapacitás (T) és a kicserélhető kation-tartalom gyakorlati 

mértékegysége a milligramm egyenérték per 100 g talaj (mgeé/100 g talaj). 

Az aktív helyek egy részét a kicserélhető Ca++-, Mg++-, K+- és Na+-ionok foglalják el. Ezeket bázis ionoknak 

nevezzük. A bázis ionok által elfoglalt helyet a kicserélhető bázisok összes mennyiségének nevezzük és S-

értékkel jelöljük. A bázisionok által el nem foglalt adszorpciós helyek mennyiségét (T-S) telítetlenségnek 

nevezünk. E három jellemzőt 100 g talajra vonatkoztatva ∙X mol- ban fejezzük ki, ahol zx a megfelelő X 

bázision egyenértékszáma. Tetszőleges kettő ismeretében a harmadik kiszámítható. 

A talajok kationcserélő képességének (T-érték), kicserélhető kationjainak (S-érték) és a telítetlenség (T-S-érték) 

meghatározására hazánkban leginkább a Mechlich-féle módszer terjedt el. A módszer lényege, hogy a 

kicserélhető kationokat 8,1 pH-értékre beállított 0,1 mol/l-es BaCl2-oldattal kiszorítjuk a talajból. A kicserélés 

ideje 4 óra. A szilárd és a folyadékfázis elválasztása után az oldatból határozzuk meg a kicserélt fémionok 

mennyiségét. 

A kationok meghatározása, a rendelkezésre álló eszközöknek és a vizsgálni kívánt elemnek megfelelően 

komplexometriás (Ca++, Mg++), lángfotometriás (Ca++, Na+, K+), illetve atomabszorpciós spektrometriás (Ca++, 

Mg++) módszerrel történhet, megfelelő előkészítés után. Az S-értéket az egyes kationok összegéből számítjuk ki 

az alábbiak szerint: 

 

A Ca++, Mg++, Na+, K+ ionok mennyiségét az S érték %-ban is megadjuk 100 g talajra vonatkoztatva (Füleky 

2011). 

10.4.5. 9.4.5. A vízben oldható összes sótartalom meghatározása 

A talaj sótartalmának meghatározása elsősorban szikes talajoknál fontos vizsgálat, mert ezek a sók határozzák 

meg a talaj tulajdonságait. A talajoldatban legnagyobb mennyiségben Ca2+, Mg2+, Na+ kationok, és Cl--

anionokkal alkotott sói fordulnak elő. A talajoldat só-összetétele a málló kőzet összetételétől, a mállási folyamat 

természetétől, a sók migrációja során bekövetkező reakcióitól, s a kívülről műtrágyázással bevitt sók 

mennyiségétől és minőségétől függ. A talajok sótartalmában, így a szikes talajok tulajdonságaiban már igen kis 

távolságon belül is nagy változatosság fordulhat elő. A mintavételi helyek kijelölésénél ezért a szükséges 

mintaszám meghatározásánál a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. 



   

 243  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A talajok sótartalma általában kevés. A sók oldhatóságuk fordított sorrendjében válnak ki. A vízben oldható 

összes sótartalom meghatározására több módszer alkalmazható. Leggyakrabban az elektromos vezetőképesség 

mérésével határozzuk meg, ami gyors és a gyakorlati igényeket kielégítő módszer. 

A talaj vezetőképességét a vízben oldható sók mennyisége, a nedvességtartalom, a talaj hőmérséklete és a sók 

minősége is befolyásolja. A hazánkban meghonosított módszer a képlékenység felső határáig vízzel telített 

talajpép vezetőképességét méri. A pép készítésekor a talaj sói oldhatóságuknak megfelelően oldatba mennek, 

ionjaikra disszociálnak. A vezetőképesség mérését ellenállásmérésre vezetjük vissza. A méréshez 

konduktométert használunk. 

Az ellenállásból a fajlagos vezetőképesség az alábbi képlet segítségével számítható: 

W = C/R 

ahol: W - az oldat fajlagos vezetőképessége 

C - a mérőcella kapacitása 

R - az oldat ellenállása. 

Ezt követően a vezetőképességet sótartalomra kell átszámítani. Ehhez kalibrációs táblázatot használunk. A 

sótartalmat g/100 g talajban adjuk meg (Füleky 2011). 

10.4.6. 9.4.6. A talaj szerves-anyag tartalmának meghatározása 

A meghatározás azon az elven alapszik, hogy a talaj szerves anyagát krómsavas oxidációval elroncsoljuk. A 

változatlanul maradt krómkénsav mérésével a fogyott oxidálószerrel egyenértékű szerves kötésű C mennyiségét 

kiszámítjuk. A vizsgálat előtt a látható növénymaradványokat el kell távolítani a talajból. Ezután a talajt 

porcelánmozsárban finomra porítjuk, és 0,25 mm-es szitán átszitáljuk. Egy 8-10 cm élhosszúságú, négyzet alakú 

sima papíron a következő mennyiségeket mérjük be a várható humusztartalomtól függően: 

1-2 % humusztartalom esetén                  1-0,5 g 

2-4 % humusztartalom esetén                  0,5-02 g 

4-7 % humusztartalom esetén                  0,2-0,15 g 

7-10 % humusztartalom esetén                0,15-0,10 g 

10-15 % humusztartalom esetén              0,1 g 

A bemért talajt 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba tesszük. Hozzáadunk 10 cm3 K2Cr2O7-oldatot, és 0,1 g Ag2SO4-

ot. Az Erlenmeyer-lombikba tölcsért helyezünk, és erre félig vízzel telt 50 cm3-es főzőlombikot teszünk. 

Elektromos főzőlapon a lombikot melegítjük és 5 percig forraljuk. Ha forrás közben az oldat teljesen megzöldül, 

illetve ha a forralás befejezésekor semmiféle sárgás színárnyalatot nem mutat, újabb 10 cm3 bikromát-oldatot 

adunk hozzá és a forralást megismételjük. 

A roncsolás befejezése után az elegyet lehűlni hagyjuk. A roncsolatot áttesszük 250 cm3-es Erlenmeyer-

lombikba, ionmentes vízzel 150-160 cm3-re hígítjuk. Az elegyhez 8-10 csepp tömény H3PO4-at és 2-3 csepp 

kénsavas difenilamin indikátort adunk. Az indikátor becseppentése után erélyesen megrázogatva az oldatot, az 

ibolyáskék árnyalatú lesz. Ezt a piszkos ibolyáskék színű oldatot Mohr-sóval megtitráljuk. A difenilamin a 

bikromát jelenlétében difenilbenzidin-ibolyává alakul át, melynek élénk ibolyáskék színe a titrálás alkalmával 

egyre jobban látszik. A titrálást addig folytassuk, míg az elegy színe hirtelen átcsap zöldbe. A difenilamin-

indikátor színe ekkor eltűnik, és az oldat színét a krómi- és ferroionok által előidézett halványzöld szín 

határozza meg. 

A Mohr-só faktorát mindig a meghatározással teljesen azonos körülményeket teremtve (ugyanakkora 

lombikban, ugyanolyan hígítási viszonyok és indikátormennyiség) határozzuk meg. 

Számítás: 
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ahol: A - a bemért K2Cr2O7-oldat mennyisége cm3-ben, 

B - a titrálásnál fogyott Mohr-só cm3-ben, 

f - a Mohr-só faktora (K2Cr2O7-oldatra faktorozzuk), 

b -a bemért talaj tömege (Füleky 2011). 

10.4.7. 9.4.7. A humusz minőségének jellemzése 

A különböző talajok humusza közötti minőségbeli eltérések egyszerűen kimutathatók a belőlük készített 

humuszkivonatok fényelnyelésének mérésével. A fényelnyelés jellemzésére szokásosan az extinkciót 

használják: E=log (I/Iₒ), ahol Iₒ= az oldatba lépő, I= a kilépő fény intenzitása. 

A humuszoldatok fényelnyelési görbéje általában monoton lefutású. A konkrét méréseket, az UV-tartományban 

többnyire 250 nm körül, a látható tartományban pedig 460-660 nm hullámhosszúságú fény alkalmazásakor mért 

extinkciók hányadosának (E4/E6) értéke jellemzi. Ha az E4/E6 nagy (7-8, vagy nagyobb), a relatíve kis 

molekulájú fulvo- és huminsavak dominálnak, ha viszont 3 és 5 közötti a hányados, akkor a nagyobb 

molekulájú, jobb minőségű huminsavak vannak túlsúlyban (Füleky 2011). 

10.4.8. 9.4.8. A talaj ásványi nitrogéntartalmának meghatározása 

A talajból híg sóoldattal történő kioldással (KCl) kivonatot készítünk, majd a kivonatot NH4
+ és NO3

- tartalmát 

Parnas-Wagner vízgőzdesztilláló készülékben határozzuk meg. A kivonatban lévő ammónium sókból 

lúgosítással felszabadítjuk az ammóniát: 

NH4
+ + NaOH = NH3 + Na+ + H2O 

A készülékben lecsepegő NH4OH-t a szedőlombikban lévő bórsavban fogatjuk fel (az NH4OH bomlékonysága 

miatt): 

3NH4OH + H3BO3 = (NH4)3BO3 

A kénsavas titráláshoz olyan indikátort használunk, amely gyengén savas tartományban csap át, mivel az 

ammóniumborát elfogyása után a kénsavfelesleg hatására hirtelen csökken a pH: 

2(NH4)3BO3 + 3H2SO4 = 3(NH4)2SO4+ 2H3BO3 

A kivonatban nitrát formájában jelen lévő N-t Fe2+ ionokkal redukáljuk NH4
+-á Cu2+ ionok jelenlétében, amelyek 

a folyamatot katalizálják. Hogy mind a NO3
--N-t, mind az NH4

+-N-t meg tudjuk határozni, egy mintával két 

desztillációt kell végezni. Először csak az NH4
+-N-t határozzuk meg, majd az NO3

--N + NH4
+-N-t. A kettő 

különbsége a NO3
--N mennyiségét adja (Füleky 2011). 

10.4.9. 9.4.9. A talaj könnyen oldható foszfortartalmának meghatározása 

A talaj könnyen oldható foszfor- és káliumtartalmát azonos ammónium-laktátos (AL) kivonattal határoztuk 

meg. Foszfor esetén a meghatározást kolorimetriás módszerrel végezzük. Ennek során AL-oldattal 

talajkivonatot készítünk, majd az oldat foszfortartalmát olyan kémiai reakcióba visszük, melynek terméke színes 

és megfelelő hullámhosszúságú fénynél az oldat fényelnyelése és foszfortartalma között a Lambert-Beer törvény 

szerinti arányosság érvényes. A fényelnyelést (extinkciót) fotométerrel határozzuk meg. 

Az eredményt mg P2O5 /100 g talaj formátumban adjuk meg, feltűntetve, hogy AL (ammónium-laktát)-oldható 

foszfortartalomról van szó (Füleky 2011). Az egyes talajok AL-oldható foszfortartalmát a 9.5. táblázat mutatja. 
 

Oldható AL-oldható foszfortartalom (P2O5 mg/100 g talaj) 
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foszfortartalom 

értékelése Agyagos talajok Vályogtalajok Laza 

homoktalajok 

Igen kevés < 2 3 5 

Kevés 3-5 4-7 6-10 

Mérsékelten 

közepes 
6-8 8-12 11-16 

Jó közepes 9-12 13-18 17-25 

Sok 13-18 19-25 26-35 

Igen sok > 19 26 36 

9.5. táblázat: Az egyes talajok AL-oldható foszfortartalma 

10.4.10. 9.4.10. A talaj könnyen oldható káliumtartalmának meghatározása 

A könnyen oldható káliumot a könnyen oldható foszfor meghatározásához készített talajkivonatból határozzuk 

meg emissziós lángfotometriával. A vizsgálandó oldatot finom permet formájában juttatjuk az acetilén-levegő 

(vagy propán-levegő) lángba, ahol az oldat bepárlódik, az oldott sók pedig a láng hőmérsékletén atomjaikra 

esnek szét. Ismeretlen koncentrációjú oldatok esetében mérhető lángemissziós intenzitást ismert koncentrációjú 

oldatokéval összevetve az ismeretlen kálium-koncentráció meghatározható. 

Az intenzitás ismeretében a kalibrációs görbe segítségével számolható a minták AL-oldható káliumtartalma, 

amit mg K2O/100 g talaj formátumban szoktunk megadni (Füleky 2011). Az egyes talajok AL-oldható 

foszfortartalmát a 9.6. táblázat mutatja. 
 

Oldható káliumtartalom értékelése AL-oldható káliumtartalom (K2O mg/100 g talaj) 

Fizikai talajféleség 

Homok Vályog Agyag 

Igen kevés < 5 < 7 < 10 

Kevés 6-10 8-12 11-16 

Mérsékelten közepes 11-15 13-18 17-23 

Jó közepes 16-20 19-24 24-29 

Sok 21-25 25-30 30-35 

Igen sok > 26 > 31 > 36 

9.6. táblázat: Az egyes talajok AL-oldható káliumtartalma 

10.4.11. 9.4.11. Vezetőképesség meghatározása 

A talaj vezetőképessége a talajoldatban található sók mennyiségétől és minőségétől függ. A talajoldatban 

legnagyobb mennyiségben Ca2+, Mg2+, Na+-kationok, és Cl-, SO4
2-, HCO3

--anionokkal alkotott sói fordulnak elő. 
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Ezek összmennyiségének és ezen keresztül a talajoldat vezetőképességének mérésére használatos módszert a 

9.4.5. fejezetben már ismertettük. 

10.5. Önellenőrző kérdések 

1. Milyen szempontokat kell szem előtt tartani talajtani mintavételezés során? 

2. Milyen talaj-mintavételezési módszereket ismer? Milyen vizsgálatokhoz nyújtanak ezek reprezentatív mintát? 

3. Milyen talajfizikai tulajdonságokat lehet meghatározni laboratóriumi körülmények között? Ismertesse ezek 

rövid menetét! 

4. Milyen talajkémiai tulajdonságokat lehet meghatározni laboratóriumi körülmények között? Ismertesse ezek 

rövid menetét! 

10.6. Tesztkérdések 

9.1. Melyik módszer biztosít egyenletes mintavételt? 

a, átlagminta vétele 

b, katéna-elv alapján történő mintavétel 

c, raszter-elv alapján történő mintavétel 

9.2. Melyik mintavételezési mód alkalmas szennyezettség vizsgálatára? 

a, talajszelvényből történő mintavétel 

b, bolygatatlan mintavétel 

c, átlagminta vétele 

9.3. Melyik mutató jelzi a talaj vízmegkötő képességének mértékét? 

a, Sűrűség 

b, Higroszkóposság 

c, Arany-féle kötöttségi szám 

9.4. Melyik vizsgálathoz szükséges Scheibler-féle kalciméter? 

a, pH merghatározása 

b, karbonát-tartalom  meghatározása 

c, humuszztartalom meghatározása 

10.7. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

11. 10. A talajok és a környezet 

A talajok minőségét meghatározó tényezők igen sokfélék lehetnek. Az alapján, hogy adott talajtípus 

kialakításában melyik tényező milyen mértékben vesz részt, a variációk és ennek megfelelően a talajtípusok 

végtelen sokasága alakulhat ki. Ezért elengedhetetlen osztályozásuk, rendszerbe foglalásuk. Erre számos 

módszert kidolgoztak az elmúlt évtizedek alatt. A 6. fejezetben már megismerkedtünk a magyar talajokra 

files/Lit_09_f.pptx
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használatos genetikai-talajföldrajzi rendszerrel, valamint érintőlegesen áttekintettünk két nemzetközi 

osztályozási rendszert is. 

Ebben a fejezetben a FAO-UNESCO osztályozási rendszerét tekintjük át részletesen. Ez két okból is indokolt 

lehet. Az egyik, hogy napjainkban ez a világon a legáltalánosabban elfogadott osztályozási rendszer. A 

nemzetközi szakirodalom az itt kialakított terminológiát használja, ezért részletes ismerete elengedhetetlen. A 

másik pedig, hogy ez az ok a talajokat a kialakításukért felelős legfontosabb környezeti tényezők alapján 

osztályozza. Ezáltal egy természetes, vagy legalábbis ahhoz közeli rendszer alakult ki, ami a világ minden 

területén alkalmazható. A FAO osztályozási rendszerét Stefanovits et al. 1999 leírása alapján ismertetjük. 

11.1. 10.1. A FAO-UNESCO talajosztályozási rendszerben 
használt fő talajszintek és jelölések 

A FAO talajosztályozási rendszere három szintű osztályozási rendszer. A legmagasabb és egyben leginkább 

általánosító szint a "nagy talajcsoportok" (Major Soil Groupings) szintje. Ezt követik a talaj egységek (Soil 

Units), valamint a talajalegységek (Soil Subunits). A jelenleg hivatalosan elfogadott FAO-talaj osztályozási 

rendszer 32 talajcsoportból áll, amelyek 153 talajegységet foglalnak magukba. Az egyes osztályozási egységek 

felismerésére a határozókulcs jól definiált fogalmakat ír le úgy, mint "diagnosztikai talajszintek" (Diagnostic 

Horizons), valamint a "diagnosztikai tulajdonságok" (Diagnostic Properties). 

A diagnosztikai szinteket a 10.1. táblázat, a diagnosztikai tulajdonságokat pedig a 10.2. táblázat mutatja be. 
 

Histic H szint Szerves talajanyagot tartalmazó, legalább 20-40 cm vastag felszíni szint, amelynek 

térfogattömege kisebb 0,1 Mg/m3-nél. 

Mollic A szint Sötét színű (chroma < 3,5), szerkezetes felszíni szint, melynek bázistelítettsége meghaladja az 

50%-ot. 

Umbric A szint Sötét színű (chroma < 3,5), szerkezetes felszíni szint, melynek bázistelitettsége nem éri el az 

50%-ot. 

Fimic A szint Hosszan tartó trágyázás eredményeképpen ember által létrehozott, legalább 50 cm vastag, 

sötét színű felszíni szint. P205 tartalma> 250 mg/kg. 

Ochric A szint Felszíni talajszint, amely nem elégíti ki a mollic és az umbric szint kritériumait. 

Albic E szint Kilúgozott, világos szint (nedves value > 4), amely rendszerint a felhalmozódási szint fölött 

húzódik. 

Ferralic B szint Erősen mállott, legalább 30 cm vastag szint, amelynek kationcserekapacitása legfeljebb 16 

cmol( + )/kg agyag. 

Natric B szint Agyagfelhalmozódási szint, amelyben a kicserélhető kationoknak legalább 15%-át nátrium 

teszi ki, és rendszerint oszlopos szerkezetű. 

Argic B szint Agyagfelhalmozódási szint, amely nem rendelkezik anatric vagy a ferrallic B szint 

tulajdonságaival. 

Spodic B szint Szervesanyag-felhalrnozódási szint, amelyben alumínium vagy alumínium és vas is jelen van. 

Cambic B szint Fejlődésükben fiatal B szintek, amelyek nem elégítik ki a feljebb felsorolt B szintek 

kritériumait; bennük a málláson, színbeli változáson, karbonátvándorláson, és gyenge 

szerkezet- képződésen kívül nem ismerhetők fel a talaj képződés egyéb jegyei. 

Calcic szint Kalciumfelhalmozódási szint (CaC03 > 15%). 
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Gypsic szint Gipszfelhalmozódási szint (gipsz> 5%). 

Petrocalcic 

szint 
Kemény, cementált kalciumfelhalmozódási szint. 

Petrogypsic 

szint 
Kemény, cementált gipszfelhalmozódási szint. 

Sulfuric szint Jarositos* foltosságot mutató szint, amelynek pH-ja < 3.5. 

10.1. táblázat:  A FAO-talaj osztályozás által használt diagnosztikai talajszintek (Stefanovits et al 1999) 
 

Éles textúraváltozás 

(abrupt textural 

change) 

Az „éles változás a textúrában” az agyagtartalomnak 5 cm-es függőleges távolságon 

belüli legalább 20%-kal való növekedésére utal. 

Andic tulajdonságok 

(andic properties) 
Erősen málló, nagy vulkáni üvegtartalmú, kis térfogattömegű és rendszerint nagy amorf 

alumínium-oxidhidrát tartalmú anyagra utal. 

Ferralic tulajdonságok 

(ferralic properties) 
A „ferralic-tulajdonságokat”, a Cambisolokkal és az Arenosolokkal kapcsolatban 

használjuk, melyeknél az NH4 OAe-dal meghatározott kationcserélő képesség kisebb, 

mint 24 cmol (+ )/kg agyag vagy kisebb, mint 4 cmol (+)/kg talaj. 

Ferric tulajdonságok 

(ferric properties) 
A „ferric tulajdonságok” megnevezést a Luvisolokkal, Aerisolokkal, Alisolokkal és 

Lixisolokkal kapcsolatban használjuk a nagy vastartalmú foltok és gócok jelenlétének 

jelölésére. 

Fluvic tulajdonságok 

(fluvic properties) 
A „fluvic” kifejezés folyami, tengeri és tavi üledékek általi rétegzettségre utal, 

melyekben az egyes rétegek szerves anyag, agyag- és karbonát-tartalma a mélységgel 

nem arányosan változik. 

Geric tulajdonságok 

(Geric properties) 
Olyan talajra vonatkozik, amelyben a bázikus kationok és a kicserélhető aciditás (1M 

KCI) összege kisebb 1,5 cmol (+)/kg agyagnál és pH-juk (1 M KCI) kisebb 5-nél. 

Hidromorf bélyegek Olyan talajokra jellemző, amelyekben megjelennek az állandó vagy időszakos 

víztelitettségre és redukciós viszonyokra utaló bélyegek. Megkülönböztetjük a gleyic-

tulajdonságokat és a stagnic- tulajdonságokat. Gleyic-tulajdonságoknál a közeli 

talajvíz, a stagnic-tulajdonságoknál pedig a vízzáró réteg következtében a szelvény en 

belüli vagy felszíni víztorlódás a telítettség oka. 

Gypsiferous Olyan talaj anyagra vonatkozik, melynek gipsztartalma meghaladja az 5%-ot. 

Ujjas átnyúlások 

(interfingering) 
Az albic E szint anyagának keskeny átnyúlása az alatta levő argic, vagy natric B 

szintbe, főleg a szerkezeti elemek függó1eges felületein. 

Nyelves átnyúlások 

(tonguing) 
Az albic E szint anyagának az argic vagy natric B szintbe való aránylag széles 

behatolását jelenti, elsősorban a szerkezeti elemek felületén, amennyiben a talaj 

szerkezetes. 

Nitic tulajdonságok 

(nitic properties) 
Olyan talajanyagra vonatkozik, amelynek agyagtartalma (nem duzzadó) meghaladja a 

30%-ot, és kagylós törésű, szemcsés, fényes felületekkel rendelkező szerkezeti elemek 

jellemzik. 

Szerves talajanyag 

(organie soil material) 
Hosszú időszakokra vízzel telített vagy mesterségesen lecsapolt talajok, amelyek 

leszámítva az élő gyökereket, legalább 20% szerves anyagot tartalmaznak. 
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Örökfagy 

(permafrost) 
A permafrost olyan réteg, amelyben a hőmérséklet egész évben 0 °C alatt marad. 

Plinthite A plinthite az agyagnak kvarccal és más elegyrészekkel alkotott, vasban gazdag, 

humuszban szegény keveréke, mely általában sötétvörös gócok formájában jelenik 

meg. Ismétlődő nedvesedés és kiszáradás hatására irreverzibilisen átalakul vaskőfokká, 

vagy szabálytalan, erősen cementált aggregátumokká. 

Salic tulajdonságok 

(salic properties) 
Olyan talajokra vonatkozik, amelyek telítési vizes kivonatának 25 °C-on mért 

elektromos vezetőképessége nagyobb mint 15 dS/m, vagy 4 dS/m amennyiben a pH 

(H20, 1:1) meghaladja a 8,5-es értéket. 

Csúszási tükrök 

(slickensides) 
A csúszási tükrök fényes, enyhén hullámos felületek, melyek egy talajtömegnek egy 

másikon való elcsúszásakor keletkeznek. 

Tixotróp 

konzisztencia (smeary 

eonsistence) 

Olyan talaj, amely nyomás vagy rázás hatására a szilárd, képlékeny állapotából 

folyékonnyá válik, majd nyugalmi állapotban visszaalakul szilárd halmazállapotúvá. 

10.2. táblázat: A FAO-talaj osztályozás által használt diagnosztikai tulajdonságok (Stefanovits et al 1999) 

A FAO talajosztályozási rendszerében használt fő talajszintek és jelölésük a következő: 

H - Szerves felszíni talajszint, amely le nem bomlott szerves anyagok akkumulációjával alakul ki nedves (vízzel 

telített) körülmények között. E szintek szervesanyag-tartalma nagyobb mint 20%. 

O - Szerves, felszíni talajszint, amely le nem bomlott szerves anyagok akkumulációjával alakul ki száraz, vízzel 

nem telített körülmények között. Eszinteknek a szervesanyag-tartalma nagyobb mint 20%. 

A - Sok, jóllebomlott szerves anyagot (de kevesebb, mint 20%-ot) tartalmazó felszíni talajszint. 

E - Világos kilúgozási szint, amely általában a H, az O vagy az A szint alatt húzódik. 

Kevesebb finom szemcsét és szerves anyagot tartalmaz, mint a fölötte és az alatta levő szintek. 

B - Felszín alatti szint, amely kialakulhat a szerves anyagok, agyag vagy avas és az alumínium felhalmozódása 

révén, vagy a talajképző kőzet egyéb átalakulása következtében (pl. színbeli vagy szerkezetbeli változás útján). 

C - Talajképző kőzet. 

R - Kemény, nem mállott kőzet. 

Az átmeneti szinteket a főszinteket jelölő betűk kombinációjával jelöljük: pl: AB. 

A betűindexeket a fő szintek közötti különbségek megjelölésére használjuk, pl: Bw, BT - ahol w a B szint 

gyengén fejlettségére utal, r pedig a B szint redukciós körülményeire. 

Egyéb, gyakran hasznát indexek: 

b - eltemetett talajszint 

i - permafrost 

t - agyagfelhalmozódási szint 

s - szeszkvioxid-felhalmozódási szint 

k - kalcium-felhalmozódási szint 

n - nagy nátriumtartalomra utal 
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q - kovasav-felhalmozódási szint 

p - szántott réteg 

11.2. 10.2. A FAO-UNESSCO talajosztályozási rendszer nagy 
talajcsoportjai 

A FAO a világ talajait harminckét nagy talajcsoportba sorolta, a képződésüket meghatározó környezeti tényezők 

alapján (10.3. táblázat). A következőkben ezeket ismertetjük röviden. 
 

Képződést leginkább meghatározó tényezők Nagy talajcsoportok 

nagy szervesanyag felhalmozódással jellemzett talajok histosols 

kőzethatású talajok vertisols 

arenosols 

andosols 

a fekvés és a domborzat által erősebben befolyásolt talajok fluvisols 

gleysols 

regosols 

leptosols 

viszonylag fiatal talajok cambisols 

humid trópusi és szubtrópusi talajok ferralsols 

nitisols 

acrisols 

alisols 

lixisols 

plinthosols 

arid vagy szemiarid éghajlat alatt képződött talajok solonchaks 

solonetz 

gypsisols 

calcisols 

durisol 

sztyepp klíma alatt képződött talajok chernozems 
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kastanosems 

phaeozems 

greyzems 

hideg, nedves és mérsékelt éghajlat talajai luvisols 

podzoluvisols 

planosols 

podzols 

albeluvisol 

cryosol 

emberi tevékenység hatására képződött talajok anthrosols 

technosol 

10.3. táblázat: A FAO-UNESCO talajosztályozás nagy csoportjai 

Az egyes talajtípusok földrajzi elterjedését a 10.1. ábra mutatja. 

 

10.1. ábra: Az egyes talajtípusok elterjedése a Földön a FAO osztályozási rendszere alapján 

Nagy szervesanyag felhamozódással jellemzett talajok 

Histosols [A görög histos (szövet) szóból], vagy szerves talajok. Legalább 40 cm vastag szerves tanyagot 

tartalmazó talajok. Tundra területek tőzeges, kotus, lápos, mocsaras területek talajai Tartoznak ide. Bennük a 

szerves anyag lebontása korlátozott, aminek oka lehet: az alacsony hőmérséklet, az állandó/gyakori vízelöntés, 
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az extrém savanyúság vagy sótartalom. Kiterjedésük kb. 275 millió ha, ennek fele az É-i sarkkör közelében, 

harmada a mérsékelt övben található. A magyar osztályozásból a láptalajok sorolhatók ide (10.1. kép). 

Szelvényfelépítés: H, HCr. 

Földhasználat: Gondos lecsapolásuk és a talajvíz, valamint az ásványi tápanyagok megfelelő szinten tartása 

mellett rendkívül termékenyek lehetnek. Kitermelve kertészeti földkeverékként használják. 

 

10.1. kép: Histosol szelvénye                  (A szelvény forrása: www.isric.org) 

Kőzethatású talajok 

Andosols [A japán an (sötét) és do (talaj) szavakból]. Friss vulkáni anyagon kialakult talajok. Fejlődésüket 

elsősorban a könnyen málló, porózus, sok vulkáni üveget tartalmazó talajképző kőzet határozza meg. A mállás 

során keletkező kationok nagy része lemosódik a felszíni szint(ek)ből, az alumínium- és vasionok egy része 

azonban a szerves anyaggal stabil komplexeket (kelátokat) képez, és helyben marad. A szerves anyag vassal és 

alumíniummal alkotott komplexei ellenállnak a biodegradációnak. Így a felszíni szint szerves anyag-tartalma 

elérheti a 5-10%-ot is. A szerves anyaggal nem kapcsolódó vas- és alumíniumionok - főleg a felszín alatti 

szintekben - parakristályos ásványokat (allofánok, imogolit, ferryhidrit stb.) képeznek. Általában a kontinensek 

határain és a geológiai törésvonalak mentén terjedt el (10.2. kép). 

Szelvényfelépités: AC, ABwC. 
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Födhasználat: 80%-uk potenciálisan művelhető. Fizikai tulajdonságaik jók, azonban gyakran lejtős területen 

találhatók. A vas nagy mennyiségben való jelenléte miatt a foszfor fixált állapotban van, termelésbe vétel kor 

folyamatos foszforellátásról kell gondoskodni. 

 

Arenosols [A latin arena (homok) szóból]. Durva textúrájú, gyengén fejlett homoktalajok. Fizikai féleségük a 

felső 100 cm-en belül homokos, a vályognál durvább. Kiterjedésük kb. 400 millió ha, főleg sivatagi területeken. 

A magyar osztályozásban ide tartoznak a hazai futóhomok, a gyengén humuszos homok-, illetve a kovárványos 

homoktalajok (10.3. kép). 

Szelvény felépítés: A(E)C. 

Földhasználat: Gyakori szélerózióval és vízhiánnyal küzdő területek. Öntözéssel, szervesanyag-kijuttatással 

művelésük eredményes. 

Vertisols [A latin vertere (fordul, forgat) szóból]. Nagy agyagtartalmú talajképző kőzeten kialakult talajok. A 

felső 50 cm-ben legalább 30%-nyi agyagot tartalmaznak. Az év egy részében legalább 50 cm mély, 1 cm 

átmérőjű repedések nyílnak, amelyek nedves időszakban bezárulnak. A feltalaj jellemző éles szemcsés 

szerkezetű. A B szint jellemző vertic-szerkezetű. A felszínen hullámos "gilgai" mikrorelief alakulhat ki az 

állandó kiszáradás – repedezés - bepergés és nedvesedés - duzzadás következtében. A magyar osztályozásban az 

agyagos réti és fekete nyirok talajok tartoznak ide (10.4. kép). 

Szelvényfelépítés: A(B)C. 

Földhasználat: Nehezen művelhetők. Kellő vízellátás mellett termékeny talajok. 
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10.2. kép: Andosol szelvénye               10.3. kép: Arenosol szelvénye              10.4. kép: Vertisol szelvénye 

(A szelvények forrása: www.isric.org) 

A fekvés és a domborzat által erősen befolyásolt talajok 
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Fluvisols [A latin fluvius (folyó) szóból]. Időszakosan kiöntő folyók hordalékán kialakult, fluvic 

tulajdonságokkal rendelkező fiatal talajok, melyek ochric, mollic, umbrik vagy histic szinten kívül nem 

rendelkeznek más diagnosztikus szinttel. A periodikus kiöntés jelei eltemetett rétegek formájában jelentkeznek. 

Textúrájuk a hordalékanyag szerint változó. Általában a nagy folyók árterületein találhatók. A magyar 

osztályozásban az öntéstalajok tartoznak ide (10.5. kép). 

Szelvényfelépítés: AC. 

Földhasználat: A folyószabályozás módja illetve a textúrájuk szerint változó. 

Gleysols [Az orosz Gley (sáros) szóból]. Mélyen fekvő vagy felszínhez közeli talajvíz mellett kialakult talajok, 

melyek hosszú időszakokra vízzel telítettek. A felszíntől számított 50 cm-en belül glejes foltok (gleyic-

tulajdonságok) mutatkoznak, melyek a FeIII-(ferric-) vegyületeknek szerves anyag jelenlétében, levegőtlen 

körülmények között mozgékony FeII-(ferrous-) vegyületekké redukálásának eredménye. A redukált talajrészek 

színe részben a FeII jelenléte, részben a talaj ásványi része eredeti színének uralma következtében kékesszürke. 

A repedések, járatok mentén, ahol a felületek átszellőzhetnek a visszaoxidált FeIII vegyületek rozsdás színe 

jelenik meg. A magyar osztályozásban a nem agyagon kialakult réti talajok és a mocsári erdőtalajok tartoznak 

ide (10.6. kép). 

Szelvényfelépítés: A(Bg)Cr, H(Bg)Cr. 

Földhasználat: Elsősorban rét, legelő, mocsári erdő területek. 

Regosols [A görög rhegos (takaró) szóból]. Gyengén fejlett, nem kemény kőzeten (például márgán vagy löszön) 

kialakult sekély talaj ok. A talajképződési folyamatoknak elsősorban extrém éghajlati tényezők (szárazság, 

meleg, hideg) és kisebb mértékben az erózió szab gátat. Nem tartoznak ide az öntésterületek talajai és a 

homoktalajok. A magyar osztályozásból a földes kopárok és a humuszkarbonát talajok sorolhatók ide (10.7. 

kép). 

Szelvényfelépítés: AC. 

Földhasználat: Elsősorban legelő-, gyümölcsös és szőlőterületek talajai. A forró, száraz területeken öntözéssel 

művelhetők. 

Leptosols [A görög leptos (vékony, sekély) szóból]. 30 cm-nél sekélyebb, kemény, cementált vagy olyan 

kőzeten kialakult talaj ok, amelyekben 20%-nál kevesebb a földes rész. Főleg hegyvidéki területek talajai, 

melyekben a talajképződési folyamatokat a kőzet lassú mállása mellet főleg az erózió állandó pusztítása gátolja. 

A talaj anyag maga rendelkezhet kiváló tulajdonságokkal (mind fizikai mind kémiai), azonban a termékenységet 

korlátozza a sekély termőréteg és az ebből származó gyenge vízgazdálkodás (gyors kiszáradás). A hazai 

osztályozásból a köves és kavicsos váztalajok, a rendzinák, nyirok- és ranker talajok sorolhatók ide (10.8. kép). 

Szelvényfelépítés: A(B)R, A(B)C. 

Földhasználat: Elsősorban legelő- és erdőterületek. 
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10.5. kép: Fluvisol szelvénye                   10.6. kép: Gleysol szelvénye                   10.7. kép: Regosol 

szelvénye 

 

10.8. kép: Leptosol szelvénye             (A szelvények forrása: www.isric.org) 

Viszonylag fiatal talajok 
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Cambisols [A latin cambiare (változni) szóból]. A szintekre tagozódás kezdeti jeleit mutató, fiatal talajok. A 

cambic B szint színében, szerkezetében eltér a talajképző kőzettől, de nem mutat más, diagnosztikus, B szintek 

követelményeit kielégítő tulajdonságokat. A magyar osztályozásban barnaföldek, a humuszos homokok egy 

része, a réti talajok egy része, valamint kőzethatású talajaink egy része sorolható ide (10.9. kép). 

Szelvényfelépítés: ABwC. 

Földhasználat: a domborzati és éghajlati viszonyoktól függően változó, a legelőtől a szántóföldi művelésig. 

 

10.9. kép: Cambisol szelvénye           (A szelvény forrása: www.isric.org) 

Humid trópusi és szubtrópusi talajok 

Ferralsols [A latin ferrum (vas), alumen (alumínium) szavakból]. Sárgás vagy vörös trópusi talajok, amelyek 

rendelkeznek .”ferralic” B szinttel. A ferralic szint erősen mállott, legalább 30 cm vastag szint, melynek 

kationcsere-kapacitása nem haladja meg a 16 cmol (+ )/kg agyagot. Általában áthalmozott, már előzőleg mállott 

talajképző kőzeten képződnek. A mély és intenzív mállási folyamatok következtében a talaj felső rétegeiben 

csak a mállásnak ellenálló ásványok és a képződött kaolinit, valamint vas- és alumíniumoxidok és -oxidhidrátok 

alkotják az ásványi részt. A sok nedvesség hatására az ásványi rész részben hidratálódik, részben hidrolízist 

szenved. A hidrolízis során a hidrogén behatol és beépül az ásványok kristályrácsába, amelyből K-, Na-, Ca-, 

Mg-ionok áramlanak a talajoldatba. Mivel a hidrogénion kisebb, mint az eredeti ionok, fellazul, összeomlik a 

kristályszerkezet, és kiszabadul a szilícium és az alumínium. A „ferralitizáció” tulajdonképpen előrehaladott 

hidrolízis. Mivel a kationok kiszabadulását erős kilúgozás kíséri, ezek többsége a mélybe távozik. Csupán a 

kevésbé oldható vas- és alumínium-oxidok és -hidroxidok, valamint a kvarc marad helyben (desilication). A 

helyben maradó alumínium és szilícium kaolinitet épít (kaolinization). A negatív töltésű kaolinit és a pozitív 

töltésű vas vegyületek stabil mikroaggregátumokat képeznek, ezért a ferralsolok aránylag jó fizikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek (10.10. kép). 

Szelvényfelépítés: ABC. Valamennyi szintjük igen mély. A mállott C szint gyakran 20-30 m mélységbe temeti 

az ágyazati (D) kőzetet. Az egyes szintek között hosszú az átmenet. 

Földhasználat: Elsősorban égetéses gazdálkodás. 

Nitisols [A latin nitidus (fényes) szóból]. Mély rétegű, vöröses trópusi talajok, amelyek rendelkeznek egy 

legalább 1 m vastag, minimum 30%. agyagot tartalmazó argic-szinttel. A szelvényben nitic tulajdonságok 

mutatkoznak. A kialakulás lépései: ferralizáció kezdeti stádiuma, agyagmozgás és felhalmozódás, "nitidizació" 

(mikro duzzadás és zsugorodás révén), végül homogenizálás biológiai keverés által. Kationcsere-kapacitása, 

egyéb kémia és fizikai tulajdonságai jobbak a csoport többi talajéinál, mivel több agyagot és szerves anyagot 

tartalmaznak (10.11. kép). 

Szelvényfelépítés: ABtC. 

Földhasználat: a nedves, trópusi és szubtrópusi területek talajai közül a legtermékenyebb. Az alacsony pH-

tompítás a mellett változatos földhasználat a legelőtől a szántóföldi művelésig. 

Acrisols. [A latin acer (savanyú) szóból]. Erősen kilúgozott, alacsony bázistelítettségű talajok. Általában 

savanyú talaj képző kőzeteken alakulnak ki. Az agyagos rész diszpergálását agyagmozgás és a B szintben való 

felhalmozódás követi. A mállási folyamatok erőteljesek, így kevés elsődleges ásvány van jelen. Az A szintben 

az erőteljes kilúgozás miatt kevesebb szeszkvioxid van, ezért nem alakul ki a Ferralsolokhoz hasonló szerkezeti 

stabilitás. A felszín általában erősen erodált (10.12. kép). 

Szelvényfelépítés: AEBtC. 
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Földhasználat: Kedvezőtlen fizikai, kémiai tulajdonságok, alumíniumtoxicitás korlátozza használatukat. 

Alisols. [A latin alumen (alumínium) szóból]. Erősen kilúgozott, alacsony bázistelítettségű talajok. Hasonló 

tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az Acrisolok, azonban a kilúgozás kisebb mértékű, ezért a kiszabadult 

alumínium a felszínhez közelebbi szintekben marad (10.13. kép). 

Szelvény felépítés: ABtc. 

Földhasználat: Elsősorban az alumíniumtoxicitás korlátozza a használatukat. 

Lixisols. [A latin lixivia (kimosott anyag) szóból]. Erősen kilúgozott, de magasabb bázistelítettségű talajok. 

Általában mállási stádiumuk és kilúgozottságuk nem a jelenkori klimatikus viszonyokkal magyarázható. 

Bázistelítettségük külső forrásból való gazdagodásból származik (10.14. kép). 

Szelvényfelépítés: ABtC. 

Földhasználat: gyenge fizikai tulajdonságuk és tápanyag-szolgáltatásuk a mezőgazdasági termelés fő 

korlátozója. 

Plinthosols. [A görög plinthos (tégla) szóból]. Nedves, trópusi, szubtrópusi területek talajai, amelyekben 50 cm-

en belül van egy legalább 25 térfogat%-nyi plinthitet tartalmazó, minimum 15 cm vastag szint. A plinthite egy 

vasban gazdag, szerves anyagban szegény, kvarc és agyag által cementált keverék, amely ha felszínre kerül, 

irreverzibilisen megkeményedik („ironstone” – „vaskőpad”). A plinthosolok általában bázikus (kevesebb 

kvarcot, több mállékony ásványt tartalmazó) kőzeteken alakulnak ki (10.15. kép). 

Szelvényfelépítés: ABC vagy AEBC. 

Földhasználat: a gyakori belvíz és a kemény cementált réteg miatt nagyon gyenge termöképességű talajok. A 

cementált „ironstone” -t trópusi országokban gyakran építkezésre használják. 
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10.10. kép: Ferralsol szelvénye            10.11. kép: Nitisol szelvénye                10.12. kép: Acrisol szelvénye 

                                                      

10.13. kép: Alisol szelvénye                 10.14. kép: Lixisol szelvénye                10.15. kép: Plinthosol 

szelvénye 

(A szelvények forrása: www.isric.org) 

Arid vagy szemiarid éghajlat alatt képződött talajok 

Solonchaks [Az orosz sol (só) és chak (sós terület) szavakból]. Sós talajok, amelyek salic tulajdonságokat 

mutatnak (vagyis a felső 30 cm-ből származó talaj telítési kivonatának elektromos vezetőképessége nagyobb 15 

dS/m-nél vagy 4 dS/m-rel, amennyiben a talajoldat pH-ja meghaladja a 8,5-t). Elsősorban a száraz szubtrópusi 

területeket borítják, de előfordulnak a mérsékelt övben is, ahol a párolgás mennyisége meghaladja a csapadékét, 

ezért felfelé irányul a domináns vízmozgás. A párolgás során visszamaradó só felhalmozódhat a felszínen 

(external Solonchaks) - magas talajvízviszonyok mellett - vagy a felszín alatt (internal Solonchaks) - amikor a 

kapillárisok nincsenek összeköttetésben a felszínnel (10.16. kép). 

Szelvényfelépítés: AC vagy ABC, megfelelnek a mi sós-szikes talajainknak. 

Földhasználat: elsősorban legelőterületek. 

Solonetz [Az orosz sol (só) etz (erőteljes) szavakból]. Bázikus kémhatású, oszlopos natric B szinttel rendelkező 

talajok. A natric-szint kicserélhető nátrium aránya nagyobb 15%-nál. A legtöbb Solonetz pH-ja meghaladja a 

8,5-et, a talajoldatban található nátrium-karbonát miatt. Mérsékelt övi arid és szemiarid, ritkábban szubtrópusi 

füves puszták talajai (10.17. kép). 

Szelvény felépítés: ABtnC, vagy AEBtnC, megfelelnek a mi oszlopos szikes talajainknak. 

Földhasználat: A nagy nátriumtartalom közvetlen toxikus és közvetett szerkezetromboló hatása miatt gyenge 

termékenységű talajok. Egy részüket művelik, nagyobb területeiket azonban elsősorban legelőként hasznosítják. 

Gypsisols [A latin gypsum (gipsz) szóból]. Jelentős gipsz-felhalmozódással rendelkező talajok. 125 cm-en belül 

gypsic (gipsz> 5%) és/vagy petrogypsic (cementált) szintek vannak. Gipsz ritkán képződik a talajban. a felszín 

közeli rétegek gipsztartalma általában a mélyebb  üledékrétegekből származó oldatok betöményedéséből 

származik. Vízgazdálkodásuk sokkal kedvezőbb, mint a szikes Solonchakoké és Solonetzeké (10.18. kép). 

Szelvény felépítés: ABtc. 

Földhasználat: Amennyiben a felső 30 cm gipsztartalma nem haladja meg a 25%-ot, gabonafélék és lucerna 

termesztésére alkalmasak. Öntözésük suvadást okozhat. 
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Calcisols [A latin calcis (mész) szóból]. Jelentős a kalcium-karbonát-felhalmozódás. 125 cm-en belül calcic- 

és/vagy petrocalcicszintek találhatók. A kalciumfelhalmozódás főként a felső szintből származik a kalcit 

oldódása és oldatban való levándorlása és újra kicsapódása által. A kalcit oldódását fokozza a talaj levegő CO2-

nyomása a feltalajban (H2CO3 képződés okozta pH-csökkenés). A mélyebb szintekben a kicsapódás nagyobb 

mértékű az üregekben, járatokban, ezért a mész kiválása általában nem homogén (mészerek, csövek, göbecsek 

stb.) (10.19. kép). 

Szelvényfelépítés: AB(t)C. 

Földhasználat: A szárazság és a cementált szint korlátja a termékenységnek. 

Durisols []. A felső 100 cm-es rétegben (petro-)duric szint jelenik meg. Ez másodlagos kova felhalmozódását 

jelenti. Száraz éghajlatú területen képződik, ahol nagy mennyiségben van jelen kova. Főként Dél-Afrika és 

Ausztrália száraz területein jellemző. Kis mennyiségben jelen van Észak-Amerikában és Dél-Európában is 

(10.20. kép). 

Szelvényfelépítés: ABqC. 

Földhasználat: Az erős cementáltság és a magas kovatartalom miatt alig művelhető. 
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10.16. kép: Solonchak szelvénye          10.17. kép: Solonetz szelvénye             10.18. kép: Gypsisol szelvénye 
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10.19. kép: Calcisol szelvénye              10.20. kép: Durisol szelvénye          (A szelvények forrása: 

www.isric.org) 

Sztyepp klíma alatt képződött talajok 

Chernozems [Az orosz csornüj (fekete) és zemlja (föld) sravakból]. A chernozemek a füves puszták (sztyeppek, 

prérik) kevésbé száraz, magas növésű füvekkel borított tipikus, sötét színű általában löszön kialakult talajai. 

Legalább 15 cm vastag mollic A szinttel rendelkeznek. Szelvényükben 125 cm-en belül mészakkumulációs szint 

található (10.21. kép). 

Szelvényfelépítés: AhBC (humuszos A szintjük gyakran 60-80 cm mély, B szmt általában cambic vagy argic). 

Földhasználat: Termékeny talajok. Területeiken általában szemes gabonát termesztenek. 

Kastanozems [A latin castanea (gesztenye) és az orosz zemlja (föld) szavakból]. A kastanozemek a füves 

puszták (sztyeppek, prérik) szárazabb, alacsony füvekkel borított területeinek tipikus, általában löszön kialakult 

talajai. Legalább 15 cm vastag mollic A szinttel rendelkeznek. Szelvényükben 125 cm-en belül 

mészakkumulációs szint található. Fizikai s kémiai tulajdonságaik mezőgazdasági szempontból kiválóak (10.22. 

kép). 

Szelvényfelépítés: ABC (A B szint általában cambic vagy argic). 

Földhasználat: termékeny talaj ok. A növénytermesztés korlátja az időnkénti szárazság lehet és néhány helyen a 

mélyebb szintekben való sófelhalmozódás. Területeiken fó1cént szemesgabonát termesztenek. 
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Phaeozemek [A görög phaios (sötét) és az orosz zemlja (föld) szavakból]. A phaeozemek a füves puszták: 

(sztyeppek, prérik) talajai. Területeik a chernozemek és a kastanozemek területeinél nagyobb mennyiségű 

csapadékot kapnak, így szelvényük fejlődésében gyenge kilúgozási folyamatok is szerepet játszanak. Ennek 

következtében mészakkumulációs szint nem található a szelvényükben. A gyenge kilúgozás mellett azonban a 

talajok bázistelítettsége mindig 65% fölötti. Mollic A szinttel rendelkeznek. Fizikai és kémiai tulajdonságaik a 

többi sztyepptalajhoz hasonlóan kiválók. Ide sorolható csernozjom és réti talajaink egy része (10.23. kép). 

Szelvényfelépítés: AhBC. 

Földhasználat: termékeny talajok. Területeiken főkérit szemes gabonát termesztenek. 

Greyzems [Az angol grey (szürke) és az orosz zemlja (föld) szavakból]. A greyzemek átmeneti típust 

képviselnek a chernozem talajok és a luvisolok között. Az északi földrész magas, füves sztyepp és erdei 

vegetációval borított átmeneti területeinek talaja. Legalább 15 cm vastag mollic A szinttel rendelkeznek. A szint 

anyagában a szerkezeti elemek felületén, előfordulnak bevonat nélküli ásványi szemcsék, amelyek szárazon a 

névre utaló szürkés színt adják. Argic B szinttel rendelkeznek (10.24. kép). 

Szelvényfelépítés: AhBtC. 

Földhasználat: általában jó termőképességű talajok, amelyeken szemes gabonát, burgonyát és gyakran 

cukorrépát termesztenek. A termőképesség korlátja a gyakori, 100 cm-en belüli hidromorf hatás. 

       

10.21. kép: Chernozem szelvénye        10.22. kép: Kastanozem szelvénye      10.23. kép: Phaeozem 

szelvénye 



   

 268  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10.24. kép: Greyzem szelvénye          (A szelvények forrása: www.isric.org) 

Hideg, nedves és mérsékelt éghajlat talajai 

Luvisols [A latin luere (kimosás) szóból]. A luvisolok legfontosabb tulajdonsága a szelvényen belüli textúra-

differenciálódás. A felső szintekből a finomabb szemcsék (az agyag frakció) a mélyebb argic B szintbe 

vándorolnak, és felhalmozódnak. Az agyagfelhalmozódási szint kationcsere-kapacitása meghaladja a 24 cmol( + 

)/kg-ot, telítettsége pedig nem éri el a 60%-0t. Változatos talajképző kőzeten, de stabil felszínnel rendelkező 

területeken találhatók, általában a humid, szubhumid és a mérsékelt öv csapadékosabb zónáiban. A magyar 

osztályozásból az agyagbemosódásos barna erdőtalajok tartoznak ide (10.25. kép). 

Szelvényfelépítés: AEBtC. 

Földhasználat: amennyiben vízgazdálkodási tulajdonságaik nem kedvezőtlenek (például nem glejesek), igen jó 

termó1cépességű talajok, változatos mezőgazdasági termeléssel. 

Podzoluvisols [A podzol és a luvisol összevonásából]. A podzoluvisolok erősen kilúgozott talajok, amelyek 

olyan argic B szinttel rendelkeznek, amelynek felső részébe a fölötte húzódó Eszint talajanyaga szabálytalanul, 

nyelvesen lehúzódik. A nyelves lenyúlások a szerkezeti elemek felületén, repedések vagy növényi gyökerek 

mentén vannak. Általában az északi félteke hűvös, csapadékos területein elterjedt talajok (10.26. kép). 

Szelvényfelépítés: AEBtC. 
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Földhasználat: az erős kilúgozásból származó savanyúság, a gyenge tápanyag-ellátottság és a rövid vegetációs 

periódus korlátozza a mezőgazdasági termelést. 

Planosols [A latin planus (tapos) szóból]. A planosolok olyan "kifakult", világos kilúgozási szinttel 

jellemezhetők, amelyet alulról egy jóval nagyobb agyagtartalmú, gyenge vízáteresztésű szint határol. Általában 

időszakosan nedves vagy olyan területeken találhatók, ahol a közel sík felszínen összegyűlik a környező 

területekről lefolyó víz. A felszín közelében így az év egy részében reduktív körülmények uralkodnak a stagnáló 

nedvesség miatt. Ide tartozik pangó vizes barna erdőtalajaink egy része is (10.27. kép). 

Szelvényfelépítés: AEBC. 

Földhasználat: a mezőgazdasági termelés fő korlátja az időszakos túlnedvesedés és levegőtlenség, ugyanakkor 

az év más időszakában a szárazság. Elsősorban rizstermesztésre használhatók. 

Podzols [Az orosz pod (alatt) és zola (hamu) szavakból]. A podzolok spodic B szinttel rendelkező talajok. A 

sötét színű spodic B szint kialakulása az elsődleges ásványok mállásával, illetve a mállástermékek, elsősorban a 

vas és az alumínium szerves savakkal alkotott komplexeinek a mélyebb szintekbe vándorlásával és 

felhalmozódásával kapcsolatos. A kilúgozási szintben a mállásnak ellenálló ásványi részek, főleg a kvarc, 

helyben maradnak, és laza, világos, albic E szintként jelennek meg. Általában durva textúrájú talajképző 

kőzeten alakulnak ki, amelyekben mód van a gyors anyagvándorlásra (10.28. kép). 

Szelvényfelépítés: AEBhsC. 

Földhasználat: igen savanyú, gyenge tápanyag-ellátottságú, rossz fizikai, kémiai tulajdonságú és rossz 

vízgazdálkodású talaj ok. Leginkább erdőterületek talajai. 

Albeluvisols [A latin alba (fehér) és luere (kimosás) szavakból]. A talaj felső 100 cm-es rétegén belül agyagos 

szint található. Ennek az agyagos szintnek szabálytalan lefutású a felső határa, amit az „albeluvic nyúlványok 

okoznak. Nedves, hideg éghajlatú területekre jellemző talaj. Részben Kelet-Európában, részben pedig Kanada 

középső területein található (10.29. kép). 

Szelvényfelépítés: AEBtC. 

Földhasználat: Rossz tápanyagtartalma korlátozza művelhetőségét. 

Cryosols [A görög cryos (fagyni) szóból]. A talaj felső 100 cm-én belül egy vagy több fagyott szint taláható. 

Arktikus területek és a magashegységi régiók jellemző talaja. Ezek az ún. permafroszt területek (10.30. kép). 

Szelvényfelépítés: AEBiC. 

Földhasználat: Tartósan fagyott szintjei miatt nem művelhető. 
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10.25. kép: Luvisol szelvénye                  10.26. kép: Podzoluvisol szelvénye      10.27. kép: Planosol 

szelvénye 
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10.28. kép: Podzol szelvénye                      10.29. kép: Albeluvisol szelvénye         10.30. kép. Cryosol 

szelvénye 
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(A szelvények forrása: www.isric.org) 

Emberi tevékenység hatására képződött talajok 

Anthrosols [A görög anthropos (ember) szóból], Ember által létrehozott, vagy nagymértékben átalakított (hosszú 

ideje folyó öntözés, trágyázás, felső szintek elhordása, más anyag ráhordása stb.) antropogén talajok. Bennük az 

eredeti talajképző folyamatok és az eredeti talajszintek nem ismerhetők föl. Általában a fejlett mezőgazdasággal 

rendelkező országokban fordulnak elő. Ide sorolható például Hollandia tengertől visszanyert mezőgazdasági 

területeinek nagy része, valamint a szőlő alá forgatott talajaink. Az eredeti talajképző kőzet és a bevitt anyagok 

szerint igen különbözőek lehetnek. Szelvényfelépítésük és használatuk változatos (10.31. kép). 

Technosols [A görög technos (készíteni) szóból]. Emberi tevékenység hatására kialakult talaj-típus, melyben 

dominálnak a technogén eredetű elemek. A talaj több, mint 20%-a mesterségesen odakerült szilárd anyag, pl. 

talajműveléskor összegyűjtött kő, építési törmelék. Települések közvetlen közelében jellemző talajtípus (10.32. 

kép). 

 

 

10.31. kép: Anthrosol szelvénye          10.32. kép: Technosol szelvénye        (A szelvények forrása: 

www.isric.org) 
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Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a FAO nemzetközi talajosztályozási rendszerének alapvetéseit, és jellemezze a nagy 

talajcsoportokat! 

Tesztkérdések 

10.1. Mi a FAO talajosztályzási elvének az alapja? 

a, képződési környezet 

b, humuszréteg vastagsága 

c, alapkőzet minősége 

10.2. Hány nagy talajcsoportot különít el a FAO rendszere? 

a, 28 

b, 520 

c, 32 

11.3. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

12. 11. A talajok minőségét befolyásoló természeti 
folyamatok az egyenlítőtől a sarkvidékekig. 
Esettanulmányok. 

A talaj kialakulásáért felelős természeti tényezőket a következő öt csoportba soroljuk be: földtani, éghajlati, 

domborzati, biológiai, valamint időbeli tényezők. Ezek együttesen határozzák meg a talaj minőségét. A Föld 

felszínén kialakult földrajzi övezeteken belül az egyes tényezők más-más jelleggel lépnek fel, ezért a kialakult 

talajok is más-más tulajdonságokkal bírnak. Abban azonban megegyeznek, hogy állandóan fejlődésben vannak, 

alakulnak, változnak. A talajfejlődés iránya nem előre megszabott, hanem a talajképző tényezők alakulásának és 

a talaj önfejlődésének hatására módosul. 

A következőkben ezen természeti tényezők hatására nézünk meg néhány példát. 

12.1. 11.1. Vulkáni működés hatása a talajra 

A jó minőségű talajok kialakulása gyakran kötődik vulkánokhoz. A vulkáni működés során felszínre kerülő 

nagy tömegű anyag talajképző kőzetként vesz részt a talajképződésben.  Talajtani szempontból a 

vulkanitok  mállását azok kémiai összetétele, illetve kristályossági foka határozza meg. Ebből a szempontból 

tehát részben a kőzet láva, illetve tufa jellege, részben pedig a kőzetet felépítő kristályok mérete és jellege 

fontos. A tufás kőzetek mállása sokkal gyorsabb és jelentős mennyiségű agyagos málladékot eredményez. A 

kémiai összetétel szempontjából a vulkanitok savanyú, illetve bázikus jellege dominál. Savanyú vulkanikus 

kőzetek mállása jelentős mennyiségű kvarcot eredményez, melynek mállása igen lassú. Ezért a kőzetből örökölt 

kvarcszemcsék jelentős része megmarad és homokos szövetű talajt eredményez. Bázikus kőzeteknél a kovasav 

aránya kisebb. Bennük a könnyen málló sziget-, szalag- és láncszilikátok dominálnak, melyek aztán igen jó 

alapanyagai a talajosodás során képződő agyagoknak. 

A vulkáni kőzeteken kialakult talajokra általában igaz, hogy ásványi anyagokban gazdagok, porózusak, jó a víz- 

és légháztartásuk is. A földtörténeti múltban működött vulkánok roncsain hosszú idő alatt tudtak kifejlődni ezek 

a kiváló minőségű, érett talajok. Kiválóan alkalmasak gyümölcstermesztésre. Sok helyen ezekhez a talajokhoz 

kötődnek például a nagy múltú borászati térségek. 
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Hazánkban is sok helyen találhatók ilyen talajtípusok. Általában ezekhez kötődnek történelmi borvidékeink. A 

Balaton-felvidéken bazalt, a Mátrában andezit és andezittufa, a Bükkalján riolittufa, Tokaj környékén pedig 

riolit és riolittufa a jellemző talajképző kőzetek. 

A Mátrában például andezit és andezittufa a fő talajképző kőzet. Közülük is a tufa az, ami igen jó minőségű 

talajt ad, mert gyorsan elmállik, és sok agyagot termel a mállás során. Így elsősorban agyagos vályog, agyag 

fizikai féleségű málladék keletkezik belőle. Általában barna erdőtalajok, vagy nyiroktalajok alakulnak itt ki. 

Más a helyzet a fiatal, aktív vulkánok esetében. Az aktív vulkáni tevékenység során ugyan nagy vastagságban 

halmozódnak fel a talajképzésre alkalmas kőzetek, a vulkán aktivitása miatt azonban a talajképződés nem tud 

igazán megtelepedni. A vulkáni kúp környékén lehulló puha hamun, valamint a kihűlt, repedésekkel teli 

lávakőzeteken gyorsan megtelepszik a növényzet. Dél-Európai vulkánok (Etna, Vezúv) tanulmányozása során 

figyelték meg a tudósok, hogy a működést követő három-négy éven belül megjelennek az első növények a 

területen, vagyis gyorsan megkezdődik a talajosodás. A kitörések ismétlődése miatt azonban ezek a talajok nem 

tudnak váztalajnál nagyobb fejlettségi fokot elérni. Az újabb hamuszórások és lávafolyások újra és újra 

elpusztítják azt, amit a többi természeti tényező néhány évtized vagy évszázad alatt létrehoz a csupasz kőzeten. 

12.2. 11.2. A Szahara terjeszkedése a földtörténeti múltban 

Sivatagos területek a trópusokat két oldalról határoló nagy nyomású, leszálló légáramlásos zónában alakulnak 

ki. A forró, száraz térítő menti öv sivatagjainak kialakulásának oka, hogy e területek a passzát szelek leszálló, 

nagy nyomású övezetébe esnek, ahol nagy a felmelegedő levegő víztartó képessége. A víz nem csapódik ki, a 

párolgás pedig különlegesen erős. Ez a két tényező együttesen felelős a felszín kiszáradásáért, főként a 

szárazföldek nyugati felén. A sivatagok felszínét főként az aprózódás és a mállás, valamint a szél okozta és a 

folyóvízi erózió folyamatai alakítják. 

A Szahara ma a Föld egyik legmostohább éghajlatú területe az élőlények számára. Az uralkodó északkeleti szél 

gyakran okoz homokviharokat és porforgókat. Ugyanakkor a közfelfogással ellentétben hamada (kő- és 

sziklasivatag) és nem erg (homoksivatag). A csapadék ritka, de nem ismeretlen. Talaja zonális sivatagi talaj, 

aridisol. Jellemzője, hogy a humuszos szint fejletlen, vagy teljesen hiányzik. A csapadékhiány miatt a növényzet 

lassan fejlődik és a jelentős oxidáció miatt a humusztartalom csaknem nulla. 

Afrika északi részén a monszunhatár folyamatosan változik az utóbbi néhány százezer évben, a Földön 

lejátszódó éghajlatváltozásoknak megfelelően. Ezzel párhuzamosan változott a Szahara kiterjedése is. 

Az utolsó eljegesedés idején területe nagyobb volt, mint ma. Délen jóval túlnyúlt mai határain. A glaciális vége 

után, Kr. e. 8000 és 6000 közt a terület éghajlata az élővilág számára kedvezőbbre fordult. Ennek oka az 

lehetett, mert északon zsugorodó jégmezők alacsony nyomású övezeteket alakítottak ki. A Szahara közepén 

húzódó Tassili-fennsíkon, Ahaggar és Tibeszti hegységekben ebből a korból származó ősi festményeket 

tartalmazó barlangokra bukkantak. A több ezer éves festmények marhákat terelő pásztorokat, körülöttük pedig 

zsiráfokat, gazellákat, vízilovakat ábrázolnak. Paleoklimatológiai vizsgálatok igazolták, hogy a Szahara 

területén akkoriban a mai szavannának megfelelő éghajlat uralkodott. 

Amikor azonban a jégmezők eltűntek, a Szahara északi része kiszáradt. A monszunzóna határa azonban jóval 

északabbra húzódott, mint ma, és megakadályozta a Szahara déli részének kiszáradását. A monszunt a nyári 

felmelegedés okozta, amelynek következtében a felforrósodó szárazföld feletti száraz légrétegek felemelkedtek 

és a helyükbe az óceán felől nedvesebb légrétegek érkeztek, esőt szállítva. A Szahara így paradox módon a 

megerősödő nyári napsugárzás idején lett csapadékosabb. Kr. e. 3400 környékére a monszunhatár körülbelül 

mai helyére vonult vissza, a Szahara területének fokozatos elsivatagosodását okozva. A Szahara ma körülbelül 

ugyanolyan száraz, mint 13 ezer évvel ezelőtt volt. A csapadékmennyiség alapján mért déli határa manapság is 

változik. 1980 és 1990 között északi és déli irányba is mozgott, a lehulló csapadéknak és a növényzet 

terjeszkedésének megfelelően. Összességében azonban kb. 130 km-t terjeszkedett déli irányba. Ennek oka a 

sivatag déli peremén található Száhel-övezet folyamatos melegedése és csapadékmentes állapota. 

12.3. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a vulkáni tevékenység talajképződésre gyakorolt hatását! 

2. Ismertesse a Szahara klímatörténetét az elmúlt, mintegy 100.000 évre vonatkozóan! 
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12.4. Tesztkérdések 

11.1. A magmás eredetű kőzetek közül melyiken képződik a legjobb minőségű talaj? 

a, mélységi magmás kőzeteken 

b, lávakőzeteken 

c, piroklasztikumokon 

11.2. Miért különösen jók a tufán képződött talajok? 

a, nagy a szervesanyag-tartalmuk 

b, nagy az ásványi anyag tartalmuk 

c, szép a színük 

11.3. Mi a bizonyíték arra, hogy egykor dús növényzet borította a Szaharát? 

a, több ezer éves sziklafestmények 

b, több ezer éves mezőgazdasági eszközök 

c, csupán elmélet, nincs bizonyítéka 

11.4. Mi okozta a száraz éghajlat kialakulását a Szaharában? 

a, Nagyobb hőmennyiséget kap a Napból 

b, üvegházhatás gázok felmelegítették 

c, a monszunzóna határa délebbre húzódott 

12.5. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

13. 12. A talajok minőségét befolyásoló társadalmi 
folyamatok az Egyenlítőtől a sarkvidékekig. 
Esettanulmányok. 

A természeti talajképző tényezők mellett napjainkban nagy jelentősége van a talajok fejlődésében az emberi 

tevékenység hatásának is. Elsősorban a mezőgazdasági termelésnek van meghatározó szerepe. Környezettudatos 

termelési módszerekkel javítani lehet a talaj minőségén. Általánosabb azonban sajnos, hogy a meggondolatlan, 

kizsákmányoló gazdálkodás miatt néhány évtized alatt nagy területen következik be talajromlás és 

talajpusztulás. 

A következőkben a talaj minőségét befolyásoló antropogén folyamatok néhány példájával ismerkedünk meg. 

13.1. 12.1. A sivatag terjeszkedésének antropogén okai Afrikában 

Afrikát, a legforróbb éghajlatú kontinenst, az Egyenlítő szinte pontosan középen szeli át. Az egyenlítői 

esőerdőktől távolodva az éves csapadék mennyisége csökken, így először a szavanna, majd a zonális sivatagok 

területére jutunk. A kontinens északi részén, a Ráktérítő vidékén alakult ki a Föld legnagyobb sivatagi területe, a 

Szahara. Ettől az óriási sivatagtól délre helyezkedik el a Száhel–övezet, végighúzódva Afrika legszélesebb 

részén az Atlanti-óceántól az Indiai-óceánig (12.1. ábra). A „száhel” szó arab nyelven a sivatag partját jelenti, 

ami arra utal, hogy a sivatag és a szavanna között helyezkedik el ez a terület. 

files/Lit_11_f.pptx


   

 277  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

12.1. ábra: A Száhel-övezet földrajzi elhelyezkedése és növényzettel való borítottsága (forrás: 

www.earthobservatory.nasa.gov) 

A Száhel-övezet a múlt évszázad második felében vált közismertté a sivatag terjeszkedéséről és az 

elhatalmasodó éhínségről. A természeti feltételek ilyen mérvű romlásához azonban az ember is hozzájárult. Az 

egymást kiegészítő növénytermesztés és nomád állattenyésztés évezredeken át ökológiai egyensúlyban volt a 

természeti környezettel. A túlnépesedés azonban felborította a kialakult, kényes egyensúlyi állapotot. A vagyon 

alapja az állatállomány lett, melynek növekedése túllegeltetéshez és a vízkészlet kimerüléséhez vezetett. 
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Kedvezőtlenül változott az állatállomány összetétele is: a szarvasmarha-tartás rovására megnőtt a kecskék 

száma. Ezek az állatok nem csak a fűféléket teszik tönkre, hanem a friss hajtásokat is lerágják a cserjékről, 

kisebb fákról. A növekvő lakosság is egyre több vizet és fát használt fel. Nagy területeket égettek fel, hogy 

minél nagyobb területen tudjanak növénytermesztést folytatni. A vékony trópusi talaj azonban gyorsan kimerült, 

ami újabb erdőirtást és bozótégetést vont maga után. A természetes növénytakaró kiirtása miatt a rövid, 

záporszerű esőzések könnyen lehordták a felszínről a vékony termőréteget. Így a sivatag akadály nélkül 

nyomulhatott előre és terjeszkedik még napjainkban is (12.2. ábra,12.1. kép). 

 

12.2. ábra: A Föld sivatagosodásra érzékeny területei 

 

12.1. kép: Erősen pusztult, felcserepesedett talajfelszín a Száhel-övezetben (forrás: 

www.churlsonewild.files.worlspress.com) 
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Az utóbbi két évtizedben a nemzetközi szervezetek egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy milyen 

hagyományos módszerekkel gazdálkodnak az egyes területek népei és ebből próbálják meg leszűrni a követendő 

stratégiát. Az eredmények (úgy tűnik) igazolják ezt a megközelítést. Egyre nagyobb területen kezdik el újra a 

hagyományos kölest és cirkot vetni. Alacsony kőfalakat építenek, hogy az esővíz ne tudjon elfolyni és ne 

csökkenthesse tovább a talajréteget. A folyópartokon ligeteket telepítenek, hogy csökkentség az eróziót. 

Felhasználják a szerves trágyát és mindig az adott helynek és évnek szükségesen használják az egyes 

területeket, akár a növénytermesztést és legeltetést is váltogatva. Fontos lépés a termelés decentralizációja is: a 

faluközösségek maguk döntik el, hogy mit, hol és hogyan termelnek. A hagyományos módszerek felhasználásán 

túl szintén nagy figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre is. Az iskolákban, tanfolyamokon magyarázzák el 

az embereknek, hogy milyen hatásai vannak a túllegeltetésnek, bozótirtásnak. 

13.2. 12.2. Erdő a Negev-sivatag peremén 

Alig másfél évtizeddel ezelőtt a Negev-sivatag félszáraz peremén tudományos kutatási céllal fenyőerdőt 

telepítettek (12.3. ábra). A terület a Yatir-erdő nevet kapta. A német Weizmann Intézet a kezdetektől fogva 

működtet itt kutatóállomást, hogy tanulmányozzák a félszáraz területek erdősítésének lehetőségeit. Ez azért 

nagyon fontos, mert a Föld szárazföldjeinek mintegy 17%-a ilyen félszáraz terület. 

 

12.3. ábra: A Yatir-erdő földrajzi helyzete 

A növények élettevékenységük során nagy mennyiségű szén-dioxidot képesek kivonni a levegőből. Ezt a szén-

dioxidot a fotoszintézis folyamán átalakítja vízzé és tápanyaggá, miközben oxigént szabadít fel. A legnagyobb 

CO2-megkötők az erdők. Ráadásul az erdőségek közvetlenül elnyelik és visszatartják a hőt is. Ezek a hatások 

egyes erdőtípusnál elég erősek lehetnek ahhoz, hogy az alacsonyabb CO2 mennyiséget érintő előnyök nagy 

részét eliminálják. 

Az erdők úgy ellensúlyozzák az „üvegházhatást”, hogy a hőt csapdába ejtő CO2-ot kivonják az atmoszférából, és 

az élő fákban raktározzák el. Az évekig tartó mérések során, a Yatir kutatói kiderítették, hogy a félszáraz erdők, 

annak ellenére, hogy nem olyan termékenyek, mint az északabbra fekvő mérsékelt övi erdők, meglepően jó 

szénelnyelők. Sőt, a Yatir-erdő még ennél is többre képes! 

Az elmúlt öt évben a félszáraz, meglehetősen mostoha körülmények ellenére az erdő rohamos fejlődésnek 

indult. Jelentős méretű területet hódított el a sivatagtól! Ez a következőképpen magyarázható: az erdő, amellett, 

hogy megköti a szén-dioxidot, javítja a terület mikroklimatikus viszonyait is. Gyökérzetével feltöri, lazítja a 

talajt, aminek ezáltal javul lég- és vízháztartása. A felszínre hulló kevés csapadék sem folyik el, hanem 



   

 280  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

beszivárog a talajba és ott hasznosul. A megnövekedett tömegű növényi anyag pusztulásával és lebomlásával 

felgyorsul a humuszképződés. Elszaporodnak az ehhez szükséges lebontó mikrobák. Megnő a talaj kolloid-

tartalma, ami pedig az ásványi anyagok könnyebb felvételét teszi lehetővé a növények számára. A talaj fejlődése 

pedig a növényzet fejlődését és terjeszkedését vonja maga után. Mindez tehát egy öngerjesztő folyamatnak 

tűnik, ami kivonja a szén-dioxid egy részét a légkörből, javítja a talajt és lassítja a sivatag terjeszkedését (12.2. 

kép). 

 

12.2. kép: A Yatir-erdő és az azt körülvevő, félszáraz környezet látképe (forrás: www.wikipedia.hu) 

A Yatir-erdő teljes energia-költségvetését megvizsgálva további érdekességet fedeztek fel. Kiderítették, hogy a 

sötét színű erdei lombozatnak sokkal alacsonyabb az albedója, mint a szomszédos, nyílt cserjésnek. Ezért 

kicsivel több napenergiát nyel el, mint a környező területek halványabb, reflektív felszíne. Az ilyen típusú erdők 

nem olyan sűrűek, mint a mérsékelt égöviek. A fák közötti nyílt területen a levegő nagy felszíni területtel lép 

kapcsolatba. Ennek köszönhetően a hőt a levelektől könnyen a légáramlatokba lehet szállítani. Ez a félszáraz 

hűtőrendszer igen hatékony a lombozatnál, a hűtés pedig csökkenti az infravörös sugárzást. Más szavakkal, ez a 

félszáraz erdő elég jól le tudja hűteni magát ahhoz, hogy életben maradjon és felvegye a szenet. Az albedó-hatás 

révén több napenergiát nyel el, és ezen energia nagyobb részét azzal őrzi meg, hogy elnyomja az infravörös 

sugárzás kibocsátást. Együttesen pedig ezek a hatások elég erősnek bizonyulnak ahhoz, hogy egy évtized alatt 

az erdő által végzett, „hűtő hatású” CO2-elkülönítés felülemelkedjen a „melegítő” folyamatokon. 

(http://www.nuovaenergia.hu). 

13.3. 12.3. Öntözéses gazdálkodás 5000 évvel ezelőtt 

Az ókori Mezopotámia virágzó kultúrája fejlett öntözéses gazdálkodásának köszönheti virágzását. 

Ezt mindenki tudja. 

Az azonban már sokkal kevesebb ember előtt ismert, hogy ugyanez a gazdálkodási mód okozta pusztulását is. 

A Mezopotámia kifejezés ma a Tigris és az Eufrátesz folyók által közrezárt terület egészét jelenti. Északnyugati 

része Szíriához és Törökországhoz tartozik, többi része a mai Irak állam. A mezopotámiai kultúra központja, 

amely kb. a mai Bagdad és Perzsa-öböl által határolt terület, a 3. évezredben két nevet viselt. Az északi rész 
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neve Kiuri, majd Akkád. A déli rész elnevezése Kenger „nemes/megművelt föld”. E szót Sumer formában 

vették át az akkádok. Innen ered a sumer népnév is. Mezopotámia legjelentősebb földrajzi tényezője két 

határfolyója, a Tigris és az Eufrátesz. A 2850 km hosszú Eufrátesz igen bővizű, de ingadozó vízjárású volt. Ez 

gyakran okozott áradásokat. Az áradás ideje április –május volt. Vizét hat főbb csatorna vezette az egész Sumert 

behálózó öntözési rendszerbe. A Tigris ellenben erős sodrású folyó, ami miatt nehezen volt hasznosítható. 

Északnyugat-Mezopotámia fennsíki terüket. Az ókorban sztyeppe volt, amely kedvező terepet nyújtott az 

állattenyésztéshez. A déli terület viszont hordalékos síkság, nagyrészt árterület volt. Éghajlata szubtropikus, 

illetve a trópusi övezet sivatagi éghajlatú zónájába tartozik. Az évi csapadékmennyiség a déli területeken 100-

160 mm maximum. Dél-Mezopotámia hordalékos talaja rendkívül termékeny volt. 

A területen található első emberi települést mintegy 7-6 évezreddel ezelőtt lakták. Ezek az emberek főként 

lencsét, árpát termesztettek, kecskét tenyésztettek. A dél-mezopotámiai alföld betelepítésében kezdeményező 

szerepet az Irán felől érkező népcsoportok játszották. ez az ún. Obeid kultúra, mely egész Dél-Mezopotámiában 

elterjedt. Ebben a kultúrában jött létre a későbbi sumer egységes fejlettségű gazdasága. A területen az évi 

csapadékmennyiség nem érte el a 200 mm-t, de az Eufrátesz nyáreleji áradása elegendő vízzel látta el a 

környéket. A földművelés először az elhagyott árterületen indulhatott meg. Az Obeid kultúra mezőgazdasága 

átmenet az esős földművelés és a csatornázó öntözés között. Ekkor honosodnak meg itt a legfontosabb 

kultúrnövények, búza, árpa, tönköly, borsó, lencse és a len. 

A sumérek ettől a lakosságtól vették át csekély változtatással a földrajzi neveket és sok mesterség elnevezését is 

(pl. a pásztor, földműves, halász, kovács, ács, fazekas és takács szavakat). Az első sumérek az Eufrátesz vizének 

elosztására alapított földművelésből, valamint halászatból éltek. A 4. évezred elejétől indult rohamos 

fejlődésnek Dél-Mezopotámia. Erre a korra tehető az eke feltalálása és az első csatornák megépítése (12.4. 

ábra). 
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12.4. ábra: Mezopotámia területi kiterjedése az öntözéses mezőgazdaság idején (forrás: 

www.2.bp.blogspot.com) 

Ezek a csatornák valószínűleg az Eufrátesz kiigazított holtágai, elhagyott medrei voltak. Mezopotámia déli 

részén a csatornahálózat a II. évezred elejéig épült. A csatornázás nem csupán vízvezetést, hanem zsilipeket, 

gátakat is jelentett. Szabályozta a folyó vízszintjét és lehetővé tette a víz gyökérzethez való eljutását. Ezzel 

biztonságossá tette a termelést, magas termékenységet teremtett, megváltoztatta a gabonafajták biológiai 

tulajdonságait (hatsoros árpa) és a talaj kémiai összetételét is. A mesterséges csatornahálózat igen bonyolult 

volt; a nagyobb főcsatornákból kisebb árkokat nyitottak, amelyek egyre többfelé ágaztak el, hogy végül az egész 

területet ellássák az életet adó nedvességgel. Az uralkodók számos feliratban dicsekednek csatornaépítéssel. A 

csatornák építése mellett azok fenntartásáról, rendszeres kotrásáról, tisztításáról is folyamatosan gondoskodtak a 

sumérok. 

Az intenzív öntözéses gazdálkodás a szikesedés veszélyét rejtette magában. A folyók által kis mennyiségben 

odahordott só vagy az öntözött földeken rakódott le, vagy a talajvízzel nyomult a felszínre. Amikor a száraz 

időben a víz elpárolgott, a só visszamaradt. Az erős és gyakori esőzések, amelyek arra lettek volna alkalmasak, 

hogy kimossák a sót a szántóföldből, ritkák voltak, így a sótartalom az évszázadok folyamán egyre nőtt. A 

földek elszikesedése fordulatot hozott a mezopotámiai földművelésben. Míg i.e. 2400 körül a gabonafélék 

betakarított mennyiségének a búza több mint 16%-t tette ki, addig i.e. 2100 körülre ez az arány 2%-ra csökkent, 

sőt a feljegyzések i.e. 1700-tól a búzáról már említést sem tesznek. (Ha a föld sótartalma 1%-ra emelkedik már 

az árpa sem terem meg, 2%-os sótartalom mellett lehetetlen a datolyapálma termesztése is.) Ráadásul az öntözés 

problémája mellett a parasztok munkáját nehezíthette a szél és a sivatagból érkező homok is. A politikai 

problémák mellett ez lehetett a sumér városok hanyatlásának legfőbb oka. 

Az öntözéses földművelés másfél évezred alatt tönkretette Dél-Mezopotámia talaját. A földművelés súlypontja 

ekkor fokozatosan északabbra tevődött át, ahol megmaradtak az ősibb, esőzéses gazdálkodásnál. Ezzel 

párhuzamosan a déli városállamok gazdasági-politikai súlya csökkent, Sumer elvesztette jelentőségét (Kovács 

2012). 

13.4. 12.4. A vörösiszap talajtani hatása 

2010-ben hazánk talán legsúlyosabb környezeti katasztrófája történt: átszakadt az ajkai timföldgyár egyik 

zagytározója, elöntve a környező településeket és szántóföldeket. 

A timföldgyártás során melléktermékként vörösiszap képződik. Ez az anyag több értékes fémet is tartalmaz. 

Ugyanakkor erősen lúgos kémhatású, ami miatt veszélyes hulladéknak számít. Tárolása csak speciálisan 

szigetelt zagytározókban lehetséges. Helytelen tárolás esetén mind az emberre, mid környezetére rendkívül 

veszélyes lehet. Rossz szigetelés esetén az átszivárgó csapadékvízzel együtt a talajba szivároghat, lúgosítva 

annak kémhatását. Ugyanez a következménye annak, ha száraz időben kiporzás miatt kerül ki a környezetbe. 

Nagy mennyiségben elpusztíthatja a talaj élővilágát és terméketlenné teheti azt. Emellett az emberre is súlyos 

egészségkárosító hatással van. A bőrre kerülve súlyos égési sérüléseket okozhat, belélegezve pedig a tüdőt 

roncsolja oly mértékben, hogy az rövid időn belül halálhoz vezethet. 

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz emberéletet követelt. 2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar 

Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között 

létesített, 300×500 m-es vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, körülbelül 600–700.000 köbméternyi zagy 

elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit (12.3. kép). 
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12.3. kép: Az átszakadt ajkai zagytározó és környezete a katasztrófa másnapján (forrás: 

www.wikipedia.hu) 

Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, felbecsülhetetlen 

gazdasági és ökológiai károkat okozva a Devecseri kistérségben. A Torna-patak teljes élővilágát kipusztította az 

erős lúgos szennyeződés, valamint erre a sorsra jutott a Marcal Torna torkolata alatt fekvő része is. 

A károk felmérése után megkezdődött a terület kármentesítése. A nátronlúggal szennyezett földfelszínt több 10 

cm vastagon eltávolították és erre a célra kialakított tározóba szállították. A talaj termőrétegét tiszta talajjal 

pótolták. Közben kidolgozták a talaj termékenységének visszaállítására vonatkozó terveket. 

A kutatások szerint a talajban lévő, a növények számára kedvező baktériumok aránya a vörösiszap-elöntés 

következtében a korábbi milliárdos nagyságrendről néhány százezerre esett vissza. A termőterület gyakorlatilag 

növénytermesztésre alkalmatlanná vált. Ezt a problémát baktériumtrágya beinjektálásával oldják meg. Ennek 

köszönhetően hamarabb elindulhat a talajélet rehabilitációja és a regeneráció. Három baktériumtörzset, a 

cellulózbontó, nitrogénmegkötő és a foszformobilizáló baktériumokat szükséges megfelelő mennyiségben a 

talajba juttatni, hogy a növények fel tudják venni a számukra fontos kémiai anyagokat. Ez a fajta trágyázás 

gyorsítja a csírázást és a növény fejlődését is. 

13.5. 12.5. Az erdőirtás hatásai a Kárpát-medencében 

A Kárpát-medencében - de ez általánosítható az egész Földre is - az emberi megtelepedés velejárója az erdők 

irtása, azonban az emberi beavatkozások kezdete és mértéke tekintetében jelentős regionális eltérések 

tapasztalhatók. A vegetációrekonstrukció segítségével megállapítható, hogy hazánk mai területén az erdők 

aránya emberi beavatkozások nélkül 85,5% lenne (Bartha 2000). 

A az első jelentősebb antropogén hatás Kárpát-medencében az i. e. VI. évezred második felére tehető. A 

Földközi-tenger partvidékéről ide vándorló emberek már rendelkeztek a földművelés és állattartás ismereteivel. 

Legelőnyerés céljára főként a sík vidékek és alacsonyabban fekvő területek erdeinek fáit "aszalták", azaz a kéreg 

körbehántásával szárították ki azokat. Így felritkult legelőerdők, fás legelők jöttek létre. Szántóföldeknek való 

terület nyerésére valószínűleg égetéssel pusztították az erdőket. Ezt követően a faigény a bronzkorban nőtt meg 

jelentősen, sokoldalú felhasználása miatt. A honfoglalás idejére az eredeti erdőség közel 40%-a eltűnt. A 

bányászat és a kohászat fellendülése miatt a középkorban rendkívül megnövekedett a faigény. Az erdők fokozott 

irtása egészen 1920-ig tartott. Ekkorra az eredeti erdőterületnek mindössze 11,4%-a volt meg. Utána lassú, majd 

1949-től gyorsuló ütemű területnövekedés figyelhető meg. Napjainkra az erdőborítottság mértéke elérte az 

eredeti 18%-át (12.5. ábra). 
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12.5. ábra: Magyarország erdővel borított területei napjainkban (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 

Az erdők irtásának a XVII-XVIII. századra súlyos ökológiai következményei lettek, melyek még napjainkra is 

lényegesen kihatnak. Az erdőborítás csökkenése és a túlzott mértékben folytatott legeltetés miatt sok helyen 

megindult a homok, futóhomok-területek keletkeztek. A gazdasági hasznosíthatóság csökkenésén kívül ennek 

súlyos egészségügyi következményei is voltak. Elterjedt a tüdőbaj, ami nagyon sok halálos áldozatot követelt. A 

másik ökológiai probléma az erdőirtás miatt bekövetkezett elmocsarasodás volt. Az erdők nagy mennyiségű 

vizet képesek raktározni és jelentős párologtató felületük révén a talajvízszintet alacsonyabban tartják a fátlan 

területekhez képest. Az erdőirtások miatt a sík vidékek mélyebb fekvésű részein, lapályain általánosan 

megemelkedett a talajvízszint, s a területek elmocsarasodtak. Ezt a folyamatot erősítették a hegy- és 

dombvidékek vízgyűjtő területein végzett erdőirtások is. Ugyanis az elerdőtlenítés miatt a csapadékvíz 

pillanatok alatt lerohant a medence lapályaira, miközben nagymennyiségű termőtalajt mosott le és jelentős 

árvizeket okozott. A XIX. századra elmocsarasodó alföldön 2,3 millió hektár állandó és 1,5 millió hektár 

időszakosan vízborította terület alakult ki. A termőföldvesztés és az újabb egészségügyi problémák 

folyószabályozásokhoz és lecsapolásokhoz vezettek. Ennek a mai napig is folytatott beavatkozásnak 

másodlagosan elszikesedett területek, újabb deflációs károk (szélverések, szélhordások), kiszáradt termőhelyek 

köszönhetők. Alföldi erdeink sorsának alakulásában e termőhely-romlásnak döntő szerepe van (Bartha 2000). 

13.6. Önellenörző kérdések 

1. Milyen környezeti problémákat okoz a Száhel-övezetben az égetéses gazdálkodás, valamint a 

kecsketenyésztés? 

2. Mutassa be az erdősítések talajmódosító hatását a Yatir-erdő példáján! 

3. Milyen környezeti és társadalmi problémához vezetett az ókori Dél-Mezopotámiában az öntözéses 

mezőgazdaság? 

4. Miként lehetséges visszaállítani egy  - haváriaesemény következtében – terméketlenné vált talaj 

minőségét?Hogyan befolyásolta a Kárpát-medence talajviszonyait az évezredeken át zajló erdőirtás? 

13.7. Tesztkérdések 

12.1. Milyen emberi tényező gyorsítja az elsivatagosodás folyamatát a Száhel-övezetben? 

a, intenzív tüzelés 
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b, üvegházhatás gázok nagy mennyiségű előállítása 

c, erdőégetés 

12.2. Milyen eredménye lett az ókori Dél-Mezopotámiában az öntözéses mezőgazdálkodásnak? 

a, dúsan tenyésztek a termesztett növények 

b, elszikesedett a talaj 

c, elfogyott a víz a folyókból 

12.3. Milyen módszerrel próbálják javítani a vörösiszap-katasztrófa sújtotta mezőgazdasági területeket? 

a, szántással 

b, vörösiszap összegyűjtésével 

c, baktériumtrágyával 

12.4. Milyen káros hatása lett az erdőirtásnak a Kárpát-medencében a talajra nézve? 

a, láposodás, szikesedés 

b, termőréteg kiégése, tápanyag elfogyása 

c, talaj tömörödése 

13.8. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 
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15. Próbavizsga 

1. Mitől függ a duzzadás-zsugorodás mértéke a talajokban? 

a, az agyagtartalomtól 

b, a víz mennyiségétől 

c, a szervesanyag-tartalomtól 

2. Mikor kezdődött bolygónk kialakulása? 

a, 13.000 millió évvel ezelőtt 

b, 4.700 millió évvel ezelőtt 

c, 470 millió évvel ezelőtt 

3. Melyek a Föld belső övei (endoszférái)? 

a, kéreg, köpeny, külső mag, belső mag 

b, kéreg, köpeny, asztenoszféra, külső mag, belső mag 
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c, kéreg, litoszféra, asztenoszféra, mag 

4. Milyen rendszer alapján kristályosodnak ki az ásványok a magmában? 

a, ahogy Bowen meghatározta 

b, olvadáspontjuk szerint 

c, sűrűségük szerint 

5. Mely kőzetek hajlamosak képlékeny alakváltozásra felszíni körülmények között? 

a, egyik sem 

b, homokkövek 

c, evaporitok 

6. Melyek nem része a redőnek? 

a, antiklinális 

b, szinklinális 

c, takaró 

7. Mi okozta a mükénéi kultúra pusztulását? 

a, földrengés 

b, tsunami 

c, vulkánkitörés 

8. Miért van sok pusztító földrengés Szumátra térségében? 

a, Mert sűrűn lakott, és az emberek nem tudnak elmenekülni. 

b, Mert egy aktív szubdukciós zóna közelében van a terület. 

c, Mert ott szegények az emberek, és öszvérháton nem lehet olyan gyorsan menekülni. 

9. Milyen értékű sótartalom jelenti a határt sós és nem sós talaj között? 

a, 1% 

b, 10% 

c, 0,1% 

10. Miért fontos meghatározni a talaj sótartalmát? 

a, Így lehet megtudni, alkalmas-e a terület sóbányászatra. 

b, Meg lehet határozni a talaj szikesedére való hajlamát. 

c, Meg lehet határozni a talaj glejesedésre való hajlamát. 

11. Melyik genetikai talajszint tartalmazza a humuszos termőréteget? 

a, A-szint 

b, B-szint 
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c, C-szint 

12. Mi a FAO talajosztályzási elvének az alapja? 

a, képződési környezet 

b, humuszréteg vastagsága 

c, alapkőzet minősége 

13. Mi az a természeti tényező, ami nem befolyásolja a talaj termékenységét? 

a, a humusz minősége 

b, a talaj légháztartása 

c, nincs ilyen természeti tényező 

14. Hogyan járul hozzá az aprózódás a talajképződés folyamatához? 

a, elmállasztja az alapkőzetet, átalakítva a közetalkotó ásványokat 

b, kisebb darabokra bontja szét a kőzetet, elősegítve a mállás folyamatát 

c, elősegíti a talajlakó élőlények megtelepedését 

15. Mely talajtulajdonságot nem lehet terepi körülmények között vizsgálni? 

a, pH 

b, elektromos vezetőképesség 

c, szennyezettség 

16. Melyik módszer biztosít egyenletes mintavételt? 

a, átlagminta vétele 

b, katéna-elv alapján történő mintavétel 

c, raszter-elv alapján történő mintavétel 

17. A magmás eredetű kőzetek közül melyiken képződik a legjobb minőségű talaj? 

a, mélységi magmás kőzeteken 

b, lávakőzeteken 

c, piroklasztikumokon 

18. Melyik talajfőcsoport rendelkezik a legnagyobb területi kiterjedéssel? 

a, láptalajok 

b, barna erdőtalajok 

c, szikes talajok 

19. Mi okozta a száraz éghajlat kialakulását a Szaharában? 

a, Nagyobb hőmennyiséget kap a Napból 

b, üvegházhatás gázok felmelegítették 
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c, a monszunzóna határa délebbre húzódott 

20. Milyen talajkémhatás a legmegfelelőbb a növények számára? 

a, pH 8,0 - 8,5 

b, pH 5,5 – 6,0 

c, pH 7,0 – 7,5 

16. Záróvizsga „A” 

1.. Milyen szerepe van a gyökérzetnek a talaj kialakulásában 

a, Semmi. A gyökérzet csak a helyet foglalja. 

b, Lazítja a talaj szerkezetét. 

c, Kivonja a szerves anyagot a talajból. 

2. Hogyan keletkezett a Föld vízkészleze? 

a, intenzív esőzések során 

b, jég-kisbolygók becsapódásával a kései bombázás idején 

c, a kőzetekból olvadt ki 

3. Mely földöveket foglalja magába a litoszféra? 

a, földkéreg + asztenoszféra 

b, földkéreg + köpeny 

c, köpeny felső része + földkéreg 

4. Mi alapján különítjük el egymástól az extrabazinális üledékes kőzeteket? 

a, szemcseméret szerint 

b, szemcse anyaga szerint 

c, szemcse alakja szerint 

5. Miben befolyásolják a domborzati tényezők a talaj kialakulását? 

a, meghatározzák a mikroklimatikus viszonyokat 

b, befolyásolják a talajképző kőzet vastagságát 

c, meghatározzák a talajképződés sebességét 

6. Hány nagy litoszféralemez van a Földön? 

a, 5 

b, 7 

c, megszámolhatatlanul sok 

7. Milyen típusú kitörés pusztíthatta el Pompeji-t i.e. 79-ben? 

a, volcano típusú 
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b, pliniusi típusú 

c, surtsey-típusú kitörés 

8. A talajt alkotó szilárd részecskék közül melyik képes aggregátumokat létrehozni? 

a, homok 

b, iszap 

c, agyag 

9. Mely élőlénycsoport nem él meg a talajban? 

a, emlősök 

b, gombák 

c, madarak 

10. Melyik szerkezeti elem nem tartozik a mezotektonikus formák közé? 

a, szinklinális 

b, árok 

c, csúszási felszín 

11. Mi alapján határozzuk meg a talaj szövetét? 

a, a szemcsék anyaga alapján 

b, a szemcsék méret szerinti megoszlása alapján 

c, a humusz mennyisége alapján 

12. Hány nagy talajcsoportot különít el a FAO rendszere? 

a, 28 

b, 520 

c, 32 

13. Melyik természeti tényező hatására alakult ki a talajok zonális elrendeződése? 

a, éves csapadék mennyisége 

b, éghajlat 

c, szerves anyag mennyisége 

14. Mi a jelentőségük a talajlakó állatoknak a talajképződés folyamatában? 

a, lebontják a talajban felhalmozódón  szerves anyagot 

b, összekeverik a talaj szerves és ásványi részét 

c, nincs szerepük a talajképződésben 

15. Melyik fizikai tulajdonságot lehet gyúrópróbával meghatározni? 

a, uralkodó szemcseméretet 
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b, talaj hőmérsékletét 

c, szemcsék alakját 

16. Melyik mintavételezési mód alkalmas szennyezettség vizsgálatára? 

a, talajszelvényből történő mintavétel 

b, bolygatatlan mintavétel 

c, átlagminta vétele 

17. Miért különösen jók a tufán képződött talajok? 

a, nagy a szervesanyag-tartalmuk 

b, nagy az ásványi anyag tartalmuk 

c, szép a színük 

18. Melyik nem tartozik a talajképző tényezők közé? 

a, földtani képződmények 

b, idő 

c, óceánok átlagos mélysége 

19. Milyen emberi tényező gyorsítja az elsivatagosodás folyamatát a Száhel-övezetben? 

a, intenzív tüzelés 

b, üvegházhatás gázok nagy mennyiségű előállítása 

c, erdőégetés 

20. Milyen káros hatása lett az erdőirtásnak a Kárpát-medencében a talajra nézve? 

a, láposodás, szikesedés 

b, termőréteg kiégése, tápanyag elfogyása 

c, talaj tömörödése 

17. Záróvizsga „B” 

1. Mit jelent a talaj összporozitása? 

a, a talajban levő levegő összes térfogatás 

b, az aggregátumokon belüli és azok között pórustér összessége 

c, az a hely, ami a talajrészecskék között van 

2. Mi a Mohorovicic-felület? 

a, hőszigetelő réteg 

b, olyan védőréteg, ami megszűri az UV-suárzást 

c, szeizmikus törésfelület 

3. Milyen fő kőzetgenetikai csoportokat ismer? 
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a, magmás, üledékes, metamorf 

b, vulkáni, törmelékes, átalakulási 

c, szerves, szervetlen, vegyi 

4. Mivel foglalkozik a tektonika tudománya? 

a, a litoszféra különböző mozgási folyamataival 

b, a litoszféra felszínén lejátszódó változásokkal 

c, a litoszféra kőzeteinek átalakulásával 

5. Melyik nem tartozik a mállás folyamatai közé? 

a, oldódás 

b, oxidáciő 

c, evaporizáció 

6. Milyen irányú mozgást nem végeznek a litoszféralemezek? 

a, közeledő mozgást 

b, rotációs mozgást 

c, semmilyen mozgást nem végeznek 

7. Miért volt különösen pusztító hatású a lisszaboni földrengés 1755-ben? 

a, mert olyan erős volt, hogy minden épület összeomlott 

b, mert az utána bekövetkező tsunami elmosta a várost 

c, mert az utána bekövetkező tűzvész rendkívül gyorsan terjedt a városban 

8. Mitől függ a talaj színe? 

a, a benne lévő ásványoktól 

b, a szerves anyag minőségétől és mennyiségétől 

c, a talaj festékanyag-tartalmától 

9. Melyik a sarkvidéki övezet jellemző zonális talaja? 

a, podzol 

b, szolonyec 

10. Hogy nevezzük a pedoszférának azt a legkisebb egységét, amely már magán hordozza a talaj összes 

tulajdonságát? 

a, pedon 

b, pedum 

c, peron 

11. Melyik vizsgálathoz szükséges Scheibler-féle kalciméter? 

a, pH merghatározása 
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b, karbonát-tartalom  meghatározása 

c, humuszztartalom meghatározása 

12.Mi biztosítja a víz áramlását a talajrészecskék között 

a, diffúzió 

b, kapilláris erő 

c, centrifugális erő 

13. Milyen osztályozási rendszer használatos Magyarországon? 

a, genetikai-talajföldrajzi rendszer 

b, geológiai rendszer 

c, genetikai rendszer 

14.Miért mondjuk azt, hogy a pedoszféra a földi lét legmeghatározóbb eleme? 

a, mert életteret és táplálékot biztosít az élőlények számára 

b, mert sok társadalmi ellentét forrása a termőterületek birtoklása 

c, mert visszasugározza a Föld felszínére érkező hő egy részét, felmelegítve ezzel a légkör alsó részét 

15. A talaj mely kémiai tulajdonsága vizsgálható terepen? 

a, CaCO3-tartalom 

b, szervesanyag-tartalom 

c, kolloid-tartalom 

16. Melyik mutató jelzi a talaj vízmegkötő képességének mértékét? 

a, Sűrűség 

b, Higroszkóposság 

c, Arany-féle kötöttségi szám 

17. Hány főcsoportba sorolhatók hazánk talajai? 

a, 9 

b, 17 

c, 8 

18. Mi a bizonyíték arra, hogy egykor dús növényzet borította a Szaharát? 

a, több ezer éves sziklafestmények 

b, több ezer éves mezőgazdasági eszközök 

c, csupán elmélet, nincs bizonyítéka 

19. Milyen eredménye lett az ókori Dél-Mezopotámiában az öntözéses mezőgazdálkodásnak? 

a, dúsan tenyésztek a termesztett növények 
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b, elszikesedett a talaj 

c, elfogyott a víz a folyókból 

20. Mi a szerepük a talajkolloidoknak? 

a, meghatározzák a talaj szerkezetét 

b, meghatározzák a talaj színét 

c, meghatározzák a talaj szagát 

Tárgymutató 


