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Magyarország váz, litomorf és zonális talajai

1. Váztalajok

2. Sötét színű litomorf (kőzethatású) 
erdőtalajok

3. Közép- és délkelet-európai barna 
erdőtalajok

4. Csernozjom (mezőségi) talajok





Váztalajok elterjedése

Területi kiterjedés: 8.3%



Váztalajok

A váztalajok főtípusába azok a talajok tartoznak, melyek

képződésében a talajképző folyamatok feltételei csak
kismértékben vagy rövid ideig adottak, ezért a

biológiai folyamat hatása korlátozott. Ez a korlátozás

lehet a talajképző kőzet tulajdonságainak

következménye, vagy származhat a felszín állandó,

gyors változásából.



A főtípus jellemző folyamatai

Humuszosodás: A humuszosodás folyamata igen sekély
rétegre korlátozódik.

A talajképződés termékeinek elszállítása: Víz és szél
egyaránt lehet szállító.

A talajszemcsék állandó mozgása: Elsősorban a szél
hatására következik be.

A kőzet mállással szembeni ellenállása.
Szelvényfelépítésük: „AC” vagyis a sekély „A” szint

közvetlenül a mállott vagy kemény kőzeten található.



Váztalajok



Kőzethatású talajok elterjedése

Humuszkarbonát talajok 
Rendzina – talajok
Erubáz (fekete nyirok) talajok
(Ranker talajok)

Területi kiterjedés: 2.8 %



Kőzethatású talajok
A kőzethatású talajok főtípusában azokat a talajokat
foglaltuk össze, amelyekre az erőteljes humuszképződés,
valamint a talajképző kőzet tulajdonságaitól jelentős
mértékben függő szerves-ásványi kolloidok kialakulása a

jellemző.
A kőzethatású talajok vízgazdálkodása szélsőséges. A
tavaszi nedves, buja vegetációjú időszak után hosszú, igen
száraz nyári időszak következik. A víztároló és vízvezető
képességük jó, a hasznosítható víz mennyiségét jelentős
mértékben csökkenti, hogy a talajok sekély rétegűek. A
kőzethatású talajok tulajdonságait a talajképző kőzet
tulajdonságai szabják meg.



A főtípus jellemző folyamatai
Humuszosodás: A humuszosodás folyamata sekély rétegre

korlátozódik.
Humuszkötés kalcium által: E folyamatban a

humuszosodás alkalmával képződött savas jellegű
szerves anyagok a szénsavas mész kalciumjával sót,
kalcium-humátot képeznek.

Humuszkötés agyagásványok által: E folyamat során a
szerves anyagokat nem kalcium, hanem az
agyagásványok kötik meg.

Kilúgzás: A kilúgzás, vagyis vízben oldható anyagok
kimosódása a felső rétegekből általában kismértékű.

Szelvényfelépítés : „AC” szintes talajok. Az „A” szint a
kőzethatású talajok esetében is sekély, azonban mélyebb
a váztalajokénál.



Kőzethatású talajok

Humuszkarbonát

Karbonátos, nem 
kemény kőzeten 
képződnek 

pl.: lösz,       
márga

Redzina

Tömör szénsavas 
meszet tartalmazó 
kőzeten alakul ki

pl.: mészkő, 
dolomit

Fekete nyirok

Tömör nem 
karbonátos 
eruptív kőzeten 

pl.: andezit,     
riolit

Ranker

Tömör nem 
karbonátos, erősen 
szilikátos kőzeten

pl.: homokkő,   
gránit



Területi kiterjedés 30%



Barna erdőtalajok
A fás növényállomány által teremtett mikroklíma, a
fák által termelt és évenként földre jutó szerves
anyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás
mikroflóra hatására jönnek létre. A talajképző
folyamatok a talajok kilúgzását, agyagosodását,
elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki.
.
A talaj nedves, ez elősegíti kilúgzást és a kémiai
mállást
A kilúgzás, vagyis az oldható anyagok
kimosódása a talajszintekből: az erdőtalajok
képződésének egyik legfontosabb folyamata.



Barna erdőtalajok sajátos talajképződése
Szervesanyag felhalmozódás 

- mor
- moder 
- mull

A humuszosodás mértékét és mélységét 
az erdős vegetáció által évente 
termelt holt biomassza, vagyis 
elsősorban a felszínre hulló 
lombanyag határozza meg



Barna erdőtalajok sajátos talajképződése
A talaj nedves;

ez elősegíti kilúgzást és a
kémiai mállást .
Következménye: az
agyagosodás

A szárazabb rétegek
szívóhatása miatt - a
kapilláris víz lefelé mozog -
és a csapadékos éghajlat
kilúgzó hatása érvényesül.
Csak szélsőséges esetben
mozog a víz alulról felfelé!



Agyagbemosódás
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Az agyagosodás a másik
meghatározó folyamata az
erdőtalajok képződésének.

Agyagvándorlás során az
agyagos rész elmozdul a
mélyebb rétegek felé
anélkül, hogy összetétele
lényegesen megváltozna.



Molekuláris 
viszonyszám:

5,1

OFe  OAl
int

OFe  OAl
int

3232

2

3232

2

>

+

+
SiOdásiszfelhalmozó

SiOzkilúgzásis

Podzolosodás
A szélsőségesen savanyú és
durva szemcséjű erdőtalajok
esetében következik be az
agyagásványok alkotóelemeikre
való felbomlása: kovasavra,
alumínium- és vasoxidra,
hidroxidra. A szétesett termékek
közül a vas- és az
alumíniumoxid, hidroxid a
helyéről elmozdul és a szerves
anyaggal együtt a mélyebb
rétegekben halmozódik fel.



Kovárványképződés

Homokos talajképző kőzeten, a felhalmozódási szint
tagolódása útján jön létre, a feltalaj alatt vöröses-barnás
csíkok formájában mutatkozik. Előfeltétele a gyengén
savanyú vagy savanyú közegben az agyagelmozdulás,
megfelelően nagy diffúziósebesség és oxidációs viszonyok.
Következménye a homok talajok tápanyag- és
vízgazdálkodásának javulása.



Barna erdőtalajok

1. Karbonát – maradváyos barna erdőtalaj

2. Csernozjom (jellegű) barna erdőtalaj

3. Barnaföld ( Rammann – féle barna erdőtalaj)

4. Agyagbemosódásos barna erdőtalaj

5. Pangó vizes (pszeudogeljes) barna erdőtalaj

6. Kovárványos barna erdőtalaj

7. Podzolos barna erdőtalaj

8. Savanyú, de nem podzolos barna erdőtalaj 



Csernozjom 
(jellegű) barna 

erdőtalaj

Barnaföld 
(Rammann –

féle barna 
erdőtalaj)

Agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj



Pangó vizes 
(pszeudogeljes) 
barna erdőtalaj

Podzolos 
barna 

erdőtalaj

Kovárványos barna 
erdőtalaj



Területi kiterjedés: 22.4 %

Mészlepedékes csernozjom 
Réti csernozjom

Kilúgzott csernozjom 
Öntés (terasz) csernozjom

Csernozjom (Mezőségi) talajok



Csernozjom (Mezőségi) talajok
E főtípusban azokat a talajokat egyesítjük, amelyekre a

humuszanyagok felhalmozódása, a kedvező,
morzsalékos szerkezet kialakulása, a kalciummal telített
talajoldat kétirányú mozgása a jellemző.

E talaj jellemzők az ősi füves növénytakaró alatt
bekövetkezett talajképződés eredményei (a zárt
fűtakarón belül egyes fák vagy kisebb facsoportok
előfordulhatnak).

Elsősorban löszön vagy lösz-szerű üledéken képződnek.
Jellemzőjük a sok állatjárat (krotovina).



A főtípus jellemző folyamatai:

Humuszosodás: Az aerob baktériumok által termelt és az
elhalásuk után képződő huminsavak a talajoldat
kalciumionjaival humátokat képeznek. Ezt a folyamatot a
mélyebb szintekben csak fokozatosan csökkenő erősséggel
lelhetjük fel, aminek következményeként a csernozjom
talajokban a humusztartalom a mélységgel együtt
fokozatosan csökken.

Kilúgzás: E folyamat a csernozjomokban a szénsavas meszet
oldja ki a felső talajszintekből, de sok esetben csak a
karbonáttartalmat csökkenti. Egyedül a kilúgzott csernozjom
típusban, esetenként pedig az erdőmaradványos
csernozjomokban lúgozódnak ki a karbonátok a humuszos
szintnél mélyebbre.



Mészlepedék - Mészgöbecs

A szénsavas mész fluktuálása: A
kilúgzási folyamat jellegének
következménye. Azokban a
talajokban, amelyekben a sók
kilúgzódása a nyári száraz
időszakban visszafordul és a
karbonátok időleges
felhalmozódását idézi elő, labilis
mészkiválások képződnek. Ezek
legtöbbször mikrokristályos
mészlepedék alakjában tűnnek elő.



A főtípus jellemző folyamatai:
Agyagosodás: A csernozjom főtípus esetében kevéssé

kifejezett, hazai éghajlati viszonyaink mellett inkább az
agyagásványok átépülése, átalakulása jellemző.

Sófelhalmozódás: Kis mértékű, csak a mélyebb talajszintekre
korlátozódik. Előfeltétele a sok sót tartalmazó talajvíz, amely
a kapillárison felhúzódva a talajszintekben betöményedhet
és sókiválást idézhet elő.

Vasmozgás: Kis mértékű, csak a mélyebb talajszintekre
korlátozódik. Előfeltétele a viszonylag magasabb
talajvízszint.



Csernozjom (Mezőségi) talajok

1. Mészlepedékes csernozjom (CaCO3 „A” szintben)
Altípus: a, Típusos

b, Alföldi
c, Mélyben sós
d, csernozjom jellegű homok

2. Réti csernozjom
- karbonátos
- nem karbonátos
- mélyben szikes

3. Kilúgzott csernozjom (CaCO3 „B” alján vagy a „C” 
szintben)

4. Öntés (terasz) csernozjom



Mészlepedékes
csernozjom Réti csernozjom

Kilúgzott 
csernozjom

Öntés 
csernozjomok



Előadás összefoglalása
• A váztalajok és a kőzethatású talajok éghajlati hatásra

képződött főtípusok, tipikus A és C genetikai szintekkel.
• A „Közép és délkelet- európai barna erdőtalajok” fás növények

alatt alakultak ki. Az avartakaró csökkenti a párolgást, a fák
alulról szárítják a talajt, így a vízmozgás fentről lefelé történik.

• A kilúgzás erőteljes, melyet a gombás avarbontás elősegít . Az
agyagvándorlást követően savanyú körülmények között
bekövetkezhet a podzolosodás.

• A főtípusnak nyolc típusa van, melyek talajtermékenység
szempontjából eltérnek egymástól.

• A „Csernozjom talaj” a legjobb termőképességű talajunk.
Lágyszárú növények, pillangósok alatt kontinentális éghajlat
hatására alakultak ki, humusz tartalmuk közepes.

• A talajképző kőzet általában üledékes lösz, magas
CaCo3tartalommal.



Előadás ellenőrző kérdései
• Mutassa be a „Váztalajok” kialakulásának körülményeit,

sorolja fel a típusokat!
• Ismertesse a „Litomorf (kőzethatású erdőtalajok)”

kialakulásának körülményeit, sorolja fel a típusokat!
• Ismertesse a „Közép és délkelet- európai barna

erdőtalajok” kialakulásának körülményeit, jellemezze
genetikai szintjeit!

• Definiálja az agyagbemosódás és podzolosodás
fogalmát, és meghatározásukat!

• Sorolja fel a Közép és délkelet- európai barna
erdőtalajok típusait és jellemezze azokat!

• Ismertesse a „Csernozjom talajok” kialakulásának
körülményeit, és a talajban lejátszódó folyamatokat!

• Jellemezze a csernozjom talajtípusokat!



Előadásban felhasznált irodalmak

• Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II

• Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: 
Talajtan



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:

Magyarország hidromorf talajai

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Dr. Sándor Zsolt tanársegéd
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