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TALAJ 

• A földkéreg felszínén az élővilág és az éghajlat 
együttes hatására kialakuló, bonyolult és 
állandóan változó összetételű képződmény. 

• Az egyes talajtípusok térbeli elterjedését, a 
kifejlődött talajtípusok időbeli változásait 5 
tényező határozza meg (talajképző tényezők): 
földtani, éghajlati, domborzati, biológiai 
tényezők, talaj kora. 



Földtani tényezők 
• Aktív tényezők: 

– Kéregmozgások révén bekövetkező kiemelkedés 
(lejtőmeredekség, erózió, sugárzási viszonyok) 

– Süllyedés (belvízveszély, területek feltöltődése, 
talajvíz hatásának erősödése) 

– Talajvízviszonyok (hidromorf talajok: réti, szikes, 
láptalaj) 

– Felszíni vizek hatása (ártereken jelentős) 

• Passzív tényezők: 
– Kőzetek fizikai tulajdonságai (tömörség, 

szemcsézettség) 

– Ásványi összetétel 



Éghajlati tényezők 

• Hőmérséklet (kőzetek mállásának, a talajban 

lejátszódó fizikai és kémiai folyamatoknak a 

sebessége, kialakuló vegetáció, szerves 

anyagok lebomlásának üteme) 

• Csapadék (párolgás, talaj vízháztartása, 

erózió) 

• Szélviszonyok (szélerózió, párolgás 

befolyásolása révén a talaj vízháztartására 

hat) 



• Domborzati tényezők: az éghajlati 

tényezők hatását módosítják. 

• Biológiai tényezők: a talajban vagy a 

talajon élő szervezetek hatása, módosítják 

és átalakítják a talajok anyagát, 

szerkezetét. 

• Talajok kora: abszolút és relatív kor. 

• 6 talajképző tényező: EMBER (talajképző 

tényezők módosítása) 



A talajok káros minőségi és 

mennyiségi változásai 
• Tömörödés 

• Porosodás 

• Talajsavanyodás 

• Szikesedés 

• Talajerózió 

 

Ok: talajok művelése. 

Forrás: Kun-Szabó T. (1999):  

A környezetvédelem minőségmenedzsmentje 



Mezőgazdasági területek 

Forrás: UNEP honlapja 



Elporosodás 
• Az ismétlődő talajművelés miatt bekövetkező talaj-

aggregátum szétesés, -rombolódás a talaj felső 
rétegében. 

• A porosodás hatására az ősi talajok néhány    %-os 
portartalma növekedett, mára a porfrakció 20-30%. 

• Oka: borona, tárcsa, talajmaró alkalmazása. 

• Mértéke csökkenthető: a porhanyítás megfelelő 
talajnedvességi viszonyok mellett való elvégzése. 

• Hatása: megnő a szélerózióval szembeni érzékenység 
(talajmennyiség csökkenése). 



Tömörödés 

• 60-80 cm mélységben ún. eketalpréteg alakul ki 

a talajművelő eszközök nyomóhatása 

következtében. 

• Az elporosodó felső rétegből lefelé mozgó finom 

szemcséket kiszűri, a vízszállító képesség 

romlik, nő a felszíni elfolyás. 

• Csökkenthető: mélyszántással, plusz talajjavító 

anyag (lápföld, tőzegkomposzt). 



Talajsavanyodás 
• A talajok pH értéke kedvezőtlen mértékben csökken, 

ezáltal csökken a talajok termőképessége is. 

• Oka: a talajok fokozott kilúgozódása. 

– Levegőszennyezettség miatt, nedves és száraz 
ülepedéssel savas kémhatású kén- és nitrogén-
oxidok származékai jutnak a talajba. 

– Túlzott műtrágyahasználat (pétisó, szuperfoszfát), 
kezeletlen hígtrágya használata 

• A kilúgozódást elősegíti: fokozott talajnedvesség+magas 
hőmérséklet (a kémiai mállás fokozódása, oldható 
mállástermékek kilúgozódása). 



• A növényzet erősen befolyásolja: lágyszárú, füves 

vegetáció esetén a savanyodás mértéke kisebb, mint az 

erdős, fás vegetáció alatt. 

• A domborzat is erősen befolyásolja: a felszínen elfolyó 

vízmennyiség miatt a dombos területeken a kimosódás 

csökken. 

• A talaj savanyodásra való hajlamát meghatározza az 

anyakőzet minősége. Savanyú kőzeteken (pl. gránit, 

gneisz, agyagpala, fillit) bázisokban szegény talajok 

képződnek. 

• Talajsavanyodást okozhat az öntőzés (oldható 

mállástermékek elszállítása). 



Talajok káros minőségi és 

mennyiségi változásai II. 
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Forrás: HEFOP 3.3.1. Környezetgazdálkodás II. 

 



• A talajsavanyúság 2 formája: aktuális/tényleges 

savanyúság, és potenciális/rejtett savanyúság. 

• A tényleges savanyúságot a talajból képzett 

szuszpenzió pH-értékével jellemezzük, a talajokat 

az alábbi kategóriákba osztva: 

pH Minősítés 

      - 4,5 Erősen savanyú 

4,5 - 5,5 Savanyú 

5,5 - 6,8 Gyengén savanyú 

6,8 - 7,2 Semleges 

7,2 - 8,5 Gyengén lúgos 

8,5 - 9,0 Lúgos 

9,0 -  Erősen lúgos 



• Csökkenthető: meszezéssel (egyúttal kedvező a 
növények kalciumellátására, javítja a talajszerkezetet). 

• Az alkalmazandó mészmennyiség meghatározása a 
kicserélődési savanyúság alapján történik. 

• Kicserélődési savanyúság: a rejtett savanyúságnak az a 
része, amely akkor válik aktuálissá, amikor a talajt 
semleges, normál töménységű sóoldattal kezeljük. 

• Meszező anyagok: mészkőpor, mésztufapor, lápi 
mésziszap, meszes lápföld, égetett mész, cukorgyári 
mésziszap. 



A talajok szikesedése 
• A talajképző tényezők együttes hatására a talajban az 

alkálisók és ezen belül is elsősorban a nátriumsók 
halmozódnak fel. 

• Következménye: a megnövekedett sókoncentráció 
kedvezőtlenül hat a növényekre, a talaj szerkezetének 
romlását okozza. 

• Szikes talajok alapvetően 2 módon jöhetnek létre 

Forrás:  

http://life2004.hnp.hu/hun/page4.html  

http://life2004.hnp.hu/hun/page4.html


1. Meleg éghajlaton, erős párolgás mellett a talaj felső 
szintjeiből a mállás során képződő sók nem 
lúgozódnak ki. A talaj felső szintjében a 
sókoncentráció nő. 

2. Nedves éghajlaton a rossz drénviszonyok, nagy 
sótartalmú talajvíz, tengervíz közelsége, a felszínre 
érkező magas sótartalmú csurgalékvizek okozhatják a 
szikes talajok kialakulását. 

• Hazánkban a szikes talajok kialakulásának fő oka a 
felszínközeli talajvízszint, és a magas sótartalmú 
talajvizek együttes hatása. 

• Szikes talajok kémiai javítása: lúgos kémhatás 
csökkentése, a kalciumionok oldatba vitele, a 
nátriumionok cseréje kalciumionokra. 

• Talajjavítók pl. gipsz, gipsziszap, lignitpor. 



Talajpusztulás 
• Geológiai talajpusztulás: természetes folyamat. 

• Gyorsított talajpusztulás: antropogén hatás, fő 

oka az erdőirtás és a szántóföldi művelés. 

Hatására a lejtőkön a talajréteg elvékonyodik. 

• Víz okozta talajpusztulás: erózió 

• Szél okozta talajpusztulás: defláció 



Talajpusztulás mértéke a Földön 

Forrás: UNEP honlapja 



A talajpusztulás 

súlyossága 

kontinensenként 

Forrás: http://maps.grida.no/  

http://maps.grida.no/


A csupasz talajok aránya 

Forrás: UNEP http://maps.grida.no/go/graphic/barren-lands  

http://maps.grida.no/go/graphic/barren-lands
http://maps.grida.no/go/graphic/barren-lands
http://maps.grida.no/go/graphic/barren-lands


Erózió 
• Az erózió nagyságát befolyásoló tényezők:  

– a csapadék mennyisége, intenzitása, időtartama,  

– az olvadás sebessége,  

– domborzati viszonyok, a lejtő meredeksége, alakja, kitettsége, 
hosszúsága,  

– a talaj szerkezete,  

– a növényekkel való borítottság foka,  

– a talaj vízgazdálkodása és nedvességviszonyai. 

• A talajerózió formái:  
– a felületi réteg erózió,  

– a barázdás erózió,  

– a vízmosásos erózió, 

– padkásodás. 



Talajok káros minőségi és 

mennyiségi változásai III. 

31. lecke 



Felületi rétegerózió (areális erózió) 

• A csapadék hatására a talaj felső rétege 
pépszerű állapotban elmozdul, és észrevétlen 
módon a helyi erózióbázis felé mozog. 

• Csepperózió: amelyen az esőcseppek 
becsapódásának hatására elmozduló 
talajrészecskék összhatását értjük.  

• Lepelerózió: amely a felületi lefolyás hatására 
lepelszerűen, nagy területen egy időben 
elmozduló víztömeg hatására bekövetkező 
talajmozgás. 



Barázdás erózió 

• A felszínen képződött kisebb vízerek 

egymással egyesülnek addig, amíg a 

vízerek között sokszor vékony, 

összefüggő vízlepel alakul ki. 



Vízmosásos erózió 

• Az összegyűlő csapadékvizek 
egymással egyesülő 
barázdákban futnak, mígnem a 
domboldalakon nagy 
energiával lefelé rohanó víz V 
vagy U alakú árkot mélyít ki. 

• A vízmosások elsősorban ott 
alakulnak ki, ahol a felszíni 
lefolyás mértéke nagy. 



Padkásodás 

• A szikes területek jellegzetes 
talajpusztulási formája. 

• Az erózió hatására a sík felszínen, 
néhányszor tíz cm mély, meredek falú 
mélyedések alakulnak ki. 

• A padka sík tetejét általában összefüggő 
gyeptakaró borítja, míg a padka fenekén 
kivirágzik a szik, fehér porszerű kovasav 
gyűlik össze. 



Erózió elleni védekezés 

lehetőségei 

• Lejtők sáncolása 

• Teraszolás 

• Erózió elleni védelemmel ellátott övárkok 

• Talajvédő fasorok, erdősávok telepítése 

• Táblásítás során kisebb, a szintvonalak 

irányát követően kialakított táblák 



Magyarország talajainak erodáltsága 

Nem 

Kissé 

Közepesen 

Erősen 

Lerakás 

Forrás: Varga Csaba Vízgazdálkodási ismeretek, HEFOP 3.3.1. Környezetgazdálkodás II. 



A vízerózió által veszélyeztetett 

települések 

Forrás: http://www.fvm.hu/img/upload/200407/erozio2.jpg  

http://www.fvm.hu/img/upload/200407/erozio2.jpg


Defláció 

• Minden talajtípust érinthet, de elsősorban a 

homok- és a láptalajokon jellemző. 

• Mértékét befolyásolja: 

– A szél sebessége és a kialakuló örvények, 

– A talaj szemcseösszetétele, szerkezete, kohéziója, 

szerves-anyag tartalma, 

– A talajfelszín érdessége és nedvességtartalma, 

– A növényborítottság mértéke, 

– A deflációs terület hossza. 



• A szél hatására a talajszemcsék gördülő-, 
pattogó- vagy lebegőmozgással szállítódnak 
szélfodrokat, szélbarázdákat, homokbuckákat 
kialakítva. 

• Egyes területeken lepelhomok képződik, ami 
az eredeti talajfelszínt teljesen beborítja 
homokkal. 

• A defláció elleni védekezési módok: 
–  mezővédő erdősávok 

–  uralkodó szél irányára merőleges talajművelés 

–  agrotechnikai védekezési módok 
•  műveletek számának csökkentése 

•  tenyészidő kinyújtása 

•  másodvetés 

•  szármaradványok helyben hagyása 

•  kelesztő öntözés 

•  talajvédő öntözés  

A fülöpházi  

buckavidék 

Kiskunság 
http://turizmus. 

homokhatsag.hu/ 

vonzero.php?id=65 



Kedvezőtlen állapotú területek 

nagysága hazánkban 
Erózió által károsított 2,3 millió ha 

Defláció által károsított 1,4 millió ha 

Elvizenyősödés által károsított 1,0 millió ha 

Savanyú kémhatású 2,6 millió ha 

Szikes talajok 0,96 millió ha 

Homoktalajok  0,56 millió ha 

Forrás: Buday-Sántha A. (2006): Környezetgazdálkodás 



Talajszennyezések 

 

32. lecke 

A szennyezés az, amikor a 

szennyezőanyag egy, az anyag 

minőségétől függő nagyságú 

koncentrációt meghalad. 



Talajszennyezések forrásai 

• Környezeti források 

• Lakossági, háztartási és infrastrukturális 

források 

• Ipari források 

• Mezőgazdasági források 



Környezeti források okozta 

szennyezés 
• A felszín alatti vizek migrációja közben az érintett 

talajokban, kőzetekben, ill. azok pórusaiban 

található anyagok és a víz kölcsönhatása miatt 

bekövetkező transzportfolyamatok 

eredményeképpen kialakuló szennyeződések. 

• Pl. tengerpartok közelében sós talajok kialakulása 

és a talajvizek sóssá válása 



Lakossági, háztartási és 

infrastrukturális forrásokból 

származó szennyezések 

• A kommunális hulladékok okozta 

talajszennyezések 

• A hulladéktárolókból, a szennyvíztisztító 

telepekről, a közművekből származó 

szennyezések 

• Az utakról a talajokba jutó anyagok miatt 

kialakuló szennyezések 



Ipari forrásokból származó 

szennyezések 

• Nehézipar fontos talajszennyező forrás. 

• Az ipari forrásokon keresztül olyan anyagok 

jutnak kis területen a környezetbe, amelyek 

különösen veszélyesek, és amelyekre nézve a 

talajok visszatartó-képessége kicsi. 

• Pl. nehézfémek, toxikus szerves vegyületek 



Mezőgazdasági szennyezés 

• Műtrágyák, növényvédőszerek feleslegben 
jutnak a talajba, és egyes területeken olyan 
mértékben dúsulnak fel, amit a talaj puffer-
képessége nem tud ellensúlyozni. 

• E szennyeződések sajátsága, hogy adott 
esetben a talaj nem feltétlenül szennyeződik el 
hatásukra, ugyanakkor az öntözés és a 
csapadék hatására kialakuló beszivárgás miatt a 
talajvíz szennyezetté válik. 



Szennyezőforrások gyakorlati 

csoportosítása 
• Régebbi lerakók (pl. depóniák, ülepítőmedencék, vadlerakók) 

• Potenciális környezetszennyező tevékenység területei (pl. ipari üzem, 
vegyigyár, kokszoló, agrokémiai centrum, töltőállomás) 

• Nagy kiterjedésű talajszennyezések területei  

– Légi úton, immisszió révén terhelt területek (pl. nehézfémek) 

– Talajszennyezés elárasztás révén, nem megfelelő területhasználat 
(pl. mg.-i művelés) 

– Szennyvíz, szennyvíziszap és trágyázás okozta szennyezések (pl. 
hígtrágya-elhelyezés) 

– Felszín alatti tartályok, vezetékek sérülése (pl. olajvezeték) 

• Háborús maradványok, katonai területek (pl. lőterek, hadianyagtelepek) 



A talajszennyezések megoszlása 

különböző források között EU-ban 

Ipari tevékenység 

Települési  

hulladéklerakás 

Ipari hulladéklerakás 

Balesetek 

Egyéb források 

Forrás: http://maps.grida.no/go/graphic/soil_polluting_activities_from_selected_sources  

http://maps.grida.no/go/graphic/soil_polluting_activities_from_selected_sources


Kárelhárítási módszerek 
• Kárelhárítás szakaszai:  

• a jövőbeni hasznosítás tisztázása,  

• a szennyezés okozta kockázat becslése,  

• a megtűrt maradékszennyezés nagyságának meghatározása,  

• kármentesítés végrehajtása. 

• A kármentesítési módszer kiválasztásának szempontjai:  
• a szennyezés anyaga,  

• mennyiségi-minőségi jellemzői,  

• a területi adottságok,  

• a kármentesítés célja,  

• a munkavédelmi követelmények,  

• a jogi szabályozás,  

• a közvélemény reagálása,  

• a rendelkezésre álló eljárások,  

• az egyes eljárások technológiai feltételei,  

• a visszamaradó anyag ártalmatlanítása,  

• az időigény és a gazdaságosság, 

• környezetre, élővilágra, emberre gyakorolt hatás  

 (környezeti hatásvizsgálat, ellenőrizhetőség) 



Kárelhárítási módszerek csoportosítása 
• Ártalmatlanítás átrakással 

• A szennyezés tovaterjedésének megakadályozása 

– Környezettől való elszigetelés 

– Hidraulikus védelmi eljárások 

• A szennyezés megszűntetése 

– In situ eljárások 
• Átlevegőztetés 

• Talajmosás 

• Biológiai lebontás 

• Rögzítés, lekötés 

– On site eljárások 

– Off site eljárások 

•Termikus 

•Talajmosás 

•Szilárdítás 

•Biológiai lebontás 



Ártalmatlanítás átrakással 

• A szennyezett talaj kiemelése és a 

veszélyességi osztálynak megfelelő, rendezett, 

biztonságos lerakóban való elhelyezése. 

• Meg kell vizsgálni az együttes lerakás 

lehetőségét és az ekkor esetlegesen fellépő 

vegyi reakciókat. 

• A lerakás körülményeit előzetes laboratóriumi 

vizsgálatokkal kell meghatározni. 



A szennyezés további 

szétterjedésének 

megakadályozása 
• Alapvetően a szennyezés-terjedési utak lezárását vagy a 

talaj hidraulikai ellenállásának jelentős megnövelését 

alkalmazzák. 

• A szennyezett terület környezettől való elszigetelése: 

a hulladékdepóniák elszigetelése a környezetüktől 

vízzáró falakkal, amelyeket vízzáró altalajba, vagy 

vízzáró talplemezbe kötnek be, így egy önálló 

vízháztartású teret hoznak létre. 



Hulladékdepónia környezettől való 

elszigetelésének vázlata 
Forrás: Kun-Szabó T. (1999):  

A környezetvédelem  

minőségmenedzsmentje 



• Hidraulikai védelmi eljárások: a talajkitermelés nélküli 

módszerek közé tartozik. Nem minden esetben történik 

kármentesítés, csak hidraulikai módszerekkel 

megakadályozzák a szennyező anyagok terjedését.  

 

– Aktív védelmi eljárások: a talajvízszint, ill. 

rétegvízszint megfelelő süllyesztésével a szennyezett 

talajvizet, rétegvizet folyamatosan kitermelik, majd 

további tisztítás alá vetik. 

– Passzív védelmi eljárások: célja a talajvíz, ill. rétegvíz 

hidromechanikai viszonyainak megváltoztatása és a 

kedvezőbb hidraulikai helyzettel a szennyezés 

tovaterjedésének megakadályozása. 



Szennyezés megszüntetése 
• A választott eljárással a terület káros anyagainak 

koncentrációját a megkívánt, előírt határérték alá 
csökkentik. 

• In situ eljárás: a kárelhárítás a szennyezés helyszínén, 
a talaj kiemelése nélkül, magában a szennyezett testben 
történik. 

• On site eljárás: a szennyezett talaj kiemelésre kerül, 
azonban a kármentesítés a helyszínen történik. 

• Off site eljárás: a szennyezett talajt kiemelik, elszállítják 
és az ártalmatlanítás egy központi kezelőtelepen 
történik. 

 



In situ eljárások Talaj- vagy talajvíz-
átlevegőztetés:  
Könnyen illó vagy alifás 
szénhidrogének 
eltávolítására alkalmas. 
Vákuumkutakkal vagy 
nagynyomású levegő 
bepréselésével a talaj 
pórusaiban, ill. a talajvízben 
levegőáramlást indukálnak, 
a szennyezett levegőt 
összegyűjtik, majd tisztítják. Talajvíz-levegőztetés 

Forrás: Kun-Szabó T. (1999):  

A környezetvédelem  

minőségmenedzsmentje 



Talajmosás:  

Felületaktív vagy oldószert tartalmazó vizet alkalmaznak az 

átmosáshoz. Injektálókutakkal vagy felszínről való 

infiltrációval juttatják be a vizet a rendszerbe, majd a talajt 

átmosó, szennyezett vizet termelőkutakkal megtisztítják. 

Talajmosás felszíni öntözéssel 

Forrás: Kun-Szabó T. (1999):  

A környezetvédelem  

minőségmenedzsmentje 



• Biológiai lebontási eljárások: a szennyezett 

talajba az adott szennyezést lebontani és más 

anyagokká átalakítani képes 

mikroorganizmusokat juttatnak, miközben azok 

egyéb életfeltételeit biztosítják. 

• Szilárdítás és stabilizálás: a szennyezett talaj 

vegyi anyagokkal való kezelésével az adott 

szennyező anyag oldhatóságát, mobilizációs 

hajlamát csökkentik, egyes esetekben a fajlagos 

felületét redukálják.  



On site eljárások 
• Termikus eljárások: a talaj szerves szennyezői 

gázokká és vízgőzzé alakulva füstgázként távoznak a 
rendszerből, amit megfelelő módszerrel tisztítanak 
annak érdekében, hogy az emisszió a határérték alatti 
legyen. (égetés, hőbontás) 

• Talajmosás: a kitermelt talajt oldószerekkel és 
felületaktív anyagokkal kezelt vízzel mossák át, majd a 
keletkező szennyvizet tisztítják. 

• Biológiai lebontás: a mikroorganizmusok életfeltételeit 
on site eljárásnál könnyebb biztosítani. 



Off site eljárások 
• Stabilizálás és szilárdítás 

• Kapszulázás: a szennyező anyag teljes 
bevonása új anyaggal. 

• Nem távolítják el a szennyeződést a talajból, 
hanem immobilissá teszik. 

• Az off site eljárások alkalmazásának feltételei:  
– Ismerni kell a szennyezés típusát, 

– A talaj szerkezeti összetételét, 

– Az optimális adagolás receptjét, 

– A kötőanyag és a szennyező anyag közötti esetleges 
reakciókat. 



Köszönöm a figyelmet! 


