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A talajvédelmi információs monitoring 
rendszer és gyakorlati alkalmazása

• Talajmonitoring célja

• TIM rendszer kialakítása

• Helyszíni vizsgálatok

• Laboratóriumi vizsgálatok

• TIM adatainak feldolgozása



Talajmonitoring feladatai
Talajmonitoring célja:
• a talajtulajdonságok térbeni eloszlásának és időbeni

változásainak szisztematikus regisztrációja,
• a természeti változások, emberi beavatkozások talajra

gyakorolt hatásának nyomon követése,
• talajdegradációs folyamatok, talajszennyezések

regisztrálása, azok megelőzése,
• a fenntartható mezőgazdasági megalapozása,
• különböző modellekhez való adatszolgáltatás.



Talajvédelmi Információs és 
Monitoring (TIM) rendszer

• Magyarországon a Talajvédelmi Információs és Monitoring
koncepcióját és rendszertervét az MTA-TAKI irányításával
szakértői bizottság dolgozta ki 1991-ben.

• A tényleges észlelés 1992-ben indult meg. A TIM program
működtetését, a helyszíni feltárásokat és az évenkénti
mintavételt a megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok
talajtani szakemberei végzik.

• A TIM célja az ország talajkészleteinek minőségében
bekövetkező változások regisztrálása és nyomon követése.



Mérőhálózat kialakítása

Az országos mérőhálózatban  1235 pont került kijelölésre 
– országos törzsmérő hálózat, 
– erdészeti mérőpontok, 
– speciális mérőhelyek.

Az országos törzsmérő hálózat 864 ponttal reprezentálja az 
ország mezőgazdasági művelésű területeinek 
talajállapotát. 

Az erdészeti mérőpontok 183 ponttal jellemzik az erdei 
ökoszisztémák alatti talajokat. 

A speciális mérőhelyek a veszélyeztetett, illetve már 
szennyezett területek jellemzését szolgálják 188 ponton. 



Speciális mérőhelyek
A speciális mérőhelyek a veszélyeztetett, illetve már
szennyezett területek jellemzését szolgálják 188 ponton,
amelyek kijelölését a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium (KTM) munkatársai
segítették. A speciális mérőhelyek elhelyezése úgy történt,
hogy az ország területén lehetőleg minden típusú
szennyeződést, illetve szennyezés-veszélyt észlelni
lehessen. Természetesen ennyi mérési ponttal nem
lehetséges a folyamatok részletes nyomon követése az
egész ország területén, csak a kritikus, problematikus
helyek alapot szolgáltassanak egy-egy speciális megfigyelő
rendszer kiépítéséhez.



A speciális pontok típusai
• Degradálódott területek. Főleg mezőgazdasági művelésű területeken szél és

víz okozta erózió, savanyodás, sófelhalmozódás, szikesedés, tömörödés,
talajszerkezet leromlás, biológiai degradáció, talajszennyezés.

• Ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületei.
• Fontosabb tavak és tározók vízgyűjtője.
• Erősen szennyezett ipari körzetek.
• Szennyvíziszap, szennyvíz, hígtrágya elhelyező mezőgazdasági területek.
• Erősen szennyezett agglomerációs körzetek, üdülőövezetek.
• Hulladék és veszélyes hulladék lerakóhelyek környéke.
• Roncsolt felületek (felszíni bányászat, ipar, infrastruktúra által roncsolt

felszínek, rekultivált meddőhányók stb.).
• Közlekedés által érintett területek, autópályák környezete.
• Természetvédelmi területek.
• Környezeti szempontból érzékeny területek (pl. védett területek puffer-zónája)





A TIM működtetése
A TIM program működtetését, a helyszíni feltárásokat, az
évenkénti mintavételt a megyei Szakigazgatási Hivatal (NTSz)
talajtani szakemberei végzik. A talaj és talajvíz minták
laboratóriumi vizsgálata öt regionális talajvédelmi laboratórium
feladata.
A speciális növény-védőszer maradék vizsgálatokat a
szolgálatoknál működő GLP minősítésű analitikai laboratóriumok
mérik.
A mikrobiológiai vizsgálatok végzése a szintén akkreditált Baranya
megyei Szolgálatnál működő Talajmikrobiológiai Laboratórium
feladata. A TIM helyszíni és laboratóriumi munkáinak a
koordinálását a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat
Talajvédelmi Fejlesztési Osztálya látja el.



Helyszíni vizsgálatok
• Az előzetesen kijelölt pontokon évente kell helyszíni

megfigyelést és mintavételt végezni.
• A mintavételt minden évben szeptember 15. és október 15.

között kell elvégezni, mert néhány talajtulajdonság erőteljes
szezondinamikát mutat.

• A vizsgálati eredmények összevethetősége miatt minden
évben a kijelölt pont 50 m-es körzetében kell végrehajtani a
mintavételt.

• Első alkalommal a helyszínen szabályos talajszelvényt
kellett feltárni 150 cm mélységig, majd elvégezni minden
helyszíni vizsgálatot.



Helyszíni vizsgálatok
• A talajszelvény feltárását, leírását, a talajtípus meghatározását és a

mintavételt a módszerkönyvek, és az útmutató alapján kellett
elvégezni.

• A mintavétel során szintenként több bolygatott és bolygatatlan
szerkezetű mintát kellett begyűjteni a különböző vizsgálatok céljára.

• A részletes alap-felvételezést követően azóta évente fúrással végzik
a mintavételt, talajszelvény feltárása már nem szükséges. A
mintákat azonban azonos módon, genetikai szintenként, vagy
rétegenként kell megvenni 150 cm mélységig.

• Az indulás évében minden talajszelvény minden szintjéből külön 2
kg mintát kellett venni egy talajarchívum részére. Az archivált minták
lehetővé teszik, hogy az alapállapotra vonatkozóan olyan
vizsgálatokat is elvégezhessenek majd, ami eredetileg nem volt a
tervben. Ebből a célból a 3. és 6. évi helyszíni munka során szintén
begyűjtötték a mintákat az archívum részére.



Laboratóriumi vizsgálatok

Talajfizikai, vízgazdálkodási jellemzők:
- Arany-féle kötöttségi szám (KA),
- mechanikai összetétel,
- higroszkóposság (hy),
- térfogattömeg,
- teljes vízkapacitás (pFo),
- szabadföldi vízkapacitás (pF2,5),
- holtvíz tartalom (HV, pF 4,2),
- hasznosítható vízkészlet (DV, pF2,5-pF4,2)



Laboratóriumi vizsgálatok
Talajkémiai jellemzők, tápanyagtartalom:
- kémhatás /pH(H2O), pH(KCl)/, összes vízoldható sótartalom,

fenolftalein lúgosság, hidrolitos aciditás, kicserélődési aciditás,
szerves-anyag tartalom, szénsavas mésztartalom, adszorpciós
kapacitás (T érték), kicserélhető kationok, 1:5 arányú vizes
kivonat, NO3

-+NO2
-, összes nitrogéntartalom a talaj minden

szintjéből;
- felvehető tápanyagtartalom (P, K, Mg, Na, Ca, Cu, Zn, Mn, Fe,

B, Mo) csak a szelvények felső szintjéből, de minden
évben;

- oldható toxikus elemtartalom (As, Cd, Co, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn,
Cu). a talajmintákból Lakanen-Erviö-féle eljárás szerint;

- összes toxikus elemtartalom (As, Cd, Co, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn,
Cu). a feltárást cc. salétromsav és hidrogén peroxid keverékével
105 °C-on végzik.



Laboratóriumi vizsgálatok

Talajvízmintákból meghatározandó paraméterek:
pH, EC, 

Ca2+, Mg2+, 

Na+, K+, 

CO3
2-, HCO3

-, 

Cl-, SO4
2-, 

NO3
-, NO2

-,

PO4
3-.



Laboratóriumi vizsgálatok

Talaj mikrobiológiai vizsgálatokat a talaj felső 
szintjéből kell elvégezni: 

- (nedvességtartalom, alapvizsgálat!)

- CO2 produkció meghatározása,

- cellulózbontó aktivitás,

- dehidrogenáz enzimaktivitás 
meghatározása.



Laboratóriumi vizsgálatok

Radioaktivitás:
A talajban előforduló fontosabb természetes és
mesterséges izotópok meghatározását a talaj felső 10 cm-
es rétegéből kell elvégezni, de csak megyénként 5
szelvényből, tehát az ország területéről összesen 95
mintából.
A vizsgált természetes radioaktív izotópok: 238U - 226Ra sor,
232Th sor, 40K,
a mesterséges radioaktív izotópok: 134Cs, 137Cs.
A méréseket a Paksi Atomerőmű RT. Környezetellenőrző
Laboratóriuma végzi.



Eróziós mérőpontok vizsgálata

A talajréteg vastagsága változásának mérésére a felszín
alá, azzal párhuzamosan elhelyezett 1 m2 (1 x 1 m)
felületű, 10 mm vastagságú alumínium lemez beépítését
végezték el. A lemez helyzetét GPS méréssel rögzítették,
majd penetrométer segítségével a visszatöltött föld
vastagságát közvetlenül megmérték. Az ülepedést
követően az évenkénti mérést a betakarítások után kell
végezni. A penetrométeres mérés nem csak a termőréteg
vastagság változásának megállapítására ad lehetőséget, -
melyből következtethetünk az erózió, vagy a ráhordás
mértékére - hanem az esetleges tömörödés észlelésére is.



Eredetileg nem szereplő vizsgálatok
Növényvédő szermaradék vizsgálatok: klórozott

szénhidrogének, triazinszármazékok, fenoxi
karbonsavak, karbamátok, foszforsavészterek

Szerves mikro-szennyezők: Összes alifás szénhidrogén
(TPH), benzol, fenolok, Policiklikus Aromás
Szénhidrogének (PAH), Halogénezett aromás
szénhidrogének, Poliklórozott bifenilek (PCB), dioxinok,
dibenzofuránok.

A növényvédő szer vizsgálatokra mintegy 100 helyen
1994-1997-ben és 2000-ben került sor az FVM
finanszírozásában, a szerves mikroszennyezők
vizsgálata 1996-97-ben a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatból
finanszírozták.



A TIM mérőhálózatában meghatározásra 
kerülő talajtulajdonságok I.

Meghatározandó talaj-jellemző Indu-
láskor Évente 3 

évente
6 

évente
Térfogattömeg *

Mechanikai összetétel *

Arany-féle kötöttségi szám (KA) *

Higroszkóposság (hy2) *

Teljes vízkapacitás (pFO) *

Szabadföldi vízkapacitás (pF 2,5) *

Holtvíztartalom (pF 4,2) *

Hasznosítható vízkészlet (pF 2,5-pF 4,2) *

CaCO3-tartalom * * * *

pH deszt. vízben * * *

pH nKCl-ben * * *

Hidrolitos aciditás (y1) * *

Kicserélődési aciditás (y2) * *

Összes vízoldható sótartalom * *

Összes só * *



A TIM mérőhálózatában meghatározásra 
kerülő talajtulajdonságok II.

Meghatározandó talaj-jellemző Indu-
láskor Évente 3 

évente
6 

évente
1:5 arányú vizes kivonat elemzése (CO2

3- HCO3-, Cl-, 
SO4

2-, Ca2+, Mg2+, Na+,K+) nagyobb sótartalmú 
talajokon

* *

Szódalúgosság (szikes talajokon) * *

Szerves-anyag tartalom * *

Adszorpciós kapacitás * *

Kicserélhető kationok (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) * *

Összes N-tartalom * *

Nitrát-nitrit tartalom * *

"Felvehető" növényi tápelemek mennyisége (P, K, Ca, 
Mg, Cu, Zn, Mn, Na, Fe, B, Mo)

* *

"Toxikus"(vagy toxikussá válható) elemek 
mennyisége:(Al,As,B,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Mo,Ni,Pb,Zn)

* *

Cellulóz teszt                         (a talaj biológiai
Dehidrogenáz aktivitás          aktivitásának
CO2-produkció                      jellemzésére)

*
*
*

*
*
*

Természetes radioaktivitás * *

Talajvíz kémiai összetétele(pH, EC, Ca2+,Mg2+,Na+, 
CO3

2-,HCO2
3-, Cl-, SO4

2-, NO3
- NO2

- , PO4
3-,) 

* *



Adatkezelő információs rendszer
A TIM adatait a Növény- és Talajvédelmi Központi

Szolgálat regionális Talajvédelmi laboratóriumaiban
keletkezett adatok alkotják.

A minták vizsgálata után a mérési eredmények a Központi
Szolgálatnál működtetett TIM adatkezelő rendszerbe
érkeznek, ahol a különböző adatcsoportoknak
megfelelően rögzítésre kerülnek majd elemezhetik a
mérési eredményeket.



A TIM rendszer adatainak hasznosítása

AGROTOPO
– 1:100000-es méretarányú agrotopográfiai

térképsorozat
– Készítő: MTA TAKI
– Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó

talajtani térképsorozat, amely a termőtalajokról szóló
regionális léptékű ismeretszerzés alapjaként szolgál.

– Alapját az Átnézetes Talajismereti Térképek (Kreybig-
féle 1:25 0000 ma. talajtérképek) képezik.



– genetikai talajtípus 
– talajképző kőzet 
– fizikai talajféleség 
– agyagásvány összetétel 
– talaj vízgazdálkodási tulajdonságai 
– kémhatás és mészállapot 
– szervesanyag készlet 
– termőréteg vastagság 
– talajértékszám 

AGROTOPO
Homogén agroökológiai egységekhez különböző, a
termőhelyi talajadottságokat meghatározó főbb talajtani
paraméterek tartoznak, az alábbi témákba csoportosítva:



















GIS data base



Előadás összefoglalása

Magyarországon a Talajvédelmi Információs és Monitoring 
koncepcióját és rendszertervét az MTA-TAKI irányításával szakértői 
bizottság dolgozta ki 1991-ben.

A talajmonitoring célja a talajtulajdonságok térbeli eloszlásának és 
időbeni változásának regisztrációja,
– a természeti változások, emberi beavatkozások talajra gyakorolt 

hatásának nyomon követése, 
– talajdegradációs folyamatok, talajszennyezések regisztrálása, azok 

megelőzése,
– a fenntartható mezőgazdasági megalapozása, 
– különböző modellekhez való adatszolgáltatás.

A talajokat fenyegető különböző természetű veszélyek megléte, 
szükségessé teszi egy olyan talajvédelmi politika kidolgozását, 
amely megbízható adatokon és értékelési rendszereken nyugszik.



Előadás ellenőrző kérdései

Mi a TIM rendszer feladata és célja?
Hogyan alakították ki a TIM rendszert és hogyan 

működik?
Milyen helyszíni vizsgálatokat végeznek el.
Milyen laboratóriumi vizsgálatokat végeznek?
Hogyan kerül sor TIM adatainak hasznosítására?



Előadásban felhasznált irodalmak

Marth P., Karkalik A. : a Talajvédelmi Információs és
Monitoring rendszer módszertana, működése,
informatikai rendszere



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
Az EU talajvédelmi stratégiájának főbb 

alapelvei

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