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7. Lecke 

A talajképződés feltételei 



A termőföldek aránya a Földön, Európában, és 

Magyarországon 

Forrás: Pálmai Ottó, 1995 

A föld szilárd részének mindössze 11% a termőföld.  Az EU-

15-ök átlaga közel 30%, de hazánkban ez az érték több 

mint 60%. A hazai természeti kincsek /erőforrások/ minimum 

negyede, de egyes szakértők szerint közel harmada a 

termőföld.                



A talajképződés tényezői 
• Földtani: az alapkőzetek mállása kihat a kifejlődött talajok 

tulajdonságaira   

• Domborzati: tengerszint feletti magasság, kitettség és 
lejtőhajlás révén 

• Éghajlati: fény beesési szöge, tengerektől való távolság, 
légkörzések rendszere 

• Vízrajzi: csapadék, vizek lefolyása, vízborítások 
rendszeressége 

• Biológiai: vegetáció összetétele, talajélet, árnyékolás, 
humusz képzés 

• Antropogén: erdő irtás, lecsapolás, talajművelés, 
szennyezés, savanyítás, öntözés, elszikesítés   



Domborzati tényezők 
• A domborzat idompontokkal és idomvonalakkal 

jellemezhető.  

• A vízválasztó vonalak és magas pontok irányából a 
völgyvonalak, lyukak, és teknők irányába mozog a víz. A 
kialakuló lejtőszögeknek, hosszúságoknak és a 
kitettségnek megfelelően változik, hogy a csapadék milyen 
arányban hasznosul, illetve milyen rombolást végezhet.  

• A csapadékvíz a talajra hullva, vagy 

– elpárolog: a légkör relatív légnedvességét növeli, ezzel a 
további kipárolgást lassítja. 

– beszivárog: a talaj vízkészleteit gyarapítja, valamilyen 
mértékig feltölti a pórusokat és mikro kapillárisokat, valamint 
táplálja a mélységi vízkészleteket. Minél síkabb a terület 
annál nagyobb mértékű a beszivárgás 

– elfolyik: táplálja a felszíni vízhálózatot, közben rombolja a 
talajt.   



Éghajlati tényezők 

 A Napból érkező fény beesési szöge számos 
további következménnyel jár: 
– hőmérsékleti zónák kialakulása 

– hőmérséklet ingadozások 

– évszakok váltakozása 

– párolgási, felhőképződési folyamatok 

– légkörzési rendszerek kialakulása 

– csapadékeloszlás és térségekre jellemző 
csapadékmennyiség 

– légnedvesség viszonyok 

– légnyomás viszonyok 



Vízrajzi tényezők 

• Csapadék 
– csapadékösszeg 

– intenzitás 

– halmazállapot  

• Lefolyási viszonyok 
– lejtőhajlás 

– lejtő hossz, 

– geológiai tényezők 

– vegetáció 

• Vízborítások rendszeressége és időtartama 



Emberi tényezők 
• Művelési ágak rendszere (talajon) 

– szántó 

– gyümölcs 

– szőlő 

– rét, legelő 

– erdő 

– kivett területek  

• Infrastruktúra hálózatok sűrűsége 

– utak,  

– csatornák 

– energiaszektor 

• Környezetszennyező tevékenységek 

– Ipar  

– Kereskedelem 

– közlekedés 



A talajok kialakulása és alaptípusai 
Zonális talajtípusok  

 Az ország legelterjedtebb talajféleségei a 
zonális barna erdőtalajok (kb. 40%), melyek a 
hűvösebb, csapadékosabb éghajlatú 
középhegységek és dombságok jellegzetes 
talajai. Hat fő típusukat különítik el:  
– Ramann-féle barna erdőtalaj (barnaföld) 

– Agyagbemosódásos barna erdőtalaj.  

– Pangóvizes barna erdőtalaj.  

– Savanyú barna erdőtalaj.  

– Kovárványos barna erdőtalajok  

– Csernozjom barna erdőtalaj.   



Zonális talajtípusok 
• Ramann-féle barna erdőtalaj (barnaföld). 

Melegebb és szárazabb klímán, mint a Gödöllői-

dombság, Gyöngyösi-sík, Baranyai-dombság 

déli része, Külső-Somogy, Gerecse-vidék). 

• Agyagbemosódásos barna erdőtalaj.  

Magasabb, hűvösebb, nedvesebb hegyoldalak 

talajai jellegzetes agyag felhalmozódással. A 

Nyugat-Dunántúl, Északi-középhegységben, 

Zselic, Kemeneshát és Belső-Somogy tipikus 

talajai. 

 



Zonális talajtípusok 
• Pangóvizes barna erdőtalaj. A legcsapadékosabb 

nyugati területek tömődött, agyagos, rossz 
vízgazdálkodású talajai, mint a Zalai-dombság déli 
része, Vasi-Hegyhát. Felületükön megáll, pang a víz, így 
a felszín közelében a levegőtlen viszonyok miatt fakó, 
kékes, szürkés márványozottság a jellemző, erősen 
savanyú pH mellett. 

• Savanyú barna erdőtalaj. Csapadékban gazdag nyugati 
területek talajai, amelyek képződésben szerepet kapnak 
a szélsőségesen savanyú humuszanyagok és kovasav- 
tartalmú kőzetek. Előfordulnak a Soproni- és Kőszegi-
hegységben, Bükkben. 



Zonális talajtípusok 

• Kovárványos barna erdőtalajok. Alföldi homokterületek 
határán alakultak ki egykori erdőterületeken. Szelvényük 
alsó részében vékony, hullámos, vörösbarna 
kovárványos rétegek váltakoznak, melyek vasas-
agyagos jellegűek. Előfordulnak a Nyírség északi 
felében és az ún. „Hevesi homokkaréj” területén. 

• Csernozjom barna erdőtalaj. A barna erdőtalajokkal és a 
mezőségi (csernozjom) talajokkal mutat rokonságot. 
Előfordulása: Hernád-völgy, Bükkalja, Mátraalja, 
Zsámbéki-medence, Pannonhalmi-dombság, Répce-sík 
stb.   

 



Intrazonális, vagy zonális közti talajok 

 A kőzethatású, vagy intrazonális talajok az 

alapkőzeteik tulajdonságát viselik 

magukon. A zonális hatások mindenütt 

jelen vannak, ezeknél azonban helyenként 

erősebben érvényesülnek az alapkőzet 

hatásai. 

– Rendzina talajok 

– Erubáz (fekete nyirok) talajok    



Intrazonális, vagy zonális közti talajok 

• Rendzina talajok. A mészkőhegységek jellegzetes talaja, 
amely előfordul a Dunántúli-középhegységben, 
Mecsekben és Bükkben. A mészkő a szénsavas 
esővízben oldódik a mállásából azonban nem keletkezik 
agyag, hanem sok szervesanyag halmozódik fel egy 
viszonylag vékony repedezett, törmelékes talajrétegben. 
Színe emiatt sötétbarna, vagy fekete.      

• Erubáz (fekete nyirok) talajok. Vulkáni kőzeteken 
kialakuló, agyagásványokban gazdag, sekély 
termőrétegű, sötétbarna, vagy fekete színű talajok. 
Nevüket rossz vízgazdálkodásukra utaló nyirkos 
jellegükről kapták Nyáron kiszáradásra hajlamosak. 
Előfordulnak andezit, és bazalt hegyeinken, mint a 
Visegrádi-hegység, Börzsöny és Mátra.  

 



Összefoglalás 

• A Kárpát–medence és Magyarország 

geológiai képződményekben nagyon 

gazdag. A zárt medence klímája páratlan, a 

kifejlődött talajok változatosak, és rendkívül 

termékenyek. Talajaink a  fentiek miatt 

legnagyobb nemzeti kincsünket alkotják. Víz 

és talaj egymástól elválaszthatatlanok, a 

talajban és kőzetekben számos vízformát 

különíthetünk el. 



Kérdések a leckéhez 

• A talajképződés tényezői 

• Zonális talajtípusok 

• Intrazonális talajok  



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


