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Chapter 1. A TALAJ SOKOLDALÚ 
FUNKCIÓI 

Ha egy közvélemény kutatás során megkérdezzük az embereket az élet minőségének kritériumait illetően, 

nagyon különböző válaszokat kapunk. Valószínű azonban, hogy három tényező a válaszok mindegyikében 

előfordul: 

megfelelő mennyiségű egészséges élelmiszer; 

tiszta víz; 

kellemes környezet. 

Mindhárom szoros kapcsolatban van a talajjal és talajhasználattal (Várallyay, 2000). Ennek alapján 1997-ben 

„Föld Napi” üzenet: „A termőföld megbecsülése, ésszerű és fenntartható használata, megóvása az 

életminőség javításának egyik feltétele, ami össztársadalmi érdek.” 

Stefanovits a „Talajtani Tízparancsolatát” az alábbiak szerint fogalmazta meg: 

• Ne foglalj el a természettől több és jobb földet, mint amennyi okvetlenül szükséges! 

• Ne engedd, hogy a víz elrabolja a termőföldet a gondjaira bízott területről! 

• Ne hagyd, hogy a szél elhordja a földet! 

• Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd a talajt! 

• Csak annyi trágyát vigyél a talajba, amennyit az elvisel és amennyit a növény kíván! 

• Csak jó vízzel öntözz és csak annyival, amennyivel kell! 

• Ne keverj a talajba el nem bomló anyagot, ha csak nem javítási céllal teszed! 

• Ne mérgezd a talaj élővilágát! 

• Őrizd meg a talaj termékenységét és ha lehet, még növeld tovább! 

• Ne feledd, hogy a talajon nemcsak állsz, hanem élsz is! 

1. Talaj fogalma és alkotói 

Dokucsajev: A talaj olyan természeti test, amely a helyi klíma, a növényi és állati szervezetek, a kőzetek 

összetétele és szerkezete, a helyi domborzat, valamint a terület fejlődési kora közötti kölcsönhatások 

jellemeznek. 

Stefanovits: A talaj a földkéreg felső szilárd burka, amely a növények termőhelyéül szolgál. Alapvető 

tulajdonsága a termékenység, vagyis az a képesség, hogy kellő időben és szükséges mennyiségben képes ellátni 

a növényeket vízzel és tápanyaggal. 

Ganssen: A talaj a kémiai és fizikai mállás, valamint a szerves-anyagok humuszképző, biogén átalakulásának 

az alapkőzeten létrejött laza fedőrétege, mely vertikális profiljában szemcseösszetétel, porozitás, szín és 

vastagság szerint egymástól eltérő szintekre, horizontokra tagolódik. Dinamikai rendszer, amely az exogén 

hatásokkal szemben egyensúlyra törekszik. A lito-, hidro- és atmoszféra határán jön létre. 

Várallyay: A talaj egy három (négy) fázisú, négydimenziós, polidiszperz rendszer. 

A talajnak két alrendszere van: az abiotikus és a biotikus alrendszer. 
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A talaj abiotikus alkotórészei 

 

A talajflóra és –fauna csoportosítása 

Az Európa Tanács 1995. évi ajánlása alapján a talaj ökológiai funkciói: 

A biomassza termelés/termesztés alapvető közege, állatvilág és az ember létezésének alapja. 

Raktározó, pufferoló (tompító), szűrő és átalakító rendszer. 
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Az élővilág sokféle egyedének és populációjának élőhelye, így a biológiai sokféleség (biodiverzitás) 

fenntartásának nélkülözhetetlen eleme. 

2. A talaj funkciói 

A talaj feltételesen megújuló (megújítható) természeti erőforrás. Ésszerű használata során nem változik 

irreverzibilisen, „minősége” nem csökken szükségszerűen és kivédhetetlenül. Megújulása azonban nem megy 

végbe automatikusan, zavartalan funkcióképességének, termékenységének fenntartása, megőrzése állandó 

tudatos tevékenységet követel, amelynek legfontosabb elemei az ésszerű földhasználat, az okszerű talajvédelem, 

agrotechnika és melioráció. A talaj sokoldalú funkciói közül legfontosabbak az alábbiak (Várallyay, 1997): 

• A talaj a többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszíni és felszín alatti vízkészletek, geológiai 

képződmények, biológiai erőforrások) hatását integrálva és transzformálva életteret biztosít a talajban élő 

szervezetek tevékenységéhez, termőhelyet a természetes növényzetnek és termesztett kultúráknak. 

• A talaj a prímér növényi biomassza termelés alapvető közege, a bioszféra prímér tápanyagforrása. Víz, 

levegő és a növény számára hozzáférhető tápanyagok egyidejűleg fordulhatnak elő és ily módon képes a talaj a 

benne élő edafon és növények talajökológiai feltételeit többé vagy kevésbé kielégíteni. 

• A talaj hő-, víz-, növényi tápanyagok és potenciálisan káros anyagok természetes raktározója. Képes a 

felszín közeli atmoszféra hőmérsékleti szélsőségeit – bizonyos mértékig – kiegyenlíteni; a benne élő élőlények 

és növények – bizonyos szintű – víz- és tápanyagellátását rövidebb-hosszabb idejű víz- és tápanyag-utánpótlás 

nélküli időszakra is biztosítani a raktározott készletekből. 

• A talaj, a természet szűrő- és detoxikáló rendszere, amely képes a mélyebb rétegeket és a felszín alatti 

vízkészleteket a talaj felszínére vagy a talajba jutó szennyeződésektől megóvni. A talajfelszínre kerülő szerves 

szennyező anyag már a felszínen kerülve elfolyhat, elpárologhat, vagy fotolízist szenvedhet. Talajba kerülve 

adszorbeálódhat, kimosódhat, biológiai vagy kémiai reakciók során átalakulhatnak vagy lebomlanak. 

 

Szennyező anyagok lebomlása a talajban 

• A talaj a bioszféra nagy kiegyensúlyozó képességgel (puffer kapacitással) rendelkező eleme, amely egy 

bizonyos határig képes mérsékelni, tompítani a talajt érő különböző stressz hatásokat. Ilyet a természeti 

tényezők (légköri aszály, túl sok csapadék, fagy stb.) is kiválthatnak. Egyre fenyegetőbbek és súlyosabbak 

azonban az ember által okozott különböző stressz hatások: 

o komplex gépsorok és nehéz erőgépek alkalmazása, 
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o nagyadagú műtrágya- és növényvédőszer-használat; 

o a koncentrált állattartó telepek hígtrágyája; 

o a városiasodás szennyező hatásai, elhelyezendő hulladékai, 

o savakkal és lúgokkal szembeni tompító képesség. 

A társadalom egyre inkább arra kényszerül, hogy a talaj tompító képességét igénybe vegye, kihasználja, néha 

sajnos visszaélve e lehetőséggel. 

• A talaj a bioszféra jelentős gén-rezervoárja, amely jelentős szerepet játszik a biodiverzitás fenntartásában, 

hisz az élő-szervezetek jelentős hányada él a talajban (biota „habitatja”), vagy kötődik léte, élete közvetlenül 

vagy közvetve a talajhoz. 

• A talaj természeti és történelmi örökségek „hordozója”. 

• Építmények, épületek alapjául szolgál. 

• Alkotói építőanyagként is hasznosíthatók. 

3. Összefoglalás 

A talaj feltételesen megújuló (megújítható) természeti erőforrás. 

A talaj integrálja és transzformálja a többi természeti erőforrást. 

A talaj a biomassza termelés alapvető közege, a bioszféra prímér tápanyagforrása. 

A talaj hő-, víz-, növényi tápanyagok és potenciálisan káros anyagok természetes raktározója. 

A talaj szűrő- és detoxikáló rendszer. 

A talaj a bioszféra nagy kiegyensúlyozó képességgel (puffer kapacitással) rendelkező eleme. 

A talaj a bioszféra jelentős gén-rezervoárja. 

A talaj a természeti és történelmi örökségek hordozója 

4. Ellenőrző kérdések 

Ismertesse a talaj fogalmait! 

Mutassa be a talaj alrendszereit! 

Ismertesse a talaj funkcióit! 

Hogyan változott a talajfunkciókról alkotott véleményünk? 

5. Fejezetben felhasznált irodalmak 

Filep Gy.: Talajvizsgálat 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Németh T. – Stefanovits P. – Várallyay Gy.: 2005. Talajvédelem. Országos talajvédelmi stratégia tudományos 

háttere. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Stefanovits P . 2005. A talajok környezeti tompítóképessége, terhelhetősége. Stefanovits P. – Michéli E. (szerk) 

In: A talajok jelentősége a 21. században. Bp. Társadalom Kutató Központ. 373-400. p. 
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Várallyay Gy., 1997. A talaj és funkciói. Magyar Tudomány. XLII. (12) 1414–1430. 

Várallyay Gy., 2000. Talajfolyamatok szabályozásának tudományos megalapozása. 

Székfoglalók 1995–1998. III. kötet. 1–32. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. 

Várallyay Gy.: 2005. Talajvédelmi stratégia az EU-ban és Magyarországon. Agrokémia és Talajtan 54.1-2 203-

216.p. 
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Chapter 2. A FONTOSABB 
TALAJFIZIKAI ÉS TALAJKÉMIAI 
JELLEMZŐK ÉS KÖZÖTTÜK LÉVŐ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 

1. Talajfizikai jellemzők: 

• Talaj színe 

• Talajszemcsék mérete 

• Talaj textúrája 

• Talaj sűrűsége és térfogattömege 

• A talajok porozitása 

• Talaj szerkezet 

• A talajok vízgazdálkodása 

Talajok színe 

 

Munsel-féle színskála és alkalmazása (Michéli 2008 

A talajszemcsék mérete 

A talajok szilárd fázisát alkotó elemi részecskék méret szerinti százalékos megoszlását a talajok mechanikai 

összetételének nevezzük. A talajok ásványi anyagainak szemcseméret szerinti csoportosítása Atterberg szerint 

az alábbi: 
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A talajok fizikai talajfélesége (textúrája, szövete) a mechanikai összetétel kifejezője. Megmutatja, hogy a 

különböző méretű szemcsék milyen arányban vannak a talajban. Lehet: durva homok, homok, homokos vályog, 

vályog, agyagos vályog, agyag, nehéz agyag. 

Stabil talajtulajdonság, meghatározza a talajok vízgazdálkodási tulajdonságait, valamint összefüggéseket mutat 

a talajok levegő-, hő-, és tápanyag-gazdálkodásával. Hatást gyakorol a talajok képlékenységére, 

tömöríthetőségére, művelhetőségére. Befolyásolja az adszorpciós viszonyokat és így a talajok kémiai 

tulajdonságait is. 

A talaj textúra meghatározásának módszerei 

1. Leiszapolható rész % (Li%) 

2. Higroszkópossági érték 

a. Mitscherlich (10%-os H2SO4 fölött, 95,6% relatív páratartalom) jele: Hy 

b. Kuron (50%-os H2SO4 fölött 35,2% relatív páratartalom) jele: hy 

c. Sík Károly (CaCl2*6H2O fölött, 35% relatív páratartalom) jele: hy1 

3. Arany-féle kötöttségi szám (KA) 

4. Öt órás vízemelő-képesség 

5. Teljes mechanikai összetétel vizsgálat (száraz és nedves szitálás, ülepítés) 

A talaj térfogattömege és sűrűsége 

A talaj térfogattömege (ρ): 105 °C-on szárított, termesztés szerkezetű, egységnyi térfogatú száraz talaj tömege. 

Mértékegysége: g/cm3, kg/dm3, t/m3 

Értékei: 0,8-1,7 g/cm3 

Átlagértéke: 1,45 g/cm3 

A talaj sűrűsége (ρm): 105 °C-on szárított, teljesen tömör (csak a szilárd alkotó részek), egységnyi térfogatú, 

száraz talaj tömege. 

Mértékegysége: g/cm3, kg/dm3, t/m3 

Értékei: 2,6-2,7 g/cm3 

Átlagértéke: 2,65 g/cm3 

A talaj pórusai 



 A FONTOSABB TALAJFIZIKAI 

ÉS TALAJKÉMIAI JELLEMZŐK 

ÉS KÖZÖTTÜK LÉVŐ 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az elemi szemcsék és az ezekből felépülő szerkezeti elemek (aggregátumok) közötti tér a talaj pórusrendszere. 

Jellemezhetjük a talaj pórusrendszerét a pórusok összes térfogatával (összporozitás), méret szerinti 

megoszlásukkal (differenciált porozitás), 

A talaj összporozitásán az egységnyi térfogatú, bolygatatlan (eredeti) szerkezetű talaj térfogatszázalékban 

kifejezett összes pórustérfogatát értjük. Az összporozitást meghatározhatjuk számítással és a talaj vízzel való 

telítése révén. Az összporozitás számítása a talaj térfogattömegének és sűrűségének ismeretében lehetséges az 

alábbi képlet szerint: 

 

 

A talajok pórusviszonyai és közöttük lévő összefüggés 

Talajok vízgazdálkodása 

A talaj termékenységében kiemelkedő szerepe van a talaj vízgazdálkodásának. A talajban a víz mint oldószer, 

mint reagens és mint szállító közeg játszik szerepet. Részt vesz a talaj (fizikai, kémiai és biológiai) mállási, 

talajképződési és talajpusztulási folyamataiban. 

A talajok vízgazdálkodását a talajokban található 

• víz mennyiségével, 

• annak mozgásával és 

• térbeli, időbeli változásával lehet jellemezni. 

A talajok termékenységét alapvetően befolyásolja: 

• a talaj nedvességtartalma, 
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• a talajban történő vízmozgás és 

• a víz kémiai összetétele. 

 

A talaj vízforgalmának alaptípusai 

a., Erős felszíni lefolyás típusa (lejtős talajfelszín, felszíni lefolyás, eróziós károk) pl.: köves sziklás váztalaj. 

b., kilúgozásos típusú vízforgalom, erős lefelé irányuló vízmozgás (a nagy mennyiségű csapadék nagyobbik 

hányada beszivárog a talajba, nagy mértékű kilúgzás) pl.: agyagbemosódásos barna erdőtalaj. 

c., Egyensúlyi vízmérleg típusa (lefelé és felfelé irányuló vízmozgás éves egyensúlya, éven belüli váltakozások; 

periodikus anyagmozgások a jellemzőek pl.: mészlepedékes csernozjom talaj. 

d., Párologtató vízforgalmi típusa (túlnyomórészt felfelé irányuló vízmozgás, mélyebb fekvésű területek, talajvíz 

hatása, talajvíz sótartalma kicsi→ nincs szikesedés, pangó sós talajvizek hatása→ szikesedés) pl.: típusos réti 

talaj, szoloncsák talajok 

Vízkapacitás 

A talaj adott körülmények között mennyi vizet képes befogadni, vagy visszatartani! 

Típusai: 

1. Szabadföldi (VKsz): Az a vízmennyiség, melyet a talajtermészetes körülmények között a gravitációval 

szemben visszatart. 

2. Maximális (VKmax): A talaj pórusai 100%-ban telítettek vízzel. 

3. Minimális (VKmin): A gravitációval szemben visszatartott víz mennyisége ha a talajvízhatása nem 

érvényesül. VKsz ≈ VKmin 

4. Kapilláris (VKkap): a kapilláris úton telített talajréteg nedvességtartalma (10 cm magas oszlopban). 

Holt- és hasznosítható víztartalom: 

Holtvíz (HV) > 15 atm. (bar) A holtvíztartalom a növények számára felvehetetlen vízforma mivel 15 bar-nál 

nagyobb erővel kötődik. 

HV meghatározás: 

- hervadási kísérlet 
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- acélfalú pF készülékkel (15 bar nyomás) 

- hy – ból számítva HVs% = 4hy 

Kiszámítása: HVt% = 4hy vagy HVtf% = 4hy * r 

Diszponibilis víz (DV) < 15 atm. (bar) A diszponibilis víz a növények számára hasznosítható vízforma, < mint 

15-bar-ral kötődik a talaj részecskékhez. 

Kiszámitása: DVmax = VK min – HV DVakt = Npill – HV 

A víz megkötődése a talajban 

A szilárdfázis és a víz közötti kölcsönhatás az adszorpciós (adhéziós) és a kapilláris erőknek tulajdonítható. 

Az adhéziós nedvesség vékony filmréteget képez a talajrészecskék felületén, de az erők hatása felülettől 

távolodvas rohamosan csökken. 

A kapillárisok vízvisszatartó és vízemelő képessége az adhéziós erők és a vízmolekulák közötti vonzóerő 

(kohézió) hatásaként értelmezhető. 

Nedvességformák a talajban 

1. Kötött víz 

a) Kémiailag kötött (kristályvíz) 

b) Fizikailag kötött 

• erősen kötött (kötőerő > 1200 bar) 

• lazán kötött (< 0,2 mm pórusokban; kötőerő > 15 bar) 

2. Kapilláris víz (Æ 0,2 – 10 mm pórusméret; 15 – 0,3 bar szívóerő) 

 

 

0,306 = 20 °C-ra érvényes konstans; 

h = a vízoszlop magassága cm; 

d = a kapilláris átmérője, cm; 

r = a kapilláris sugara, cm; 

a) Támaszkodó 



 A FONTOSABB TALAJFIZIKAI 

ÉS TALAJKÉMIAI JELLEMZŐK 

ÉS KÖZÖTTÜK LÉVŐ 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

b) Függő 

c) Izolált 

3. Szabadvíz (Æ > 10 mm) 

a) Kapilláris – gravitációs (Æ 10 - 50 mm ; 0,3 – 0,05 bar) 

b) Gravitációs víz (Æ > 50mm) 

c) Vízgőz 

d) Talajvíz 

A talaj szerkezete 

A talaj azon tulajdonsága, hogy a talajt felépítő, elsődleges elemi részecskék összetapadnak, majd nagyobb 

méretű másodlagos, harmadlagos, sokadlagos halmazokká, aggregátumokká állnak össze. 

A talaj szerkezet vázát a 2 µm-nél (0,002 mm) nagyobb átmérőjű ásványi részecskék, a homok szemcsék 

képezik, amíg az iszap és/vagy por, valamint az agyagfrakció a váz részek ragasztásában vesznek részt. 

A 0,002 mm-nél kisebb ásványi és szerves kolloidok a vázrészek összeragasztását végzik. 

Ilyen ragasztóanyagok: 

• Az agyagásványok 

• Szerves anyagok (humusz és nem humusz anyagok) 

• Vas-, alumínium- és mangán- hidroxidok 

• Szénsavas mész (CaCO3) 

• Mikroszervezetek (baktériumok, gombák) 

• Giliszták ürüléke 

A talaj szerkezetét morfológiailag értékelhetjük a szerkezeti formák és a szerkezet fejlettsége (erősen, 

közepesen, gyengén fejlett, szerkezet-nélküli) alapján. 

Agronómiai szempontból a talaj szerkezete: 

• poros: < 0,25mm, 

• morzsás: 0,25-10mm, 

• rögös: >10mm 

A talaj szerkezet vízállóságának tanulmányozása során: megállapíthatjuk a szerkezeti elemek stabilitását a víz 

szétiszapoló hatásával szemben, amely függ a szerkezeti elemeket összetartó szerves és szervetlen anyagok 

mennyiségétől és a rajtuk adszorbeálódott kationoktól. 

A vízálló morzsák a csernozjom talajok esetében ≈ 80%, 

a szikes talajoknál pedig ≤ 5%. 

A talajszerkezet meghatározásánál a szerkezeti elemek alakját, nagyságát, elrendeződését vesszük figyelembe. 

Térbeli kiterjedés alapján három nagy csoportot különböztetünk meg: 

1. Köbös: a tér három irányában kb. egyformán fejlett 
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a. Morzsás 

b. Szemcsés 

c. Diós 

d. Rögös 

e. Poliéderes 

2. Hasábszerű: a tér két irányában gyengén, egy irányban jól fejlettek 

a. Hasábos 

b. Oszlopos 

3. Lemezszerű: két irányban jól, egy irányban gyengén fejlettek 

a. Leveles 

b. Lemezes 

c. Táblás 

d. Réteges 

A morzsás szerkezetet: az egymáshoz lazán illeszkedő szerkezeti elemeket legömbölyített élek és felületek 

jellemzik. Agronómiai szempontból a legkedvezőbb szerkezet (kedvező víz-, hő-, tápanyag-, 

levegőgazdálkodás) pl. a csernozjomokban, jó kultúr-állapotú, barna erdőtalajokban. 

 

Szemcsés szerkezet: az egyes szerkezeti elemeket legömbölyödött és sík felületek egyaránt határolják, pl.: 

Ramann-féle barna erdőtalajok B-szintjében, réti csernozjomok és réti talajok szántott rétege alatti szintben. 

 

Diósszerkezet: az egyes szerkezeti elemeket aprósíklapok határolják, könnyen elválnak. Száraz állapotban a 

diónyi nagyságú és alakú szerkezeti elemeket alkotnak, pl. barna erdőtalajok felhalmozódási szintjében. 
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Rögös szerkezet: az egyes elemek között sok durva pórus, hézag van. Agronómiai szempontból kedvezőtlen. 

Legtöbbször antropogén hatásra alakul ki mezőségi és réti talajokon helytelen talajművelés miatt. 

Poliéderes szerkezet: az egyes szerkezeti elemeket határozott élek és síklapok határolják. Ásáskor építőkocka 

szerű mozaikokra esnek szét. 

Előfordulása főleg a réti talajokban a humuszos és a mészakkumulációs szint közti átmeneti rétegben jellemző. 

 

Hasábos szerkezet: A szerkezeti elemeket egyenes, sokszor viaszfényű síklapok határolják, melyek élei élesek, 

kifejezettek. A megnyúlt hasábok felsőrésze (feje) is éles élekkel és síklapokkal határolt. Általában a tömődött 

felhalmozódási szintekre jellemző, így az agyagbemosódásos barna erdőtalaj B szintjére. 

 

Oszlopos szerkezet: Abban tér el a hasábos szerkezettől, hogy az oszlopfejek legömbölyítettek. 

Pl.: elsősorban a szolonyec talajok B szintjére jellemző. 

 

Leveles, lemezes, táblás, réteges szerkezet: A szerkezeti elemek a tér egy irányában (vízszintesen) többnyire 

síkfelülettel határoltak, laposak. A fenti négy szerkezeti elem a lapjainak vastagsága szerint különíthető el. Pl.: 

leveles: egyes agyagbemosódásos barna erdőtalaj A2-szintjeiben fordul elő leginkább. Lemezes, táblás, réteges 

szerkezet főleg a szolonyec talajok A-szintjében figyelhető meg. 
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2. A talaj kémiai tulajdonságai 

Oldható sók a talajban 

Az oldódás adott folytonos közegben a részecskék molekuláris méretű eloszlatása (hő-mozgás révén). Oldatnak 

nevezzük azokat a két- vagy többkomponensű, fizikailag homogén elegyeket, melyekben az egyik komponens 

mennyisége rendszerint jóval nagyobb a többinél. Ezt a komponenst oldószernek nevezzük, a többit oldott 

anyagnak. Oldatok léteznek szilárd, cseppfolyós és gáz állapotban. A talajban a folyékony fázisú, 

többkomponensű elegyeket tekintjük oldatoknak. 

• Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban 

o Fizikai oldódás során az oldott anyag kémiai változás nélkül oldódik az oldószerben. Ilyenek a sók oldódása 

vízben. Az így keletkezett oldat bepárlása után az oldott anyag változás nélkül visszanyerhető. 

NaCl -----> Na+ + Cl- 

o Kémiai oldódás során az oldandó anyag és az oldószer között kémiai reakció játszódik le, ilyen pl. az 

alkáliföldfémek oldódása vízben. Kémiai oldódás után a keletkezett oldatból nem tudjuk visszanyerni az eredeti 

oldandó anyagot kémiai beavatkozás nélkül. 

Al(OH)3 + 3H+ -----> Al3+ + 3H2O 

FeS + 2H+ -----> Fe2+ + H2S 

o Elektrokémiai oldódás, az elektrokémiai folyamatok heterogén redoxi-reakciók, amelyekben az oxidáció és a 

redukció mindig a folyékony és a szilárd halmazállapotú anyag érintkezési, más szóval határfelületén megy 

végbe, térben egymástól elkülönítve, miközben elektromos energia szolgáltatása vagy felhasználása történik. 

ZnS + 2O2 -----> ZnSO4 

Igen jól oldódnak: Na- és K sók, a Ca- és Mg kloridok, a MgSO4, az AlCl3, FeCl3 

Rosszul oldódó sók: a CaSO4 * H2O és a CaCO3 

Oldhatatlan sók: Fe(OH)3, FeCO3, AlPO4 * 2H2O, FeS 

• A hidrolízis általában minden olyan bomlási folyamat, amely víz hatására jön létre, amelynél a víz alkatrészei 

a bomlástermékekkel egyesülnek. A hidrolízisnek leggyakoribb esete a sók hidrolízise, ezeknél a sóból víz 

hatására sav és bázis keletkezik. 

o gyenge savak erős bázissal alkotott sói (Na2CO3, Na-acetát). Ha erős bázis és gyenge sav sóját oldjuk vízben, 

a savmaradék a protonnal kevéssé disszociált gyenge savvá egyesül, az oldat a hidroxidionok révén bázikus 

kémhatású lesz. 

o gyenge bázisból és erős savból képződött sók (NH4Cl). Ha erős sav és gyenge bázis sója hidrolizál, a 

hidroxidionok megkötésével gyenge bázis keletkezik, a megmaradt protonok miatt az oldat savas kémhatású 

lesz. 

o gyenge savnak gyenge bázissal alkotott sói (ammóniumacetát) 

o erős savak erős bázisokkal alkotott sói nem disszociálnak (oldataik semleges kémhatású, NaCl, KCl) 

A talaj sótartalom szerinti kategorizálása és a növények fejlődése 
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Na2CO3 oldódásakor a következő folyamatok játszódnak le: 

a, Disszociáció Na2CO3 ———— 2Na+ + CO32- 

b, Hidrolízis CO32- + H2O ———— HCO3- + OH- és HCO3- + H2O ———— H2CO3 + OH- 

A kolloidokról 

A kolloidok 1 és 500 nm méretű anyagi részecskék. A kolloidok a homogén (egyfázisú) és a heterogén 

(többfázisú) rendszerek közötti átmeneti állapotot képviselő inhomogén diszperz rendszerek. A kolloid szabad 

szemmel nem láthatóak. Az általános esetektől eltérően, a talajokban a 0,002 mm = 2000 nm szemcseátmérő 

jelenti a kolloid tartomány felső határát. 

A kolloidok nagy fajlagos felületű rendszerek. A kolloid sajátságokat döntően a részecskék mérete és nem az 

anyagi minősége határozza meg. A fajlagos felület a lineáris méret és az alak függvénye. 

• Anyagi rendszereknél a kolloid rendszer a valódi oldat és a durva diszperz rendszer között található. 

• A kolloid rendszer, jellemzői: a fajlagos felület, felület és tömeg aránya 

• Homogén és heterogén kolloidrendszerek 

• Mérettartomány: 1-500 nm, talajnál egy dimenzióban 2µm a felső határ 

• Fajlagos felület: egységnyi térfogatú, vagy tömegű anyag felülete (a víz által hozzáférhető összes helyet 

jelenti) 

• Fajlagos felület: egységnyi térfogatú, vagy tömegű anyag felülete (a víz által hozzáférhető összes helyet 

jelenti) 

Kolloid rendszerek csoportosítása 

• Alak szerint: 
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o Lamellás – vékony lemez – montmorillonit, kaolinit 

o fibrilláris – fonál – humuszkolloid, 

o korpuszkuláris – gömb, vagy kocka alakú – kvarc, földpát 

• Halmazállapot szerint : 

o szilárd, 

o folyékony, 

o gáz 

• Felületi sajátosságok szerint: 

o poláros – apoláros, 

o liofil – liofób, 

o hidrofil - hidrofób, 

o elektronegatív (acidoid) – elektropozitív (bazoid) 

 

Ioneloszlás a kolloidok szolvát rétegében (S=Stern-réteg, D=diffúz réteg) 

A talaj adszorbeált kation összetételét jellemző paraméterek 

A talajban gyakran előforduló kationok: 

Ca2+, Mg2+, Na+, K+, H+ (ill. H3O+) és Al3+ 

A talaj kémhatásának szabályozása szempontjából 



 A FONTOSABB TALAJFIZIKAI 

ÉS TALAJKÉMIAI JELLEMZŐK 

ÉS KÖZÖTTÜK LÉVŐ 

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

- lúgos kémhatásúvá teszik a talajt (kicserélhető bázisok): Ca2+-, Mg2+-, Na+- és K+ 

- savanyú kémhatásúvá teszik a talajt: Al3+ és H3O+ ionok 

1. Kationcsere kapacitás (T érték) 

T= [Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ + H+ (ill. H3O+) + Al3+] mgeé/100g 

(100g tömegű talaj, meghatározott pH és só koncentráció esetén, mennyi kationt képes kicserélhető formában 

(Coulomb-erőkkel) megkötni) 

2. Kicserélhető bázisok összes mennyisége (S-érték) 

S = (Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+) mgeé/100 g 

(az erős bázisokat képező összes kicserélhető kation mennyisége). 

3. A kicserélhető kationok relatív mennyisége, A kicserélhető Na mennyisége az S-érték %-ában. 

 

4. T-S érték. Savanyító hatású kicserélhető kationok mennyisége 

T-S = (Al3+ + H3O+) mgeé/100 g 

5. Bázistelítettség % (V %) Megmutatja, hogy az adszorpcióra képes helyek hány %-át kötik le kicserélhető 

bázikus kationok 

 

6. Telítetlenségi % (U%) A telítetlenséget okozó kicserélhető kationok relatív mennyisége 

 

A kation megkötés és a kationcsere fontosabb törvényszerűségei 

• A folyamat dinamikus egyensúlyra vezet 

• A nagyobb vegyértékű kationok adszorpciós képessége nagyobb 

• Egyforma vegyérték ionok esetén a kevésbé hidratált kation kötődik jobban 

• Liotróp sor (adszorpciós affinitás) 

 

• Hígulással a nagyobb vegyértékű, töményedéssel a kisebb vegyértékű kötődése erősebb 

• Specifikus adszorpció 

A talajok kémhatása 

A talaj kémhatását 1:2,5 arányú talaj : víz/KCl szuszpenzióban mérjük. 

A talajok csoportosítása a vizes szuszpenzióban mért kémhatás szerint 
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A talajsavanyúság formái 

1. Oldatsavanyúság (aktív) 

A talaj aktív savanyúságát fejezi ki a desztillált vizes szuszpenzióban mért pH értéke. 

Mérése: pH H2O 

2. Felületi savanyúság (potenciális) 

Savanyú talajban a H+ többsége a kolloidokhoz kapcsolódva található. A körülmények változásával azonban 

ezek megjelenhetnek a talajoldatban, növelve annak savanyúságát. Ezért a savanyúságnak ezt a formáját rejtett 

(potenciális) savanyúságnak nevezzük. 

• pH KCl vagy pH CaCl2 

• titrálható 

-acetátos kivonatból 

-os kivonatból 

A talaj lúgossága 

A talaj lúgosságát az alkáli fémekkel és földfémekkel egyensúlyban lévő anionok okozzák. Amikor a talaj pH > 

8,2, fenolftalein lúgosságról beszélünk, amelyet a - OH- és a CO32- anionok idéznek elő. Amikor a pH < 8,2 a 

hidrogénkarbonát, a szilikát, a metaszilikát az aluminát anionok és egyéb hidrolizáló sók okozzák a lúgosságot. 

Redoxi folyamatok a talajban 

Redox folyamatok: Olyan kémiai folyamatok, ahol elektron átadás történik a reakció közben. Általában egy 

oxidálószer (talajok esetében ez leggyakrabban a levegő oxigénje, vagy fémion) és egy redukáló szer 

(talajoknál ez leggyakrabban valamilyen szerves anyag, vagy fémion) reagál egymással, úgy, hogy az 

oxidálószer felveszi a redukáló szer által leadott elektronokat. 

Redoxipotenciál (Eh): Platina elektród és egy ismert összehasonlító elektród között kialakuló 

potenciálkülönbség. 

Értéke a talaj felső rétegében 100-600 mV között változhat, évszakonként és rövidebb időszakon belül. 

A talaj átnedvesedésekor csökken, száradása során növekszik a redoxipotenciál. 
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A talajok redoxi-állapota a különböző komponensek redukciójának sorrendje 

Talajtulajdonságok megváltozásának hatásai 

Talajművelés → aerob feltételek 

Talajművelés hiánya → anaerob feltételek 

Víztelített talaj → anaerob feltételek 

Felesleges víz elvetése → aerob feltételek 

Öntözés → hasznos víz pótlása 

Szerves anyag pótlás → humuszképződés 

Meszezés → talaj kémhatásának növelése, Ca telítettség növelése 

3. Összefoglalása 

A talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatokat, ezeken keresztül a termékenységet nagymértében 

befolyásolják a talajok fizikai tulajdonságai. 

Legfontosabb talajfizikai jellemzők a textúra, a talaj szerkezet, a térfogattömeg és sűrűség, valamint a pólustér 

nagysága. 

A talaj-textúra nagymértékben befolyásolja a talajok művelhetőségét, meghatározásra alkalmas módszerek a 

leiszapolható-rész %, az Arany-féle kötöttségi szám KA, a higroszkóposság és az 5 órás kapilláris vízemelés. 

A talajban ásványi, szerves és szerves-ásványi kolloid komplexumok találhatók. Fontos tulajdonságuk a fajlagos 

felület nagysága. 

Az adszorbeált kationok összetételét a T, S, T-S értékekkel, valamint a V és U%-kal jellemezhetjük. 

A talajok fontos kémiai tulajdonsága a kémhatás és redoxi állapota. 

4. Ellenőrző kérdései 
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Sorolja fel a legfontosabb talajfizikai tulajdonságokat! 

Definiálja a textúra osztályokat és a megállapításukra alkalmas talajfizikai vizsgálati módszereket! 

Talajszemcsék osztályozása Atterberg-szerint! 

Definiálja a talaj térfogattömegét és sűrűségét (mértékegységek, átlagértékek), valamint számítsa ki az 

összporozitás értékét! 

Ismertesse a talajkolloid fogalmát, csoportosítsa a talajkolloid rendszereket! 

Jellemeze a kolloidokon adszorbeált kationok összetételét! 

Határozza meg a kémhatás fogalmát! Mutassa be a talaj kémhatásának mérését! 

Határozza meg az aktív és potenciális savanyúság fogalmát! Hasonlítsa össze a hidrolitos, és a kicserélhető 

aciditásokat! 

Ismertesse a talaj redox állapotának fogalmát! 

5. Fejezetben felhasznált irodalmak 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Filep Gy.: Talajvizsgálat 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Stefanovit P. – Michéli E. (szerk): A talajok jelentősége a 21. században 

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan 
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Chapter 3. A TALAJ AZ ÉLŐLÉNYEK 
ÉLETTERE, A TALAJBAN ÉLŐ 
SZERVEZETEK FŐBB CSOPORTJAI 

1. A talajkörnyezet, a talaj mint élettér 

Talajkörnyezet. A talajban a mikroorganizmusok mikrokörnyezetben, a talaj ásványi részecskéin belül, és/vagy 

között élnek. Kis távolságon belül különbségeket találunk a pH-ban, a nedvességtartalomban, a pórusok 

méretében, a felvehető táplálék típusában az élőhelynek egy széles sorozatát skálája mutatható ki (KILLHAM, 

1994). 

A talaj, mint élőhely. A talaj a benne élő szervezeteknek, folyamatosan biztosítani tudja azokat az 

életfeltételeket, amelyek nélkülözhetetlen számukra. Így a víz- és levegőszükségletet, a szervetlen és/vagy 

szerves, oldott tápanyagot, a megfelelő fény- és hő viszonyokat. A talaj fizikai és kémiai tulajdonsága 

alapvetően meghatározza az élőhely jellegét, a benne előforduló élő szervezetek mennyiségét és összetételét. 

Az egymásra ható fizikai és kémiai tényezők egy széles spektruma járul hozzá a talaj élőhely változatosságához, 

mivel az a talaj bioták összetételét és aktivitását meghatározza egy adott térben és időben (Stolp, 1988). Ezen 

élőhely meghatározó talajtényezők közül a legfontosabbakat mutatjuk be, különösen mikroszinten, figyelembe 

véve több, jelentős kölcsönhatásuk közül néhányat. 

2. Fontosabb talajtulajdonságok és az edafon közötti 
kapcsolatok 

Az élettelen és az élő környezeti tényezők együttesen hatnak az élőlényre, amely végső soron csak azon az 

élőhelyen tud megmaradni, ahol minden tényező a tűréshatáron belül van. 

A tűréshatárokat egy-egy tényezőre külön-külön vizsgálhatjuk. Az egyes környezeti tényezőkre vonatkozó 

tolerancia az optimum görbékkel írható le. 

A talaj élő szervezeteinek legfőbb környezeti tényezői a talaj fizikai tulajdonságai közül a talaj textúrája, pórus 

viszonyai, nedvességtartalma tartalma, annak szerkezete és hőmérséklete. 

A kémiai tulajdonságok közül kiemeljük a talajok kémhatását és a kémhatáshoz kapcsolódó talaj paramétereket, 

a redoxi viszonyokat, valamint a különböző tápanyagok koncentrációját, a talaj szerves-anyag tartalmát és 

kolloid tulajdonságait. 

Az abiotikus tényezők mellett az élő környezet is nagymértékben befolyásolja az élőlények előfordulását és 

elterjedését (Jakucs, 1999). 

A talaj fontosabb fizikai tulajdonságai: 

• Talajtextúra: A különböző méretű, elsődleges ásványi anyagok relatív mennyiségétől függ. Kifejezi, hogy 

egy tömegegységnyi talajban a különböző méretű részecskékből mennyit találunk. Lehet: durva homok, homok, 

homokos vályog,vályog, agyagos vályog, agyag és nehéz agyag. 

• A talaj pórustére: A természetes szerkezetű, térfogat egységnyi talaj azon része, amelyet víz és levegő tölt ki. 

Optimális körülmények között a levegő : víz arány 70 : 30. 

• Nedvességtartalom: a talajban található víztartalom, amelyet leggyakrabban 105 C°-on történő szárítással 

határozunk meg. A szabadföldi vízkapacitás két vízformából áll: a növények számára felvehető diszponibilis és 

a növények számára felvehetetlen holt vízből tevődik össze. 



 A TALAJ AZ ÉLŐLÉNYEK 

ÉLETTERE, A TALAJBAN ÉLŐ 

SZERVEZETEK FŐBB 

CSOPORTJAI 

 

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Talajszerkezet: vázát a 0,002 mm-nél nagyobb talaj részecskék adják, amíg az aggregátumok 

összeragasztását a 0,002 mm-nél kisebb alkotóknak köszönhető. A talajszerkezet a talaj azon tulajdonsága, hogy 

az elsődleges ásványi anyagai összeragadnak, aggregátumokat képeznek és azok sajátos térbeli helyezkedése. 

• Hőmérséklet: fontos éghajlati elem, amely jelentősen és időben, évszakosan változó mértékben befolyásolja a 

talaj hőmérsékletét. Legnagyobb hőmérséklet ingadozás a talaj felszínén és a felszín közeli rétegekben 

tapasztalható. 

• Fény: természetes abiotikus tényező, amely csak a talajfelszínen és kb. a felső 2 cm-es rétegben játszik 

szerepet, elsősorban a szintesttel rendelkező baktériumok és algák számára fontos. 

Pórustér és nedvességtartalom 

A pórustér vízzel való telítettsége (feltöltöttsége) alapvető jelentőségű a biológiai aktivitás szempontjából. 

A talaj baktériumok és a protozoák mindenkor a talajban lévő víz irányába haladnak. Amikor kiszárad a talaj 

egy vékony filmréteg képződik a talaj szemcsék körül, és ide vándorolnak. A gombák keresztül növik a 

levegővel telt pórusokat. 

A nagyobb állatok elfoglalják a nagyobb pórusokat, amelyek általában levegővel teltek és csak akkor töltődnek 

fel, amikor a talaj vízzel telítetté válik. A talajok nedvességtartalma biztosítja a talaj bioták különböző 

komponenseinek térbeli elhelyezkedését. 

A pórusok mérete meghatározza a víztartó képességet, ennek a vízformának a felvehetőségét, a levegőzöttséget, 

valamint az oldott tápanyag ellátottságot, szabályozza az ozmotikus potenciált és a talajoldat kémhatását. 

A pórusok mérete meghatározza a víztartó képességet, ennek a vízformának a felvehetőségét, a levegőzöttséget, 

valamint az oldott tápanyag ellátottságot, szabályozza az ozmotikus potenciált és a talajoldat kémhatását. 

Élőlények hatása a talaj szerkezetére 

Nemcsak a talaj struktúrája gyakorol jelentős hatást a talaj bioták környezetére és aktivitására, hanem a talaj 

bioták maguk is közvetlen hatnak a talaj szerkezetére. 

A növényi gyökerek két mechanizmus révén hatnak a szerkezetére. 

• A növényi gyökér tömeg (különösen fűfélék) - hozzájárul a jó morzsás szerkezet kialakításához. 

• A növények gyökerei nyákos váladékot termelnek, amelyek erőteljesen ragasztják a talaj ásványi részecskéit. 

A fonalas gombák közvetlen részt vesznek a stabil aggregátumok képzésében. A talaj baktériumok szintén 

termelnek poliszacharidokat, amelyek a talaj részecskéit összekapcsolják. 

A talajban élő állatok is figyelemre méltó hatással a vannak a talaj szerkezetére, különösen a földigiliszták, 

amelyek mozgásuk eredményeképpen járatok hoznak létre. Ezek a csatornákat képesek a talaj vízbefogadás- és 

a növényi vízfelvétel-, valamint a pórustér növelésére, és így csökkentik a talaj térfogattömegét. 

Összefüggések a talaj fizikai tulajdonságai között 

Ha a talajtextúrája homok, a szerkezete gyenge lesz, ugyanakkor a szabadföldi vízkapacitás mellett 30-40%-os 

lehet a levegő tartalma. 

Ha a talajtextúra vályog, a talaj szerkezete nagyon fejlett aggregátumokat tartalmaz, ugyanakkor a szabadföldi 

vízkapacitás mellett 10-25% lehet a levegő tartalom. 

Ha a talajtextúra agyag, a talaj szerkezete erősen aggregált, ugyanakkor a szabadföldi vízkapacitás mellett 5-

15%-os lehet a levegő tartalma. A fűfélék minimális levegő igénye: 6-10 V% 

A homok textúrájú talajok nagyobb méretű pórusokkal rendelkeznek, nagy a vízáteresztő képességük, nem 

képesek az élőlények számára felvehető víz megtartására sem. 
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A vályog textúrájú talajokban a kapillárisok dominálnak, amelyek képesek az élőlények számára felvehető víz 

megtartására, így homok és agyag talajokhoz képest kedvezőbb víz- és levegő gazdálkodású talajok. 

Az agyag textúrájú talajok sok, kis méretű pórussal rendelkeznek, ahonnan már nem képesek az élőlények 

felvenni a vizet, nagy vízmegkötő, kis vízáteresztő képességűek, a víz erősen kötődik a kolloidokhoz. 

A talaj néhány kémiai tulajdonsága 

pH: A talaj vizes szuszpenzió hidrogén/hidroxonium ion koncentrációjának tízes alapú negatív logaritmusa. 

A pH-hoz kapcsolódó talajparaméterek: 

A talaj savanyúság formái: hidrolitos és kicserélhető aciditás. 

A lúgosság jellemzői: a mész- és/vagy szódatartalom és a sótartalom. 

Redox viszonyok: A talaj levegő oxigén ellátottságának (levegőzöttségének) mértékétől függ. 

Az életközeg kémhatása 

Az életközeg pH értéke jelentősen befolyásolja a mikroorganizmusok előfordulását, aktivitását. 

A savanyú talajokban elsősorban a mikroszkopikus és makroszkopikus gombák, a közel semlegesekben, ill. a 

lúgos kémhatású talajokban a baktériumok tevékenykednek nagyobb intenzitással. 

A pH érték növekedésével csökken a gombák és nő a baktériumok mennyisége. Az erősen savanyú talajok 

esetében (pH <5,5) megszűnik a nitrifikáló baktériumok tevékenysége (Avdonyin, 1972). 

A talaj redoxpotenciálja 

A növények, a talajban élő állatok és a gombák többsége aerob körülmények között lélegzenek, és a légköri 

oxigént használják elektron felvevőként (obligát aerobok). 

Csak néhány növény képes adaptálódni a redukciós körülményekhez. Az obligát aerob baktériumok és a 

gombák többsége nem képes túlélni az anaerob körülményeket. A baktériumok között találjuk az igazi anaerob 

szervezeteket, mint például a denitrifikáló, a deszulfurikáló, metánképző baktériumokat. 

A talaj redox potenciálja igen nagy térbeli változatosságot mutat, ez különösen az aggregációnak köszönhető, 

amely a nagyobb biológiai aktivitás helyszíne. 

A levegő összetétele 

A talaj pórusok víztelítettsége meghatározza a talaj levegő, valamint a talajoldat gázhalmazállapotú 

komponenseit. 

Egy levegőzött talajban 20% alá esik a talajlevegő O2 tartalma, ugyanakkor a CO2 egy % fölé emelkedik. Ha a 

talaj agyag textúrájú és/vagy réti jellegű is a biológiai aktivitásnak köszönhetően akár 10% közeli is lehet a 

széndioxid tartalom. 

A legtöbb növény a levegő szabad oxigénjét vagy a vízben oldott oxigént igényli. Az algák világosban nem 

igényelnek külső oxigénforrást, sötétben azonban, a többi élőlényhez hasonlóan különösen szerves anyag 

jelenlétében igen oxigénigényesek. 

Vannak olyan szervezetek különféle baktériumok, gombák, szabadon élő fonalférgek és más rothadó iszapban 

élő állatok, amelyek átmenetileg vagy állandóan oxigén jelenléte nélkül képesek élni (fakultatív, vagy obligát 

anaerobikus élőlények) (Felföldy, 1981). 

Meghatározó talajkomponensek még 

• A talaj tápanyag tőkéje: A talajban található tápelemek összessége, jelentős része a növények számára nem 

hasznosítható. 
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• A talaj szerves anyagai: Humusz és nem humusz jellegű anyagok. A humusz specifikusan átalakult szerves 

anyag. Nem humusz jellegű szerves anyag:szénhidrátok, fehérjék, nukleinsavak, zsírok, viaszok és a lignin. 

• A talaj tápanyag szolgáltató képessége: A folyamat sebességét a tápanyag feltáródás határozza meg. A 

folyamat során keletkezett tápanyagforma a növények számára közvetlenül felvehető. Különösen fontos a nitrát-

nitrogén és a hidrogénfoszfátok jelenléte. 

• A talaj kolloid: a talaj legkisebb méretű, ásványi alkotó részei, fontos szerepet játszanak a talaj szerkezetének 

kialakításában, a víz megkötésében és a kationok adszorpciójában. 

A tápanyagtartalom és az élőlények kapcsolata 

A tápanyag forgalom magába foglalja az elemek fentiekben említett körforgalmát a szerves kötésből a 

szervetlenbe és viszont. 

Mobilizáció során a felvehetetlen, vagy éppen szerves kötésben lévő forma alakul át felvehetővé (oldódás, 

mállás, mineralizáció). 

Immobilizáció során az oldatban lévő, felvehető elemek válnak felvehetetlenné (kicsapódás, kémiai kötés, 

biológiai felhalmozódás). 

A fenntartható gazdálkodás fontos része, hogy a talajba kerülő tápanyagok mennyisége (a tápanyag-gazdálkodás 

input alkotói) és a betakarítással a szántóföldről elvitt tápanyagok mennyisége (output alkotók) egy adott 

vegetációs időszak során egyensúlyban legyen. 

Azokban a talajokban, ahol kisebb a talajok tápanyagtőkéje, általában – beavatkozás nélkül - kisebb a tápanyag-

feltáródás is. 

Azokban a talajok, amelyek szerves anyagban, humuszban gazdagabbak a tápanyag-feltáródás, sebessége 

lényegesen nagyobb lehet. A feltáródás, többségében fiziko-kémiai, kémiai és biológiai folyamat. 

Gyakran előfordul viszont, hogy a talaj szerves anyagban, humuszban gazdag ennek ellenére a feltáródás lassú, 

mivel más folyamatok (túlzott víztelítettség, nagy agyagtartalom savanyú kémhatás stb.) akadályozzák – többek 

között - a talaj élő szervezeteinek tevékenységét is. 

Energia és tápanyagforrás 

Az élőlények (a növények, az állatok és a mikrobák) különböző mértékben függnek a talajkörnyezet energia- és 

tápanyag ellátásától. 

A növények és baktériumok egy kisebb csoportja ásványi tápanyag szükségletüket közvetlenül a talajból 

(pontosabban, annak vizes oldatából) nyerik. 

A növények és a fotoautotróf mikrobák (főként algák) a napsugarak energiáját, a kemoautotrof mikrobák 

szervetlen vegyületek oxidációja során felszabaduló energiát használják fel a légköri széndioxid 

asszimilációjához. 

Számos, a növényi gyökereken élő mikroba közösségek specializálódtak és képesek közvetlenül fixálni a 

légköri atmoszféra nitrogénjét is. 

Az állati szervezetek és a mikroorganizmusok többsége energia- és tápanyag szükségletét a talajban található 

átalakult vagy kevésbé átalakult szerves anyagok lebontása során nyerik. Az így keletkezett energiát használják 

fel saját szervezetük felépítésére és alapvető életfolyamataikhoz. 

A talaj heterotrófok, szaprofiták, képesek átalakítani az elhalt szerves anyagokat és/vagy azokat felhasználni. 

Humifikáció: a szerves bomlás termékek szintetikus folyamatok során, új makromolekulává, humusszá 

alakulnak. 

Mineralizáció: az élőlények a talaj szerves anyagát, amely lehet humusz vagy nem humusz jellegű, 

széndioxidra, vízre és egyéb szervetlen anyagokra bontja. 
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A cellulóz, a lignin bontásának intenzitása, amely a legtöbb növényi maradvány nagyobb mennyiségét jelenti, 

fontos és informatív talaj mikrobiológiai paraméter a szaprofita szervezetek aktivitásra. 

Természetes ökológiai tényezők 

A természetes ökológiai tényezők közül több befolyásolja a talaj néhány tulajdonságát (így a csapadék, a 

domborzat és a vízrajz a talaj nedvességtartalmát, az alapkőzet a rajta kialakuló talajtulajdonságokat: 

karbonátos, vagy nem karbonátos-e a talaj. Említhetjük még a növényzet hatását is a talajképződésre). 

A hősugárzás közvetlenül hat a talaj hőmérsékletre. A fénysugarakat is különböző módon hatnak a talaj 

felszínén vagy a talajban élő szervezetekre. 

A talaj mikrobák hőigénye 

• A mikroorganizmusok esetében is meg kell különböztetnünk a hőmérsékleti igényt és a hőtűrő-képességet. 

Szaporodási intervallumuk –5-+80 °C között mozog. 

• Szaporodásuk alsó határát a nagyobb víztartalom miatt a fagypont, felső határát a fehérje és a nukleinsavak 

hőérzékenysége befolyásolja. 

• Hőmérsékleti igényüket három értékkel (minimum, optimum, maximum) jellemezhetjük. A kriobionta (hó- és 

jéglakó) szervezeteken kívül a mikroorganizmusok pszichrofil (optimális hőmérséklet: 6-15 °C), mezofil (25-37 

°C), termofil (45-55 °C) csoportba sorolhatók. 

• Éghajlati viszonyaink mellett elsősorban a mezofil fajok terjedtek el. Bizonyos körülmények között egyes 

csoportok (trágyaerjesztésnél, mezofil-termofil) váltják egymást. 

A talajban és a talaj felszínén élők fényigénye 

• A fotoszintetizáló zöld- és bíborbaktériumok, ill. az algák feltétlenül igénylik a fényt, a fotoszintézis során a 

nap hősugarai segítségével épül fel színtestek (színanyagok) jelenlétében a szervetlen anyagból a szerves anyag, 

az elsődleges biomassza, amely nélkül elképzelhetetlen a földi élet. Ezek az élőlények csak a talaj felszínén 

fordulnak elő. 

• A többi mikroorganizmusra káros hatással van a fény, amely hatás részben hőhatáson alapul. A szórt fény 

ugyan nem gyakorol pusztító hatást a mikroorganizmusokra, de gátolja növekedésüket. Minél hosszabb a fény 

hullámhossza, annál kisebb az energiája. A mikroorganizmusokra a legpusztítóbb hatást a rövid hullámhosszú, 

erős fotokémiai hatású UV sugárzás és az ionizáló sugárzások fejtik ki. 

Az élővilág öt országa 

Az élővilág öt országra osztható (Whittaker, 1969, cit. Jakucs, 1999). Szerveződési szintjük szerint az alábbiakat 

különböztetjük meg: 

1. Monera (ősi egysejtűeket), 

2. Protoctista (közös csoportba helyezték az egy- és többsejtű algákat, valamint ostoros állati és 

gombaszervezeteket) 

3. Fungi (külön országba tartoznak az ostor nélküli gombák) 

4. Plantae (a növények), és 

5. Animalia (az állatok). 

A talajban a baktériumoktól a magasabb rendű szervezetekig több ezer élő szervezet fordul elő. A talaj egyik 

alapvető funkciója a benne élő élőlények diverzitásának megőrzése. Ezért is nagyon fontos megismerni a 

talajban élő és különböző működést végző szervezeteket. 

Azokat az élőszervezeteket, amelyek a talajt életközegnek tekintik edafonnak nevezzük. 
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3. A talaj élővilág (edafon) összetevői 

Prokarioták – Eukarioták 

A mikroorganizmusok szabad szemmel nem látható élőlények, amelyek rendszerint egysejtűek, olykor 

sejthalmazokba tömörültek, de szövetté nem rendeződött élőlények, továbbá az evolúció során a sejtté 

alakulásig el nem jutott, de az élőlényekre jellemző anyagokból álló képletek, a vírus is. 

A mikroorganizmus összefoglaló elnevezés alatt a vírus, a rickettsia, a micoplasma, a baktérium, a gomba, az 

alga és a protozoa csoportokat értjük. A baktériumok (bennük a cianobaktériumok, vagy kékmoszatok, valamint 

a sugárgombák) prokarioták (kisméretű, egyszerűbb felépítésű őssejtek). 

A legtöbb alga, gomba és a protozoonok a magasabb rendűekhez hasonlóan eukarioták (sejtes felépítésűek). 

Mi a különbségek a Prokariota és Eukariota sejtek fejlettsége között? 

A baktériumok (bennük a cianobaktériumok, vagy kékmoszatok, valamint a sugárgombák) prokarioták 

kisméretű, egyszerűbb felépítésű őssejtek. Nem rendelkeznek sejtmaghártyával körülhatárolt sejtmaggal, csak 

sejtmag anyaggal. A citoplazmában nem alakult ki a membrán rendszer és hiányzik több sejt szervecske. A 

cianobaktériumok színanyagai is diffúz állapotban vannak. 

Az eukariota sejt magját a citoplazma membrán választja el, a mag örökítő anyaga a DNS, amelyhez sajátos 

összetételű fehérje kapcsolódik, és kromoszómákká formálódik. Ezek a fehérjék a DNS-ről történő 

információátírás szabályozásában játszanak szerepet. A citoplazmában is sokféle membrán szerkezet és 

szervecske található. 

Baktériumok (Schizomycetes) 

A baktériumok egysejtűek, általában hasadással szaporodó, mikroszkóppal tanulmányozható, valódi sejtmaggal 

nem rendelkező, önálló anyagcserét folytató, természetes és mesterséges táptalajon is tenyészthető, ellenálló, 

nagy tűrőképességű, általánosan elterjedt, nagy számban előforduló szervezetek. 

A baktériumsejt a bioszféra legkisebb, önálló anyagcserére képes, individuális szintű biológiai rendszere. Apró 

méretük és relatíve igen nagy testfelület-testtömeg arányuk kiemelkedő fiziológiai és ökológiai jelentőségű. 

A baktériumok igen nagyfokú fiziológiai változatossággal rendelkeznek. Testtömegük 100-1000-szeresének 

megfelelő anyagmennyiséget tudnak lebontani egy nap alatt. Részt vesznek a felépítő és lebontó folyamatokban 

egyaránt. 

Egy gramm talaj, akár 100-1000 millió baktériumot is tartalmazhat. Közel 1-5 tonnára tehető az egy hektárra 

jutó aktív baktériumtömeg. 

a) Az Actinomycetes (sugárgombák) a baktériumok egy nagyobb csoportját alkotják, növekedésük során a 

gombákhoz hasonló hifákat képeznek, aerob baktériumok. 

A sugárgombák nagyon sokféle szubsztrátot bontanak, de különösen jelentős az aktivitásuk a nehezen bontható 

kitin és cellulóz degradációjában. 

Ezek a szervezetek magasabb pH-jú közegben aktívak. A gombák is jelentős szerepet játszanak ezen anyagok 

bontásában, de elsősorban alacsonyabb pH-jú közegben. 

A sugárgombák közül néhány csoport antibiotikumot is termel, közülük is legismertebb a Streptomyces 

nemzetség. 

A talaj ”tavaszi szagát” adják! 

b) A Cianobaktériumok (kékmoszatok, kékbaktériumok) a baktériumok egyik fontos csoportja. A többi 

prokariótához hasonlóan, a Föld legősibb szervezetei közé tartoznak. 

Fotoszintézisre képesek, a talajfelszín közelében fordulnak elő nagyobb számban, de a talaj felszín alatt, 15-20 

cm-re is megtalálhatók. 
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Sejtjeik felépítése alapvetően megegyezik a baktériumokéval. Plazmájuk az örökítő anyagot tartalmazó belső, 

színtelen centroplazmára és a fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó külső kromatoplazmára tagolódik. 

Legtöbb fajuk kozmopolita flóraelemként édesvizekben fordul elő, ahol tartósan meleg időjárás mellett 

vízvirágzást okozhat. A légköri nitrogént képesek megkötni a talajban és vizekben élők egyaránt. Elárasztott 

rizsföldeken segítik a növények nitrogén táplálását. 

A baktériumok csoportjai életmódjuk alapján 

1. Autotrófok 

a. Fotoszintetizálók: talaj felső rétegeiben 

b. Kemolitotrófok: nitrifikálók 

2. Heterotrófok: szerves-anyag átalakítása szervetlenné, (az anyagkörforgalomban fontos szerepet töltenek be!) 

3. Szimbiózisban élők: hasznos együttélés 

4. Paraziták: betegséget okozók 

Gombák (Fungi) 

A gombák (Fungi, Mycetes) klorofill nélküli, spórás, egy vagy többsejtű, fonalas, valódi sejtmaggal rendelkező, 

telepes szervezetek, ivartalanul és ivarosan spórákkal szaporodnak. 

A gombák, mivel klorofillal nem rendelkeznek, így szerves anyagot nem szintetizálnak, ezért heterotrófok. A 

heterotróf táplálkozási módon belül is speciális táplálkozásúak, mivel a gombák a szükséges tápanyagokat 

abszorbeálják a sejtek felületén, vagyis kilotróf táplálkozási módot folytatnak. 

Aerob szervezetek. 

A talajban élő gombák is mikroszkopikus nagyságú sejtekből épülnek fel, amelyek rendszerint hosszú hifákká 

alakulnak. A hifák kötegeit micéliumnak nevezzük. 

A gombák táplálkozás típusai, életmódjai 

1. Szaprofita (lebontó szervezetek): kizárólag holt szerves anyaggal táplálkoznak 

Elhalt növényi és állati részeket bontják. A lignint csak a gombák képesek bontani. 

2. Parazita 

a. Főleg a növények betegségeinek előidézői, de megtámadják az állatokat is; több, mint 5000 fajuk 

növénybetegséget okoz. 

b. Obligát paraziták, csak az adott gazdanövényen képes élni: Peronospora, lisztharmat. 

c. Fakultatív paraziták, a gazdanövénytől függetlenül is életképesek Fusarium. 

3. Mutualizmus (mikorrhiza): gombafajok és magasabb rendű növények kölcsönös együttélése. A gomba 

ásványi tápanyagokkal látja el a magasabb rendű növényt, amíg a gomba szerves anyagot kap. 

Algák 

Az algák valamennyi törzse az egysejtű formából alakult ki, és különböző szerveződési szintre jutott el. 

Közös jellemzőjük, hogy autotróf, klorofillal (fotoszintetizálnak) és sejtmaggal rendelkező eukariota 

szervezetek. Sejttestük egyedi, citoplazmatikus hártyák által reakcióterekre osztott. Ezek a terek sajátos 

élettevékenységeket végeznek. 



 A TALAJ AZ ÉLŐLÉNYEK 

ÉLETTERE, A TALAJBAN ÉLŐ 

SZERVEZETEK FŐBB 

CSOPORTJAI 

 

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az algák osztályozásában a fotoszintetikus pigmentek összetétele, a fotoszintézis eredményeképpen keletkezett 

tartalék tápanyagok előfordulása, az ostorok mikroszkópos szerkezete és a testszerveződés szintje játssza a 

legfontosabb szerepet. 

A színanyagok alapján a Chlorophyta, a Chromophyta és a Rhodophyta csoportok különíthetők el. 

Zuzmók 

A zuzmók igen különleges élőlények, hiszen cianobaktériumok vagy moszatok (fotobionta) és gombák 

(mikobionta) tartós együttéléséből keletkeztek. 

Speciális szervezeteknek minősíthetjük őket, mert alkotóikhoz képest minőségileg más morfológiai és 

fiziológiai tulajdonságokkal rendelkeznek és azoktól eltérő élőhelyeket népesítenek be. 

A cianobaktériumok közül a Chroococcus, a Gloeocapsa és a Nostoc nemzetségek, a zöldmoszatok közül a 

Trebouxia, a Trentepohlia, a Pleurococcus, a Cystococcus és a Chlorella nemzetségek, míg a tömlősgombák 

közül az apotéciumképző Lecanorales rend, ritkábban a peritéciumképzők közül a Sphaeriales rend, illetve 

elvétve a bazídiumos gombák közül a Clavariaceae és a Tricholomataceae családok tagjai vesznek részt a 

képzésükben. 

Tevékenységük nagyon jelentős az ásványok és a kőzetek biológiai mállásában, a talajképződés folyamatában. 

Állati egysejtűek, véglények (Protozoa) 

Az állatvilág legősibb és legegyszerűbb szervezetei a protozoák. Mikroszkopikus méretű, egysejtű, eukariotikus, 

ivartalanul és ivarosan szaporodó szervezetek, amelyek élő, ill. szerves részecskék bekebelezésével és oldott 

anyagok felvételével táplálkoznak. Kivétel nélkül heterotróf szervezetek, testük felépítéséhez szerves anyagok 

szükségesek. Egyesek paraziták, mások viszont szaprofiták. 

Kis méretűek, alakjuk változó, nincs valódi sejtfaluk. 

Több mint 250 fajuk van. Művelt talajokban biomasszájuk azonos lehet a földigilisztákéval. 

Baktériumokat és egyéb mikroorganizmusokat fogyasztanak. 

Talajtulajdonságok és a protozoák közötti összefüggések: 

o Rossz kultúrállapotú talajban a csillósok elvesztik uralmukat, és a gyökérlábúak kerülnek az első helyre. 

o Nem homogén elterjedésűek, hanem gócpontok mentén élnek (rothadó anyag és gyökerek mentén). 

o Bár az egysejtű állatok képesek egy óra alatt 30 ezer baktériumot is fölfalni, bizonyították, hogy a nagyobb 

véglény-aktivitás nagyobb mikrobiológiai aktivitást eredményezett. 

o Megállapították, hogy a baktériumokkal való együttélésük során nő a CO2 mennyisége, holott csökken a 

baktériumok száma, de ezzel párhuzamosan nő a szaporodásuk üteme. 

o A véglények egyszerűbb vegyületekké alakítják a bonyolult szerves anyagot, így hozzáférhetővé teszik a 

magasabb rendű növények számára. 

Fonálférgek (Nematoda) 

Óriási alkalmazkodó képességgel rendelkeznek a talaj többméteres mélységeiben, és sivatagokban is 

megtalálhatók! 

A talajban széleskörűen elterjedtek, közel 20 000 leírt fajuk ismert. 

Főként mikroorganizmusokkal táplálkoznak, ezáltal a mikrobák számát korlátozzák. 

Nagyobb pórusokban lévő vízhártyákban élnek, durva textúrájú, nedves talajban a leggyakoribbak. 

Fontos szerepük van a szerves anyag lebontásában, 



 A TALAJ AZ ÉLŐLÉNYEK 

ÉLETTERE, A TALAJBAN ÉLŐ 

SZERVEZETEK FŐBB 

CSOPORTJAI 

 

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kedvezőtlen körülmények között: 

- összezsugorodik, teste víztartalma jelentősen csökken, életműködését szünetelteti évekig, míg megfelelő 

körülmények nem jönnek. 

Ugróvillások (Collembola) 

A világon az egyik legelterjedtebb rovar, bármely élőhelyen: tengerpart - magas hegység – Antarktisz 

(Cryptopygus antarcticus) előfordul. 

Elsődlegesen szárnyatlanok. Gyakran vakok vagy max. 8 szem laza halmaza alkotja a szemet. A kifejlett állatok 

is vedlenek. 

Táplálkozásuk, előfordulásuk 

Vegyes táplálkozásúak: 

• elsősorban gombahifákat, 

• növényi gyökereket, növényi részeket, avart, 

• algát, zuzmót, 

• baktériumot, nematodát, 

• más Collembolát, vagy azok petéit fogyasztják. 

Leggyakoribb előfordulás: 

• talajban (2 m) (fehérek, általában vakok); 

• talaj felszínén, avarban (sárga, barna, fekete); 

• fák kérge alatt; 

• hóban. 

Érzékenyek a környezeti hatásokra 

• A Collembolák érzékenyek a túl magas hőmérsékletre → levándorolnak a talaj mélyebb rétegeibe. 

• Extrém alacsony hőmérsékletre nem olyan érzékenyek: akár meg is fagyhatnak, amikor felmelegszik a talaj, 

akkor újra aktívvá válnak. 

• A Collembolák termékenysége nagyban függ a gombafonalak N-koncentrációjától (Booth, 1983). 

Atkák (Acari) 

Az atkák szabad szemmel nem látható apró rovarok. 100-500 µm nagyságú, pókszabású állatkák. 

A fejtorból álló törzsükből a fej elülső része különült el. Szúró-szívó szájszervük van. A kifejlett egyedek 

nyolclábúak. Ezek végén karmok, ill. tapadókorongok vannak. Sok faj csak a bőrén lélegzik. 

A kifejlett állatok több fejlődési szakaszon mennek keresztül. Közel két hetet élnek és 50 utódot hoznak világra. 

Különféle növényi és állati anyagok nedveinek kiszívásával táplálkoznak. Rengeteg fajuk él a földben, vízben, 

levegőben, de vannak élősködők, sőt ragadozók is. A leggyakoribbak a földben élő fajai, melyeknek jelentős 

szerepük lehet a talajképződésben (Páncélos atkák). Számuk 1 m2 területű talajon több ezer is lehet. 

Medveállatkák (Tardigrada) 

Törzsük a fejjel mindig összenőtt és fejtort alkot, féregszerű, halványan ízelt. Lábaik csonkszerűek, ízeletlenek, 

a negyedik pár mindig a test hátulsó végén fekszik, valamennyi karmokban végződik, ezeknek száma 2-4. 
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Hímnősek, petéik leggyakrabban a szülők levedlett bőrében fejlődnek tovább. 

Helyváltoztatásuk igen lassú és nehézkes, nagyon hasonlít a medvékéhez, innen kapták nevüket is. 

Leggyakrabban nedves mohák alatt találjuk, de vízben is tenyésznek. 

Táplálékuk növényi és állati anyagokból áll. A kiszáradás alkalmával tetszhalottakká lesznek és csak a vízbe 

jutás után kelnek új életre. 

Eddig mintegy 600 fajuk ismeretes. Az 1 mm nagyságot egyikük sem éri el; nálunk is tenyésznek. 

Hangyák (Formicidae) 

A sarkköröktől a trópusokig nagy számban megtalálhatóak. 

Fészkeikben a zsákmányolt állatokat raktározzák, ezáltal nitrogéntartalmú anyagokat kevernek a talajba. 

Járataikkal javítják a talaj szerkezetét, levegő- és vízáteresztő képességét. Nagy mennyiségű talajt szállítanak 

egyik helyről a másikra. 

Szárazabb területeken a föld alatt készítik el a fészkeiket, közben alaposan összekeverik a fel- és altalajt. 

Nélkülük a talajok jóval tömődöttebbek lennének. 

Hegyi legelőkön átveszik a földigiliszták szerepét, mivel azok a köves talajt nem kedvelik. 

Bogarak, bogárlárvák (Coleoptera) 

A Földön mintegy 350 ezer (más forrás szerint 400 ezer), a Kárpát-medencében pedig 6300 fajjal a rovarvilág 

legnépesebb rendje. Testük legnagyobb részét kitinképletek borítják. 

A bogarak (Coleoptera) az ízeltlábúak törzsének és a rovarok osztályának egyik rendje. 

Jellemző rájuk a következő négy tulajdonság együttes megléte: 

1. két pár szárny, az első pár kemény szárnyfedővé módosult, a hátulsó pedig hártyás, 

2. előtoruk szabadon áll, a közép– és utótoruk egymással és a potrohhal is összenőtt, 

3. rágó szájszervekkel rendelkeznek, 

4. teljes átalakulással fejlődnek. 

Pókszabásúak (Arachnida) 

A valódi pókok (Araneae) a pókszabásúak osztályának egyik rendje. Két testrésszel, nyolc lábbal, csáprágóval 

rendelkező, ragadozó életmódot folytató ízeltlábúak. 

Minden pók termel pókhálóselymet, egy vékony, erős proteinszármazékot, amit (a legtöbb esetben) a hasuk 

végében lévő mirigyek termelnek, választanak ki. Sok fajuk használja ezt fel arra, hogy zsákmányát elejtse. 

Ennek ellenére több faj háló nélkül vadászik. 

Az Uloboridae és a Holarchaeidae családba tartozó fajokat leszámítva (ez kb. 350 faj) mérget termelnek, 

amelyet vadászatkor és önvédelemkor alkalmaznak. 

Földigiliszták (Lumbricidae) 

Világszerte elterjedtek a legtöbb talajféleségben, 

• számuk sok: a mérsékelt és trópusi területek erdős és fás vegetációval borított területein; 

• számuk kevés/nincs: a száraz, sivatagi, ill. fagyos területeken. 

Gyakoriságuk: 10 – 2000 db /m2 



 A TALAJ AZ ÉLŐLÉNYEK 

ÉLETTERE, A TALAJBAN ÉLŐ 

SZERVEZETEK FŐBB 

CSOPORTJAI 

 

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mérsékelt égövi lombhullató erdőben: 100 – 400 db/m2 

Növényi maradványokkal, ill. a rajtuk lévő mikroorganizmusokkal táplálkoznak; 

Elfogyasztják a talajt a benne lévő növényi maradványokkal együtt (2-30-szorosát a saját testtömegének, 

naponta). 

Csoportosításuk életmód szerint 

• Bomló szerves anyagokon élők: 

o erdei ökoszisztémákban, avarban, szerves hulladékokban, korhadó fákban, stb. találhatók, 

o a tápanyag-forgalomban fontos szerepet töltenek be. 

• Ásványi talajszintek lakói: 

o ideiglenes járatok (30-50 cm mély), 

o a szerves anyag bekeverésben fontos a szerepük. 

• Mélyben aknázók: 

o állandó, függőleges járatok (150-180 cm), 

o növényi maradványokat leszállítják a mélyebb rétegekbe, 

o a víz beszivárgását gyorsítják. 

Giliszták hatása a talajra 

• Járataikat ragadós, mésztartalmú váladékkal „kitapasztják”; 

• Jelentős szerepük van az aggregált, jó talajszerkezet kialakításában; 

• Nő a talajok levegőzöttsége, vízáteresztő képessége; 

• Szárazabb talajokban számottevően javul a vízgazdálkodás; 

• Nő a különböző fiziológiai csoportba tartozó baktériumok száma, így az aerob cellulózbontó baktériumok 

tevékenysége; 

• Az emésztőcsatornán áthaladt talaj veszít savanyúságából; 

• Ürüléke mull típusú szerves anyagnak tekinthető, amely biológiai aktivitása százszorosa is lehet a talajénak; 

• A növényi gyökerek könnyebben mélyebbre hatolnak a járatokban, jobb lesz a növények tápanyagfelvevő 

képessége. 

Vakondfélék (Talpidae) 

Föld alatti életmódhoz alkalmazkodtak ezért a mellső lábuk ásásra módosult. 

Földben élő rovarok és azok fejlődési alakjainak (lárvák, bábok, imágók) pusztításával nagy hasznot hajtanak. A 

földigilisztákat is kedvelik. Élelem-raktárában több száz gilisztát is elraktároz, melyek olyan merevek a 

hidegtől, hogy nem tudnak elmászni. Tavasszal – aki túlélte – elvándorol. 

Nagy mennyiségű talajt mozgatnak meg és kevernek össze, ezáltal sok növényi anyagot dolgoznak be a talajba. 

Járataikkal lazítják, javítják a talaj szellőzését és vízgazdálkodását. 

4. Összefoglalás 
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A baktériumok egysejtű, általában hasadással szaporodó, mikroszkóppal tanulmányozható, önálló 

anyagcserével rendelkező, természetes és mesterséges táptalajon is tenyészthető, szervezetek, valódi sejtmagjuk 

nincs. 

A gombák elhalt, vagy élő növényi, vagy állati szöveteken élnek, fonalszerű micéliumot képeznek. Savanyú 

talajban számuk jelentős. Többségük obligát aerob, heterotróf szervezet. Életmódjuk alapján lehet: szaprofita, 

parazita és szimbiózisban élő mikorrhiza. 

A mikro és-mezofauna legfontosabb képviselői a talajban: a Protozoa, Fonalférgek (Nematoda), Ugróvillások 

(Collembola), Atkák (Acari) és a Medveállatok (Tardigrata). 

5. Ellenőrző kérdések 

Milyen élőlények alkotják az edafont? 

Mi a különbség a Prokarióta és eukarióta szervezetek között? 

Jellemzése a talajban élő baktériumokat! 

Hogyan táplálkoznak a talaj mikroszkopikus gombák? 

Jellemzése a mikro- és mezofauna alkotóit! 

Milyen hatást gyakorol a földigiliszta a talajra? 

6. Fejezetben felhasznált irodalmak 
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Chapter 4. A TALAJ BIODIVERZITÁS 
JELENTŐSÉGE, VIZSGÁLATI 
LEHETŐSÉGEI 

Az európai politika érdeklődése a talaj biodiverzitása iránt 1992-re vezethető vissza, amikor aláírták a 

„Convention on Biological Diversity by the European Union” c. dokumentumot, amelyben megállapították, 

hogy a biodiverzitás védelemre szorul: belső értékei és feladatai, valamint rendeltetése miatt. 

A Szakértői Bizottság az alábbiakban definiálta a biodiverzitást : 

”Sokféleség az élő szervezetek között, amely élőlények különböző - szárazföldi, tengeri, vagy más vízi - 

ökoszisztémákban élnek. A biodiverzitás magába foglalja a fajokon belüli, a fajok közötti, valamint az 

ökoszisztémák sokféleségét is”. 

A „biológiai diverzitás”-nak számos összetevő funkciója van, amely tartalmazza: 

• az előforduló fajok számát, a fajok gazdagságát, 

• fajokon belül a genetikai változatosságot (variabilitást), 

• fajokon belül a genetikai változatosságot (variabilitást), 

• az egyedek előfordulását más fajok között, az egyensúlyt az előforduló fajok között. 

A funkcionális diverzitás kifejezi a fajok, vagy faj csoportok biológiai szerepét egy ökoszisztémában, valamint 

azokat az ökológiai folyamatokat, amelyeket az egyes szervezetek, populációk és közösségek valósítanak meg. 

A biodiverzitás - tágabb értelemben - az ökoszisztémák anyagcsere kapacitását is magába foglalja. 

A biodiverzitás veszélyben van. A legfőbb okok a természetes élőhelyek változásaiban rejlenek. Ezeket az 

intenzív mezőgazdasági termelő rendszerek, az építkezések, a külfejtések, az erdők, óceánok, folyók, tavak és a 

talaj túlzott kihasználása, az idegen fajok inváziója, a szennyezés, valamint egyre fokozódó mértékben a 

világszintű éghajlatváltozás váltja ki. 

Ötven faj pusztul ki naponta, míg egy új faj születése 1000 években mérhető. A Föld megállíthatatlanul halad 

egyensúlyának elvesztése felé, hiszen az állat- és növényfajok bármennyire legyenek is alkalmazkodóak, 

képtelenek felvenni az őket és élőhelyüket érő változások ütemét. 

A Föld élővilága 
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Biodiverzitási forrópontok 

Olyan régiók, ahol igen nagy a fajgazdagság, és jelentős számban fordulnak elő az endemikus, ritka fajok, 

valamint nagymértékű veszélyeztetettségük. Ilyen diverzitási forrópontok találhatók Brazíliában, Kolumbiában, 

Ausztráliában. 

Egy 2000-ben végzett becslés szerint az edényes növények 44 %-a, a gerinces állatok 4 csoportját tekintve 35%-

a 25 olyan forrópontra lokalizálható, amely a Föld szárazföldjeinek mindössze 1,4 %-át jelentik. Bolygónk 

fajainak több mint a fele a szárazföldi területek mindössze 16 %-áról származik. 

A talaj biológiai alkotóelemei 

A talaj nagyon különös életközeg a Földön, sokféle szervezet él benne. Több ezer mikroorganizmus és állat 

található a talajban, a mikroszkopikus mérettől a nagyobb állatokig. 

A talaj összetett és egymástól eltérő környezetet biztosít a benne élők számára. A biológiai aktivitás főleg a talaj 

felső rétegében koncentrálódik. A talajban lévő biológiai alkotóelemek a talaj szerves anyagának 5%-át adják. 

A talaj biológiai alkotóelemei magában foglalják a növényi gyökereket és a talaj élőlényeket is. 

1. A talaj biodiverzitása 

A talajban élő valamennyi szervezet együtt biztosítja a talaj biodiverzitását. Ezek az élőlények kétféle módon 

vannak hatással a talajok fejlődésére: 

• közvetlen hatás (a talaj lazításával, az elhalt szerves anyag lebontásával, a különböző tápelemek 

körforgalmának biztosításával), 

• közvetett hatás (a táplálkozási lánc, valamint különböző szabályozási mechanizmus révén). 

A talajban élő állatokat méretük szerint mikro-, mezo-, makro-és megafauna csoportba soroljuk. 

Mikroorganizmusok közé a baktériumok, sugárgombák, gombák, protozoák és algák tartoznak. Ezek a 

szervezetek a talaj felszínén, az avarban, valamint a talajban élhetnek. Vannak közöttük állandó talajlakó, 

időlegesen előforduló és periódikusan megjelenő szervezetek. 

Ezek a szervezetek a talaj felszínén, az avarban, valamint a talajban élhetnek. 
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Talajfauna csoportosítása időbeli előfordulásuk alapján 

Permanens talajlakók: egész életciklusuk folyamán a talajhoz kötöttek (pl. földigiliszták) Időszakos talajlakók: 

azon élőlények amelyek életük egy jelentős részét a talajban töltik (pl. egyes rovarlárvák) 

Periódusos talajlakók: azon szervezetek, amelyek a talajt gyakran elhagyják, de oda vissza is térnek Egyes 

darazsak egy vagy több generáción át a talajban élnek, majd ezt követően néhány generációjuk föld feletti 

biotópokba vonul és ott él. 

Egyes fajok csupán átmenetileg kötöttek a talajhoz, ahol pl. inaktív alakjaik (peték, bábok) fordulnak elő. 

2. Az EU Talajvédelmi Stratégiája 

2006. szeptember 22-én az Európai Bizottság közzétette javaslatát a Talajvédelmi Direktívára. Közleményt 

adott ki a Tematikus Talajvédelmi Stratégiáról, valamint elrendelte a Tematikus Talajvédelmi Stratégia 

hatásainak felmérését. 

Az ENVASSO (Environmental Assessment of Soil for monitoring) talajvédelmi stratégia célul tűzte ki Európa 

talajainak egységes jellemzésére alkalmas indikátor és kritériumrendszer kidolgozását, valamint azok 

felmérésére és nyomon követésére alkalmazott eljárások és módszerek rögzítését, amely alapjául szolgál egy 

európai talajinformációs és monitoring rendszerhez. 

Az Európai Unió által megfogalmazott talajt veszélyeztető tényezők 

• Talajerózió (víz, szél, művelés hatása) 

• Szervesanyag-készlet csökkenése (OC, tőzeg-„készlet”) 

• Talajszennyezés (nehézfémek, savanyodás) 

• Talajszennyezés (nehézfémek, savanyodás) 

• Tömörödés, szerkezetleromlás (állapot és okok) 

• Biodiverzitás csökkenése (mako-, mezo-, mikrofauna) 

• Szikesedés (sótartalom mennyiség-minőség,) 

• Árvíz, földcsuszamlás 

• Sivatagosodás (kiterjedése, tüzek-okozatveszteség, OM) 

Talaj biodiverzitás csökkenésének okai 

Közvetett a talaj szerkezeti leromlása, a talaj erózió, a talaj borítottsága és a talaj szerves anyag tartalmának 

csökkenése. 

Közvetlen okok között említjük a vízhiányt vagy nagymértékű víztelítettséget, a szikesedést, a talajsavanyodást, 

a xenobiotikumok (biocidek), valamint a szerves és szervetlen szennyezőanyagok talajba kerülését. 

3. A biodiverzitás és mérési módjai 

Az extrém talajok kivételével – sivatag - a talaj egyike a legváltozatosabb élő közösségek színtere. Hawksworth 

és Mound (1991) szerint eddig mintegy 70 000 baktérium és gombafajt azonosítottak be, de még mintegy 1 530 

000 felfedezetlen maradt. Ez azt jelenti, hogy a mikrobáknak csak mintegy 5%-a van azonosítva napjaikig! 

A talaj biodiverzitását többféle módon és többféle szinten lehet számszerűsíteni: 

Taxonómiai megközelítés, (a fajok, vagy genotípusok számszerűsítése egy biológiai közösségben), 

Ökológiai megközelítés, (a közösségen belül a különböző összetevők relatív mennyisége, valamint a 

kölcsönhatások, amelyek lejátszódnak a különböző komponensek között), 
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Funkcionális megközelítés (a talajban lejátszódó folyamatokhoz hogyan járulnak hozzá). 

Biodiverzitás csökkenésének mérése 

A biodiverzitás csökkenésének monitorozásához három fő indikátor használatát javasolja az ENVASSO. 

1. A földigiliszta és 

2. a Collembola (ugróvillások) egyedszámának a vizsgálatát, valamint 

3. a talajrespirációs méréseket. 

A mérési módszerekkel a makro- és mezo- fauna diverzitását, valamint a talaj funkciók minőségi változását 

lehet nyomon követni. 

Földigiliszták mennyiségének meghatározása ISO 23611-1 (2006) 

Földigiliszták formalinnal való kinyerése: 4x5 liter 0,2%-os formalinos vizet kell lassan és egyenletesen 

kijuttatni az 1 m2-es mintaterületre. Az első 10 liter kijuttatása után negyed óra elteltével adagoltuk a következő 

10 litert, hogy a földigilisztáknak legyen elég ideje a felszínre jönni. A formalin irritálja a kutikulájukat, így a 

felszínre menekülnek a formalinos oldat elől. Miután kijuttattuk a 20 literes mennyiséget, összegyűjtöttük a 

gilisztákat 70 %-os etanolt tartalmazó műanyag palackba. 

Collembolák mennyiségének meghatározása ISO 23611-2 (2006) 

A talaj felső 20 cm-es rétegéből bolygatatlan talajmintát veszünk. A mintákat futtató tölcsérbe helyezzük, 

melyet felülről szárítunk (lámpával). 

Collembolák a talaj száradásával lejjebb és lejjebb mennek, míg a tölcsérből ki nem esnek az etanolos edénybe. 

Talaj mikrobiális légzésének vizsgálata ISO 16072 (2006) 

A talajlégzés, vagyis a CO2 talajból légkörbe áramlása a földi anyagforgalom egyik legfontosabb komponense, 

és elsősorban a talajban zajló mikrobiális lebontó folyamatok, valamint a növényi gyökerek respirációjának a 

következménye. Ezekhez képest jóval kisebb mértékű, mindössze néhány százaléknyira tehető a talaj makro- és 

mezofaunájának CO2 kibocsátása. 

A talajokra jellemző, hogy oxigén nyelnek el és CO2-t bocsátanak ki. A szabad levegőben a CO2 0,03% 

(térfogat %), míg a talaj pórustereiben meghaladhatja a 6%-ot. 

A mikroorganizmusok oxigénfogyasztásának mérésével becsülték a CO2 keletkezését. 

Az alkáli abszorpciós módszer esetében egy lúgos oldatban vagy anyagban (általában NaOH, KOH vagy 

szódamész) elnyeletik a szén-dioxidot és a maradék lúg sósavas titrálásával számítják ki a mennyiségét. 

Gázkromatográfiás módszernél a talajra helyezett zárt kamrában fejlődik a CO2, a kamralevegőből injekciós 

tűvel mintát vesznek, majd gázkromatográfban megmérik a CO2 tartalmat. 

Infravörös gázanalizátorhoz (IRGA) kapcsolt zárt dinamikus kamrában a levegő a kamra belseje és az IRGA 

között cirkulál, és a kibocsátás ütemét a CO2 koncentráció időbeli változásából becsülik. 
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Jó termőképességű talajban élő szervezetek (Pankhurst et al., 1997) 

 

Kapcsolat a talaj szerves anyaga és a biota között (Elliot, 1997) 
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A talaj biota hatása a talajtermékenységre (Elliot, 1997) 

A talaj mikrobiális biomasszája 

A mikrobiális biomassza (MB) a talajban a talaj szerves anyagának élő komponensei közül mikrobák tömegét 

jelenti. 

A biomasszára vonatkozó néhány általános megjegyzés: 

• mennyisége nagyobb hűvösebb, nedves területen, mint melegebb, de száraz régióban, 

• finomabb textúrájú, agyag talajban nagyobb, mint durva textúrájú homokos talajban (azonos klimatikus 

viszonyok között), 

• relatíve magas érték közepes szerves anyag tartalmú talajban is, az erősen mállott tropikus agyagtalajban 

(Oxisols), mivel a mikrobiális frakció adja a teljes C-mennyiség jelentős részét, 

• relatíve magas érték vulkáni hamu talajában (Andosols), ahol allofán agyag található, mert az agyag 

stabilizálja a nagy mennyiségű szerves anyagot, ezzel párhuzamosan a mikroba sejteket is, 

• viszonylag alacsony a szerves talajokban, a magas szerves anyag tartalom ellenére (Sparling, 1997). 

A talaj biodiverzitás szerepe a fenntartható mezőgazdaságban és erdőgazdaságban 

A kutatók számára óriási kihívást jelent a talaj biodiverzitás kutatása, útmutatót adni ahhoz, hogy hogyan kell 

művelni a talajt, hogy a talajban élő szervezetek maximálisan kihasználhassák potenciális tevékenységüket. 

A talaj bioták aktivitása számos módon járul hozzá az ökoszisztémában lejátszódó folyamatokhoz: 

• talaj kialakulásához, fejlődéséhez, 

• szerves anyag átalakításához, lebontásához és ezáltal a növényi tápanyagok felvehetőségéhez (humifikáció, 

mineralizáció), 

• a szén kötött formában tartásához, amely megakadályozza a CO2 képződést és csökkenti az üvegház-hatást, 

• nitrogén kötéshez és más növényi tápanyag felvételéhez, 
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• a növényi kórokozók és állati kártevők visszaszorításához, 

• a leromlott (degradálódott) és szennyezett talaj bioremediációjához, 

• a talaj szerkezet képzéséhez, ezáltal a kedvezőbb víz- és levegő háztartásához. 

Az agrotechnikai tényezők hatása a talaj biológiai aktivitására és a biodiverzitásra 

• Intenzív talaj használat (megváltozik az organizmusok diverzitása), 

• Növények hatása (lehet pozitív, ha pillangós növényeket termesztünk, lehet negatív is ha, több éven keresztül 

monokultúrás termesztés folyik, növényi maradványok hatása a talajuntsághoz vezet). 

• Műtrágya használat, a talaj pH-értékek változása (műtrágyaázás hatással van a talaj kémhatásra, ezen keresztül 

a mikrobiális közösség összetételére), 

• Művelési módok alkalmazása (hagyományos szántás, vagy konzerváló talajművelési mód), 

• Növény védőszer használat (általában a vegetációs időszakban, a növényvédő szerek hatása mintegy 98%-ban 

megszűnik), 

• Talajszennyezők hatása (nehézfémmel szennyezett talajban a biomassza C nem változott, összehasonlítva egy 

nem szennyezett talajjal, azonban a rezisztens és szenzitív baktériumok aránya megnövekedett a szennyezett 

talajban. A fém-rezisztens baktériumok kevésbé hatásosak a szerves szennyezők lebontásában). 

Ökológiai gazdálkodás és a biodiverzitás 

Egyes tanulmányok kimutatták, hogy az ökológiai gazdálkodás a talajban élő hasznos szervezetek számának 

növekedését eredményezi, ami nagyban hozzájárul egy egészséges növény- és állatállomány kifejlődéséhez. 

Egy 2002-ben végzett tanulmány a következőket mutatta ki az ökológiai gazdálkodással kapcsolatban: 

• Megduplázza a ganajtúró bogarak számát a talajban 

• 50%-kal több földigilisztát eredményez 

• 60%-kal több holyva félét eredményez 

• Megduplázza a pókok számát 

4. Összefoglalás 

A biológiai sokféleség teszi lehetővé a természetes kiválogatódás útján a megváltozott környezethez való 

alkalmazkodást, az evolúció érvényesülését, ami egyben az élő rendszerek viszonylagos stabilitását is 

eredményezi. 

A talaj biodiverzitása nélkülözhetetlen szerepet játszik a (természetes és a mezőgazdasági hasznosítású) talajok 

funkcióinak fenntartásában. 

Európai Unió kidolgozta a talajvédelmi stratégiát, melyben nagy hangsúlyt kap a talajok biodiverzitásának 

felmérésére és megőrzésére. 

5. Ellenőrző kérdések 

Mi a diverzitás fogalma és jelentősége? 

Miért fontos tanulmányozni a talaj biodiverzitását? 

Melyek a talaj biodiverzitás csökkenésének okai? 

Milyen mérési módszerekkel vizsgáljuk a talajok biodiverzitását? 
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Milyen szerepet játszanak a talajban élő szervezetek a fenntartható gazdálkodásban? 

6. Fejezetben felhasznált irodalmak 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Biró B.: 2005. A talaj mint a mikroszervezetek élettere. In: A talajok jelentősége a 21. században. Szerkesztette 

Stefanovits Pál & Micheli Erika 141-167.p. 

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/296/5573/1694 

Pankhurst, C.E., Doube, B.M. & Gupta, V.V.S.R., (1997): Biological indicators of soil health: Synthesis. In: 

Biological Indicators of Soil Health. Pankhurst, C.E., 

Doube, B.M. and Gupta, V. V. S. R. (eds.). CAB International, pp. 419–435. 
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Chapter 5. MAGYARORSZÁG VÁZ, 
LITOMORF ÉS ZONÁLIS TALAJAI 

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

• A kőzet mállással szembeni ellenállása. 

• A kőzet mállással szembeni ellenállása. 

Típusai: 

1. A köves, sziklás váztalajok többnyire erodált hegyvidékeinken találhatók, ahol a tömör kőzet aprózódása 

lassú. A talajréteg általában 10 cm-nél vékonyabb. 

2. A kavicsos váztalajok típusa a jelenkori vagy régi folyók volt árterületein, teraszain, törmelékkúpjain 

található képződményeket egyesíti. Kavicstartalmuk (80-90%) a földes részhez viszonyítva olyan nagy, hogy ez 

a szelvény vízgazdálkodását és tápanyag-szolgáltató képességét nagymértékben korlátozza. 

3. A földes kopárok erózió következtében felszínre kerülő laza, üledékes kőzeteken keletkeznek. A humuszos 

szint vastagsága nem haladja meg a 10 cm-t, illetve művelés alatt álló területeken a szántott réteg vastagságát. 

4. A futóhomok talajok típusában még nem ismerhetők fel határozottan a talajképződés bélyegei. Durva 

szövetük következtében a vizet gyorsan elnyelik és könnyen kiszáradnak. Ilyenkor a szél a homokszemeket 

elgörgeti a helyükről vagy felragadva továbbszállítja. 

5. A humuszos homoktalajokban a humuszos szint már morfológiailag megfigyelhető (a humusztartalom 

általában 1%-nál nem kevesebb, a humuszréteg vastagsága pedig 40 cm-nél nem nagyobb). 

2. 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 kalcium ionjával sót, kalcium-humátot képeznek. 



 MAGYARORSZÁG VÁZ, 

LITOMORF ÉS ZONÁLIS 

TALAJAI 

 

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• 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. 

Típusai: 

1. A humuszkarbonátok laza, üledékes, szénsavas meszet tartalmazó talajképző kőzeten (elsősorban löszön és 

márgán) képződött talajok. Olyan területeken fordulnak elő, ahol a talajpusztulás a felszínt folyamatosan és 

gyorsan lehordja, és így a talajképződés csak a humuszosodásban jut kifejezésre. 

2. A rendzinák tömör, szénsavas meszet tartalmazó kőzeten, hazánkban elsősorban mészkövön, és dolomiton 

kialakult, a legtöbb esetben sekély termőrétegű és köves talajok. Humuszosodásukra a kalcium-humát képződés 

jellemző. 

3. A fekete nyirok talajok tömör, nem karbonátos, eruptív kőzetek málladékán képződtek. Általában andeziten, 

bazalton és ezek tufáin fordulnak elő, de találhatók riolittufán is. A fekete nyirok elnevezés utal a talajok 

agyagtartalmára, az agyag minőségére (szmektitek), és az erőteljes humuszosodásra. 

4. A ranker talajok tömör, nem karbonátos, szilikátos kőzeten alakulnak ki, és egyebekben megfelelnek a 

kőzethatású talajok kritériumainak. 

3. Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok 

A fás növényállomány által teremtett mikroklíma, a fák által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, 

valamint az ezt elbontó, főként mikroszkopikus és makroszkopikus gombák hatása mellett jönnek létre. 

A talaj nedves, ez elősegíti kilúgzást és a kémiai mállást. A kilúgzás, vagyis az oldható anyagok kimosódása a 

felsőbb talajszintekből: az erdőtalajok képződésének egyik legfontosabb folyamata. 

A főtípus jellemző folyamatai 

• Szerves-anyag átalakulási formái: mor, moder és a mull. 

• A humuszosodás mértékét és mélységét az erdős vegetáció által évente termelt holt biomassza, vagyis 

elsősorban a felszínre hulló lombanyag határozza meg. 

• A talaj nedves; ez elősegíti a 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! 

• Agyagbemosódáskor az erőteljes kilúgzás mellett az agyagszemcsék is elmozdulnak és a mélyebb rétegek (B 

szint) felé és ott felhalmozódnak. 

 

Textúra-differenciálódási hányados 

• Kovárványképződés homok 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. 

• Podzolosodás: erősen savanyú kémhatás mellett az agyagásványok szétesnek szilícium-oxidra és vas- ás 

alumínium-hidroxidra. Az erőteljes kilúgzódás a vas- és az alumínium-hidroxidot a mélyebb rétegekbe kimossa 

és ott felhalmozódik. 
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Típusai: 

1. A karbonátmaradványos barna erdőtalajok ott képződnek, ahol az erdőtalajokat kialakító kilúgzási 

folyamat gyengesége miatt és a sok karbonátot tartalmazó talajképző kőzet esetében a szénsavas meszét nem 

képes teljességgel kioldani. 

2. A csernozjom barna erdőtalajok átmeneti típusában két folyamat nyomai láthatók. Az egyik a kilúgzás, ami 

a talajtípust a barna erdőtalajokhoz kapcsolja és a másik az erőteljes humuszosodás és a talajképző kőzet 

irányában fokozatosan csökkenő humusztartalmú humuszos szint, ami már a csernozjom talajok főtípusára 

jellemző. 

3. A barnaföldek (Ramann-féle barna erdőtalajok) típusába azokat a talajokat soroljuk, amelyekben a 

humuszosodás, valamint a kilúgzás folyamatához csak az erőteljes agyagosodás és a gyenge savanyodás járul. 

Ennek következményeként a kilúgzási és a felhalmozódási szint agyagtartalma közötti különbség, a két szint 

agyagtartalmának hányadosában kifejezve, nem haladja meg az 1,2-őt. 

4. Az agyagbemosódásos barna erdőtalajokban a humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás folyamatait az 

agyagos rész vándorlása és a közepes mértékű savanyodás kíséri. Felismerhetők a szintekre tagozódás, a 

kilúgzási szint fakó színe és a sötétebb, agyaghártyás felhalmozódási szint alapján. 

5. A podzolos barna erdőtalajokra a humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás, valamint az agyagbemosódás 

alapvető folyamata mellett a podzolosodás is jelentkezik. A podzolosodás során az erősen savanyú közeg az 

agyagásványok alkotóelemeikre való szétesését váltja ki. Így a fakó, szürkésfehér kilúgzási és a szerves-

anyagtól, ill. vastól, barnásvörös felhalmozódási szintek igen markánsan elkülönülnek. 

6. A pangó vizes barna erdőtalajokban a humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás, az agyagvándorlás és az 

agyagszétesés folyamatához a redukció jelensége is társul, és a savanyodás erőteljes mértéket ölt. Oka, hogy 

nagy a különbség a kilúgzási és a felhalmozódási szint vízáteresztő képessége között, aminek hatására nagyobb 

csapadék esetén víztorlódás keletkezik a két szint határán. 

7. A kovárványos barna erdőtalajok durva, homokos szöveten képződnek. A humuszosodás, a kilúgzás, az 

agyagosodás, az agyagvándorlás folyamatához új jelenség, a kovárványképződés társul. Lényege, hogy a 

homokban lefelé mozgó talajoldatokból kicsapódó anyagok nem összefüggő felhalmozódási szintet, hanem 

egymás alatt különböző távolságban ismétlődő rétegeket, kovárvány csíkokat hoznak létre. 

8. A savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok típusához hazánk legsavanyúbb talajképződményei tartoznak, 

amelyekben az erőteljes savanyodás az acid mull típusú humuszosodáshoz, a kilúgzáshoz, valamint az 

agyagosodáshoz társul. 

4. 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). Kialakulásukhoz évi 550-650 mm csapadék és 12Cº 

átlaghőmérséklet szükséges. Jellemzőjük a nagy biológiai aktivitás, a sok állatjárat (krotovina). 

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 találjuk, 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. 
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• 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. 

Típusai: 

1. Az öntés csernozjom típusba tartozó talajokban a csernozjomképződés, azaz a szerves anyag felhalmozódása 

társul azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyek a talaj öntésjellegéből származnak. 

2. A kilúgzott csernozjom talajok szelvényeiben a kilúgzási folyamat a szénsavas meszet a talajképző kőzetbe 

vagy ezen keresztül a talajvízbe szállította. Ennek következményeként szénsavas meszet csak a humuszos szint 

alatt, a talajképző kőzetben találhatunk. 

3. A mészlepedékes csernozjom nemcsak hazánk, hanem az egész Duna-völgy jellegzetes talajképződménye. 

Elnevezésüket a szelvényükben általában 30-70 cm között jelentkező mészlepedékről kapták, mely a szerkezeti 

elemeket, vagyis a talajmorzsákat vékony, penészhez hasonló hártya alakjában vonja be. A mészlepedék e 

talajtípus sajátos dinamikájának következménye, melyben váltakozva következnek a kilúgzás, vagyis a 

szénsavas mész kioldásának és a lepedékképződés, vagyis a szénsavas mésznek a talajoldatokból való 

kicsapódásának időszakai. A kilúgzás az ősztől tavaszig tartó átnedvesedéssel esik egybe, a lepedékképződés 

pedig a nyári kiszáradás és a talajoldatok töményedésének következménye. 

4. A réti csernozjom talajok kialakulására és tulajdonságaikra jellemző, hogy a csernozjom jellegű humusz-

felhalmozódást a talajvíz közelségének vagy a mélyedésekben összefutó belvíznek köszönhető gyenge vízhatás 

kíséri. Az ennek eredményeképp vasmozgás nyomai is észlelhetők, rozsdás foltok, vasszeplők, erek alakjában. 

5. Összefoglalás 

A váztalajok (A és C genetikai szintekkel) és a kőzethatású talajok esetében még nem, de a közép- és délkelet-

európai barna erdőtalajok és a csernozjom talajok kialakulásánál meghatározó az éghajlati hatás. 

A közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok lombhullató erdő alatt alakultak ki. Az avartakaró csökkenti a 

párolgást, a fák alulról szárítják a talajt, így a vízmozgás fentről lefelé történik. 

A kilúgzás erőteljes. A szerves anyag átalakítását az avarbontás főként a gombák végzik. 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 alatt alakultak 

ki. A szerves anyagok átalakítását baktériumok végzik, humusz tartalmuk közepes. 

Jó morzsás szerkezetű talajok, víz- és tápanyag-ellátottságuk kedvező. 

A talajképző kőzet általában üledékes lösz, magas CaCO3 tartalommal. 

6. Ellenőrző kérdései 

Mutassa be a váztalajok kialakulásának körülményeit, sorolja fel a típusokat! 

Ismertesse a litomorf talajok (kőzethatású erdőtalajok) kialakulásának körülményeit, sorolja fel a típusokat! 

Ismertesse a közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok kialakulásának körülményeit, jellemezze genetikai 

szintjeit! 

Definiálja az agyagbemosódás, a podzolosodás fogalmát és meghatározásukat! 

Sorolja fel a közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok típusait és jellemezze azokat! 
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Ismertesse a csernozjom talajok kialakulásának körülményeit, és a talajban lejátszódó folyamatokat! 

Jellemezze a csernozjom talajtípusokat! 

7. Előadásban felhasznált irodalmak 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan 
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Chapter 6. MAGYARORSZÁG 
HIDROMORF TALAJAI 

1. Szikesek 

A szikes talajok kialakulásában és tulajdonságaiban, a vízben oldható sók, és párologtató típusú 

nedvességgazdálkodás (vagyis a befogadott csapadék mennyiségét meghaladó párologtatott nedvesség) döntő 

szerepet játszanak. A sók részben a talajoldatban oldott állapotban, részben pedig a szilárd fázisban, kristályos 

sók alakjában vannak, vagy a sót alkotó elemek (főként a nátrium) ionos formában a kolloidok felületén 

adszorbeálva találhatók. Valamennyi formájukban kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságokat okozva 

határozzák meg e talajok rossz termőképességét. A sók mennyisége, minősége és a talajszelvényben való 

eloszlása szabja meg a szikes talajok tulajdonságait és típusba sorolását. 

Kialakulásuk: 

• a felszíni sós vizek bepárlása során, vagy 

• a felszíni mállás termékek felhalmozódása során vagy 

• a nagy sótartalmú talajvizek által, a talajfelszín közelében akkumulálódott só következtében. 

A főtípus jellemző folyamatai 

• Humuszosodás: A szerves anyag felhalmozódása jellegzetes: a szikes talajokban a nátriumion hatására a 

szerves anyag mozgékonnyá válhat. Ennek következményeként a humuszos szint elfolyósodó anyaga a mélyebb 

rétegek felé tartó repedések mentén lehatol, és a talajvizet barnára festi. 

• Kilúgzás: A szikes talajokban csak kismértékű, mert a szárazságra hajló éghajlat alatt a párolgás nagyobb, mint 

a talajra jutó csapadék. 

• Sófelhalmozódás: Hazánkban és általában a mérsékelt égövben a sófelhalmozódás alapvető oka a talajvíz 

közelsége és sótartalma. A párologtató vízgazdálkodási típus következményeként a felfelé áramló 

talajnedvesség víztartalma a légkörbe távozik, a vízben oldott sók pedig a talajban maradnak. 

• A padkásodás a talaj degradáció egyik formája a szikes talajokon. 

Típusai: 

1. A szoloncsák talajok felső szintjeire a vízben oldható nátriumsók felhalmozódása a jellemző. 

Szelvényfelépítésük nem mutat erős tagolódást, a hazai szoloncsákokban a rétegződés legtöbb esetben az 

alapkőzet különbségének hatására alakul ki. Kémhatásuk erősen lúgos, pH 9,0-nél nagyobb. A feltalajon csak 

gyenge humuszosodás észlelhető, és a humuszanyagok nagy része nátriumhumát alakjában, mozgékony 

állapotban van. A talajvíz általában 1 m-nél közelebb van a felszínhez, és sok oldott sót tartalmaz. Száraz 

időszakban a felszínen a só kivirágzik. 

A szoloncsák talajok minősítése a vízben oldható sótartalom (só %) alapján történik 

nem sós: só % <0,1(<0,15) 

gyengén szoloncsákos: só %= 0,1 – 0,25 (0,15 – 0,25) 

erősen szoloncsákos: só %= 0,25 – 0,5 

szoloncsák: só %> 0,5 

2. A szoloncsák-szolonyec talajokban részben észlelhetők a szoloncsák talajokra jellemző tulajdonságok, 

részben pedig megjelennek szelvényükben a szolonyecesedés, az oszlopos szint kialakulásának a jegyei. A 

vízben oldható sók mennyisége, a sók minősége, a sók eloszlása, ugyanúgy, mint a szénsavasmész-tartalom, a 
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szoloncsákéhoz hasonló. Ugyanakkor a szintekre való tagozódás már határozottan felismerhető, mert tömör, 

gyengén oszlopos, szolonyeces B-szintjük is van. 

3. A réti szolonyec talajokra jellemző, hogy a vízben oldható nátriumsók maximuma a szelvény mélyebb 

részeire esik. Ennek következményeként a felső talajszintekben csak kevés a vízben oldható só, vagy teljesen 

hiányzik. Ugyanakkor jelentős a kicserélhető kationok között a nátriumion mennyisége (több mint 15 S%). 

Jellemző tulajdonságuk a szolonyeces B-szint, mely a nátrium-felhalmozódás helye, könnyen felismerhető 

oszlopos szerkezetéről. A talajvíz ezekre a szelvényekre is hat, mélysége 1,5-3 m között változik, sőt 

vízrendezéskor ma már 5 m-nél mélyebbre is süllyedhet. 

A szikesség fokát a szolonyeceknél a kicserélhető Na relatív mennyisége szabja meg. Ha a kicserélhető NaS% : 

< 5% nem szikesedő a talaj 

5 – 15% gyengén szikes (gyengén szolonyeces) 

15 – 25% szikes (erősen szolonyeces) 

> 25% erősen szikes (szolonyec) a talaj 

4. A sztyeppesedő réti szolonyec talajokat a hidrológiai viszonyok által előidézett szikesedési folyamat mellett 

a sztyeppesedés jellemzi. Ebben az esetben a talajvízszint süllyedése következtében (amely bekövetkezhet 

természetes és mesterséges úton egyaránt) a talajszelvény felső részén a víz hatása már nem érvényesül, 

valamint a kilúgzás hatására a szikesedésre jellemző vízben oldható sók a mélyebb szintek felé mosódnak és a 

vízoldható sók is mélyebben helyezkednek el. 

5. A másodlagosan szikesedett talajok jellemzője, hogy az eredeti talajtípus morfológiai bélyegei mellett a 

szikes talajokra jellemző vízben oldható sók és a kicserélhető nátrium is megtalálható bennük. Keletkezésükben 

az emberi beavatkozás döntő szerepet játszik. Általában helytelenül tervezett öntözőrendszerek, hibás öntözés 

következtében alakulnak ki ott, ahol a talajvíz szintje megemelkedik, vagy a területre nátriumsókat tartalmazó 

öntöző- vagy csurgalékvíz jut. 

2. Réti talajok 

A réti talajok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az időszakos túlnedvesedés játszott 

nagy szerepet. Ez lehet az időszakos felületi vízborításnak, vagy a közeli talajvíznek a következménye. A 

vízhatásra beálló levegőtlenség jellegzetes szerves-anyag képződést és az ásványi részek redukcióját váltja ki. A 

réti talajok tulajdonságait a tapadós humuszanyagokkal, a nehéz művelhetőséggel, a foszfor erős 

megkötődésével, valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltáródásával jellemezhetjük. A réti talajokon a termés 

különösen nedves években kicsi, száraz években viszont jó. 

A főtípus jellemző folyamatai: 

• Humuszosodás: A réti talajoknál a humuszanyag mindig fekete vagy szürke. 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. A szerves anyag mennyisége általában 

nagyobb, mint a környező területek talajaiban, de kevesebb, mint sötét színéből következne. 

• Kilúgzás: Két oka van. Egyik, hogy a réti talajok általában a terep mélyebb fekvésű részein fordulnak elő, 

ahová a környező területeken keletkezett felületi lefolyás irányul, másik, hogy a réti talajok képződésekor sok 

esetben a talajvíz olyan közel van a felszínhez, hogy a kapilláris zóna felső határa eléri a feltalajt. 

• Glejesedés: Elsősorban a magas talajvíz vagy mélyen fekvő helyzete miatt ráfolyási víz hatására képződik. 

• Sófelhalmozódás: Elsősorban a Ca- és Mg-sók felhalmozódása jellemzi. Jellegzetessége, hogy itt a karbonátok 

mellett a szulfátok felhalmozódása a gyakori. Na-sók felhalmozódása a B-szintben a szolonyeces réti talajok 

típusában fordul elő. Itt a gyengén oszlopos, tömöttebb szintben ugyancsak gyakori a szulfátok, elsősorban a 

gipsz megjelenése. Mindezek a sófelhalmozódási formák sokkal gyengébbek, mint a szikes talajokban, e talajok 

termékenységére azonban még így is csökkentő hatással vannak. 

Típusai: 
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1. A szoloncsákos réti talajok típusát a rétitalaj-képződés és az ezt kísérő sófelhalmozódás jellemzi. Az egész 

szelvényben észlelhetők a vasmozgás jelei vasborsók, rozsdás, glejes foltok, vaserek alakjában. Ehhez a képhez 

társul a vízben oldható sók felhalmozódásának jelensége, amely azonban a B-szint alatt - legfeljebb annak alsó 

határát érintve - jelentkezik. 

2. A szolonyeces réti talajokban a réti talajképző folyamatokhoz kismértékű szikesedés társul, amit a 

kicserélhető nátrium értékek jeleznek. Morfológiailag a talajok szelvénye réti karakterű, és az általános képtől 

csak tömöttebb, hasábos B-szintjük által térnek el, ami egyben a kicserélhető nátriumtartalom (5-25 S%) 

megjelenésének a helye is. 

3. A típusos réti talaj szelvényeiben csak a réti talaj képződési folyamatra általánosan jellemző folyamatok és 

az ezek hatására kialakult bélyegek találhatók meg. A szürkésfekete, fekete színű, mély humuszos szintet a 

vízhatás következtében éles alsó határ jellemzi. Az átmeneti B-szintben vasborsók, rozsdafoltok, és a karbonát-

felhalmozódás maximuma, a mélyebb rétegekben glej mutatható ki. A réti talajokra jellemző a nagy 

agyagtartalom, amelyek agyagásványai között a szmektitek az uralkodóak, erősen duzzadók-repedezők. Száraz 

időszakban a méternyi mélységbe lenyúló repedésekbe, - melyeknek szélessége a felszínen elérheti az 5 cm-t - a 

szél, állati tevékenység, vagy az eső bemosó hatására bepereg a kiszáradt felszíni/szántott réteg aprószemcsés 

anyaga. A talaj újranedvesedése során a behullott aggregátumok duzzadnak, és a felgyűlt „extra” talajanyag 

nagyobb térfogat igénye nyomó/feszítő hatást fejt ki melyek hatására csúszási tükrök jönnek létre. 

4. Az öntés réti talajok típusában mind a réti folyamat, mind a talajok öntésjellegének nyomai fellelhetők. A 

réti talajokra jellemző humuszképződés, valamint az öntésterületek hordalékanyagának rétegzettsége és 

kialakulatlansága egymás mellett jelenik meg. 

5. A lápos réti talajok képződésében mind a láposodási, mind a rétiesedési folyamat szerephez jutott. E két 

képződési folyamat közös vonása, hogy feltétele az időszakosan, ill. állandóan túl bő nedvesség, melynek 

hatására fellépő, levegőtlen viszonyok között a szerves-anyag csak részlegesen bomlik el. 

6. A csernozjom réti talajok azokon a réti területeken képződnek, melyek hosszabb ideje mentesek a többlet 

víz hatásától. Szerves anyaguk csernozjom jellegű, és a réti hatásra csak a mélyebb szintek rozsdafoltjai, 

valamint a mészfelhalmozódás jellege utal. 

3. Láptalajok 

A láptalajok főtípusába tartozó típusok vagy állandó vízborítás alatt képződtek, vagy az év nagyobb részében 

víz alatt állottak és a vízmentes időszakokban is vízzel telítettek voltak. Az állandó vízhatás következményeként 

a növényzet - elsősorban a vízi növényzet, így a nád, a sás, a káka, tőzegmoha - elhalása után a szerves 

maradványok a víz alatt vagy vízzel telítve, tehát levegőtlen viszonyok között bomlanak el. A humifikáció ilyen 

esetekben tőzegesedéssel társul. 

A főtípus jellemző folyamatai: 

• Tőzegképződés: A tőzegképződés előfeltétele az állandó vízborítás, és az ennek hatására fellépő állandó 

anaerob viszonyok. Következménye a növények által termelt szerves anyag nagy mennyiségben való 

felhalmozódása. Megkülönböztetünk mohatőzeget, nyers vagy szalmás tőzeget, rostos tőzeget, vegyes tőzeget és 

szuroktőzeget. 

• Humuszosodás: Akkor játszódik le, ha a levegőtlen viszonyok között konzerválódott szerves maradványok 

legalább időszakosan levegővel érintkeznek, és így aerob folyamatok indulnak meg bennük. Következménye a 

szerves réteg rostos, sejtes alakjának átalakulása egyöntetű, sötét színű anyaggá. Ez több vizet képes 

visszatartani és több tápanyagot köt meg. 

• Kotusodás: A humuszosodás és a szerves anyag elbomlásának további folyamata, amelyen az ásványi részek 

viszonylagos feldúsulása is értendő. Előfeltétele az elegendő ásványi rész és a csaknem állandó levegőzöttség. 

Következménye a fekete, könnyű morzsákból álló feltalaj, ami kiszáradva könnyen esik áldozatul a deflációnak. 

• Kiszáradás: A lápok természetes vagy mesterséges lecsapolásának következménye. A kiszáradás feltétele a 

felszíni és a talajvíz hatása alól való mentesülés. Következménye a láptalajok jelentős zsugorodása, ami az 

eredeti térfogat negyede is lehet. A kiszáradt láptalajok megbontott felszínén könnyen bekövetkezhet a defláció, 

mert a száraz láptalaj szemcsék igen könnyűek. Ugyancsak a kiszáradás következménye lehet a tőzeg kiégése, 

ami hamurétegek, cserépborsók képződéséhez és felszínsüllyedéshez vezet. 



 MAGYARORSZÁG HIDROMORF 

TALAJAI 
 

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Típusai: 

1. A moha-láptalajoknál egymást követő tőzegmoha rétegek (generációk) anyagának felhalmozódása és 

humifikálódása útján keletkeztek. Kémhatásuk erősen savanyú, kevés ásványi részt tartalmaznak. Hazánkban 

elsősorban középhegységeink erdeiben, suvadások, lefolyástalan teknők mélyedéseiben fordulnak elő igen kis 

kiterjedésben. 

2. A rét-láptalajok típusába tartoznak azok a képződmények, amelyek az állandó vízborítás vagy vízbőség 

hatására felhalmozódó növényi anyagból képződtek. A talajszelvény felépítésében különböző tulajdonságú és 

vastagságú tőzegrészek vesznek részt, és a felszínt gyakran kotu réteg alkotja. A tőzegréteg alatt a tőzegláp 

feküje lehet glejes iszap, agyag vagy tavi mész. 

3. A lecsapolt és telkesített rétláptalajok kialakulásában az emberi beavatkozás olyan mélyreható és tartós 

változást idézett elő, hogy tulajdonságai a rétláp talajokétól lényegesen eltérnek. Így megszűnik az állandó 

vízborítás, majd a lápok lecsapolása útján süllyed a talajvízszint. A kiszáradó felszíni rétegek könnyen 

deflálódnak, kigyulladnak, megsüllyednek. 

4. Mocsári és ártéri erdők talajai 

Az ide sorolt talajok kialakulásában az állandó vízbőség játssza az irányító szerepet. A nedvességbőség azonban 

az erdei növénytakaró alatt nem vezet a szerves-anyag felhalmozódásához, tehát a talajfejlődés iránya 

alapvetően eltér mind a réti, mind a lápos talajképződési folyamattól. E talajokban a redukció és kilúgzási 

folyamatok dominálnak, meghatározva kedvezőtlen vízgazdálkodási, tápanyag-gazdálkodási és biológia 

tulajdonságaikat. A főtípuson belül típusokat nem különítünk el. 

5. Öntés és lejtőhordalék talajok 

Ennél a talajtípusnál a biológiai tevékenység egyazon felszínre gyakorolt hatását az időszakonként 

megismétlődő áradások és az utánuk visszamaradó üledék gátolja. A növénytakaró és az állatvilág ezért mindig 

újabb és újabb felszínre hat, hatásuknak tehát nem marad tartós és jellegzetes nyoma. 

Nincs a szelvényekben szintekre tagolódás, az egyes rétegek közötti különbségek csak az üledék 

tulajdonságaitól és nem a talajképző folyamatok hatásától függenek. Mint vízben lerakódott anyagban, mely a 

folyók árterén továbbra is víz hatása alatt állott, a hidromorf bélyegek jól felismerhetők, de ezek nem oly erősek 

és jellegzetesek, mint a réti talajokban. 

Ugyanebbe a főtípusba soroljuk a lejtőhordalék-talajokat, melyeket szintén a víz szállítóenergiája mozdított el 

képződésük helyéről. Anyaguk már elsődleges helyén átalakult a talajképződés hatására, de az átalakult 

talajrészek másodlagos lerakódása megbontotta és megszakította az eredeti talajképződési folyamatot. 

Rétegzettségük és tulajdonságaik attól függenek, hogy a lejtőn lehordott anyag milyen sorrendben ülepedik le és 

milyen arányban keveredik a különböző tulajdonságú foltokról szállított anyag, valamint hogy milyen 

mértékben hígul a lehordott kőzet anyagával. 

A főtípus jellemző folyamatai: 

• Humuszosodás: Kismértékű és a talaj vékony rétegeit átható szervesanyag-felhalmozódás figyelhető meg, 

amely az egyes vízborítások között eltelt idő alatt létrejöhet. 

• Hordalékborítás. E folyamatban a talajfelszínt víz által való ráhordás vagy magasabb térszínekről történő 

egyszerű rácsúszás eredményeképpen idegen, magasabban fekvő területekről származó anyag borítja be. A talaj 

rétegzettsége itt nem a helyben történő talajfejlődés, hanem a többször ismétlődő vagy folyamatos 

hordalékborítás eredménye. 

• Redukció: Az öntés- és a lejtőhordalék talajokban nem a talajképződés elengedhetetlen tartozékaként és 

sajátosságaként jelenik meg, hanem az öntéstalajok kezdeti képződési szakaszának örökségeként maradt vissza. 

Típusai: 

1. A nyers öntéstalajok közé soroljuk a folyóvizek és a tavak fiatal képződményeit, amelyek a vízborítás alól 

szárazra kerülve a növényzet megtelepedésére alkalmassá váltak. Az ismétlődő vízborítás azonban a 
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megtelepedő növényzetet mindig újra elborítja, így a mindig új anyagon meginduló talajképződés mélyreható 

változást nem tud előidézni. 

2. A humuszos öntés talaj rendszerint ott képződik, ahol az ártér hosszabb ideje mentesült az elöntéstől és az 

ennek következményeként visszamaradó iszapborítástól, ezáltal pedig a növényzetnek a növényi maradványok 

bomlásán keresztül lehetősége nyílik a szerves anyag felhalmozására. A talajképződés jele tehát kizárólag a 

gyenge humuszosodásban mutatható ki. A humuszos réteg 20-40 cm vastag és szervesanyag-tartalma 1-2%. 

3. A lejtőhordalék talajok típusába azokat a talajszelvényeket soroljuk, amelyekben az egyes rétegeket nem 

köti össze genetikai kapcsolat, mert azok nem a helyi talajképződés eredményei, hanem csak a közeli 

magasabban fekvő területekről lehordott talaj- és kőzetrészek egymásra halmozása útján jöttek létre. A 

lejtőhordalék talajok morfológiai bélyegei ezért a hordalékszállítás ütemétől és mértékétől, valamint a szállított 

hordalék jellegétől függenek. 

6. Összefoglalás 

A szikes talajok kialakulásában és tulajdonságaiban, a vízben oldható sók, és párologtató típusú 

nedvességgazdálkodás döntő szerepet játszanak. A sók részben a talajoldatban oldott állapotban, részben pedig a 

szilárd fázisban vannak, vagy ionos formában a kolloidok felületén adszorbeálva találhatók. Valamennyi 

formájukban kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságokat okozva határozzák meg e talajok gyenge 

termőképességét. 

A réti talajok kialakulásában az időszakos túlnedvesedés játszott szerepet, erőteljes kémiai mállás, kötött 

agyagos talajok keletkeznek. 

Láptalajok főtípusába tartozó típusok vagy állandó vízborítás alatt képződtek, vagy az év nagyobb részében víz 

alatt állottak és a vízmentes időszakokban is vízzel telítettek voltak. A főtípus jellemző folyamai a tőzegesedés, 

humuszosodás, kotusodás. 

A mocsári és ártéri erdők talajainak kialakulását az álladó vízbőség irányítja. Erősen savanyú, glejes talajok. 

Az öntés és lejtőhordalék talajok esetében a megismétlődő áradások és a visszamaradó üledék a növénytakaró és 

az állatvilág fennmaradását gátolják. 

7. Ellenőrző kérdései 

Jellemeze a szikes talajokat! 

A réti főtípusban milyen jellemző folyamatok játszódnak le? 

Hogyan jellemezhető a láptalajok kialakulása? 

Milyen folyamatok jellemzik az öntés és lejtőhordalék talajokat? 

8. Előadásban felhasznált irodalmak 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Michéli E. (2008): A hazai talajok osztályozása In.: Talajtan, Talajökológia (szerk.: Kátai J.) 113-135 

Michéli E., Simon B., Szegi T., Stefanovits P., (2006): Talajtani alapismeretek, egyetemi jegyzet. Gödöllő 

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan 
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Chapter 7. A TERMÉSZETES 
ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK ÉS A 
TALAJTULAJDONSÁGOK 
TALAJTERMÉKENYSÉGRE 
GYAKOROLT HATÁSA 

A természetes és az agrotechnikai tényezők talajtani hatásai 

 

Talajvizsgálatok csoportosítása 

 

1. A termékenységet rontó, kedvezőtlen, javítandó 
talajfizikai tulajdonságok 

• Nagy homoktartalom, ill. a velejáró kolloid szegénység, 

• A túlzott nagy agyagtartalom 

• A felszín közeli összefüggő tömör képződmény (nem mállott kőzet, mészkőpad, vaskőfok), 

• Fokozódó vízhatás: rétiesedés, láposodás, mocsarasodás 

Következménye: a talaj kedvezőtlen víz-, levegő és tápanyag gazdálkodása 

Javítható a talaj: lazítással, mélylazítással, vízrendezéssel, nagyobb kolloid tartalmú anyag bevitelével 

A talaj szerkezetesedése 
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2. A talaj és a légköri levegő kapcsolata 

Légcsere játszódik le: a diffúzió folyamán és periodikus nyomás változás hatására 

Ha kedvezőtlen a levegőzöttsége a talajnak az aerob mikrobiológiai folyamatok helyett az anaerob folyamatok 

kerülnek előtérbe, tejsav, vajsav kénhidrogén képződik, a vegyértékváltó elemek alacsonyabb vegyértékű 

formába mennek át. Ebben az esetben a termesztett növények nem képesek sem a víz, sem a tápanyag 

felvételére, növekedésük leáll. 

A gyep vegetáció fejlődéséhez igényli a talaj szellőzését, a levegő légcseréjét. A kismértékű légcsere és a 

gyenge vízbeszivárgás sekély gyökerezést eredményez, amely folyamat a talaj degradációjához vezet. 

A növényi növekedés optimális feltételei között kell említenünk a vízmozgás, a mélygyökerezés és az 

anyagforgalmi, mikrobiológiai folyamatok jelentőségét. 

Összefüggések a talaj fizikai tulajdonságai között 

 

 

A füvek minimálisan 6-10% V/V levegőt igényelnek a talajban. 

3. A talaj hő-gazdálkodása 
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A talajba érkezett hő: 

Sugárzással: átlagos mennyisége 0,13 J/cm2/s, de 42%-a a visszasugárzás. A napsugárzás 50-80%-a járul 

hozzá a talaj hőmérsékletének emelkedéséhez 

A rövid hullámhosszú sugárzás átalakul hosszúvá (!) (transzformátor) 

A sugárzás intenzitása függ: 

• a földrajzi helyzettől, ez meghatározza a sugarak beesési szögét, 

• a tengerszint feletti magasságtól, 

• lejtős területen a kitettségtől 

Befolyásolja a felszín tulajdonsága: 

• növényi fedettség 

• talajfelszín színe és szerkezete 

• Vezetéssel: a vezető közeg részecskéinek közvetlen érintkezése által biztosított energia átadás. Növeli a talaj 

hőmérsékletét. 

Mennyisége 7*10-5 J/cm2/S 

átlagban -----> 33m-ként -----> 1°C-kal 

nálunk -----> 15-20m-ként -----> 1°C-kal nő 

(a geotermikus gradiens) 

Áramlással: (levegőrétegek mozgása és eső által) 

Talajban termelt hő (fizikai, kémiai, biológiai) 

Ugyanez a négy tényező érvényes a hő vesztésre is. 

A beérkezett hő - többek között - függ még a : 

• hővezető képességtől 

• hőkapacitástól 

A hővezető-képesség, hőmérséklet vezetőképesség 

A hővezető-képesség (l) az a kalóriamennyiség, mely 1 cm2 keresztmetszetű anyagon áthaladva, cm-enként a 

1°C hőmérséklet - különbséget eredményez 1mp alatt. 

A felszín alatti rétegek hőmérsékletét a talaj hővezető-képessége szabja meg. Függ a szilárd, folyékony és 

légnemű állapotától. 

• szilárd alkotó 0,004 cal/cm*°C sec 

• víz 0,0014 cal/cm-°C sec 30x jobb, mint a levegő 

• levegő 0,00006 cal/cm*°C sec 

A hőmérsékletvezető – képesség azt jelenti, hogy az áramló hő mennyire tudja felmelegíteni a talajt. 

Mértékegysége: cm2/sec 
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A száraz és nedves talaj – hővezető-képessége kicsi 

Legnagyobb hőmérséklet-vezető képességük a közepesen nedves talajnak van. 

A hő-gazdálkodást befolyásolja: 

• talaj szerkezet 

• víztartalma 

• levegőzöttsége 

A laza szerkezetű, levegős talaj – gyorsan felmelegszik, de gátolja az alsóbb rétegek felmelegedését és lehűlését. 

A termékenységet rontó, kedvezőtlen, javítandó talajkémiai tulajdonságok 

 

Következménye: kedvezőtlen feltételek a növények fejlődéséhez, tápanyag ellátásához. Javítható a talaj 

meszezéssel, gipszezéssel, kombinált javítással. 

Magyarország vízhozama: 

• Folyók vízhozama: 110-120 km3/év 

• Balaton víztömege: 2-2,5 km3/év 

• Átlagos csapadék mennyisége: 50-55 km3/év 

• Talaj 1 m „raktere” : 30-35 km3/év 

A vízháztartás típusát a talajszelvényre ható input és output elemek számszerű értéke és egymáshoz viszonyított 

mennyisége (a vízmérlegek) alapján lehet megállapítani. 
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A talaj vízforgalmának jellemzői 

Egy terület egyszerűsített vízmérlege a következő elemekből áll: 

Vcs + (Vö) + Vtf + Vof = VEp + VTr + Vd + Vef ± DV. 

Jelölések: 

• Vcs=a légköri csapadék, 

• Vö=az öntözővíz mennyisége, 

• Vtv=a talajvízből kapillárisan felemelt víz térfogata, 

• Vof=a felszíni oldalfolyás (a szomszédos területről odafolyt víz térfogata), 

• VEp = az evaporációs vízveszteség, 

• VTr= a transzspirációs vízveszteség, 

• Vd= a talajon átszivárgó víz (drénvíz) mennyisége, 

• Vef= a területről a felszínen elfolyt víz térfogata, 

• DV= a terület vízkészletének változása (csökkenése vagy növekedése). 

A szélsőséges vízháztartás elsősorban a fokozott 

• árvízveszélyben 

• belvízveszélyben és a 

• fokozott aszályérzékenységben nyilvánul meg. 
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Magyarország talajainak vízgazdálkodása és annak okai 

Komplex talajjavítás hatása (pl. savanyú talaj lazítása és meszezése) 

 

Tápelemek körforgaloma 

Az élőszervezetek fejlődéséhez szükséges elemek közül 30-40 (közülük a legfontosabbak a C, N, H, O, S, P) a 

bio-geokémiai cikluson keresztül áramlik a hidro-, a lito- és az atmoszférában. A bio-geokémiai ciklus 

megjelölés azt is kifejezésre juttatja, hogy az elemek egy körforgalomban áramlanak: 

• az élettelen környezetből az élő szervezetek felé és vissza, vagy 

• a szerves kötésből a szervetlenbe és vissza, 
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miközben az oxidációs fokuk is változik. Az ökoszisztémákban az anyag körforgalom azonban nem választható 

el az energia áramlásától, amely egyirányú és visszafordíthatatlan. 

 

Tápelemek körforgalma és energiaáramlás az ökoszisztémákban (bio-geokémiai körfolyamat) 

A talajok tápanyag készletének növelési lehetőségei: 

• műtrágyák 

• növényi maradvány, szerves trágyák, komposzt, szennyvíz iszap, 

• biokészítmények 

• meszezés 

• mikroelem ellátás levéltrágyákkal 

A leggyakrabban alkalmazott tápanyag visszapótlás a műtrágyázás! 

Tartamkísérletek bebizonyították, hogy a magasabb műtrágya adagok (N135 P90 K90) lényegesen növelték a 

talajok termékenységét. 

4. Összefoglalás 

A természeti és az agrotechnikai tényezők együttesen befolyásolják a talajok termékenységét. 

Az ésszerű emberi tevékenység hozzájárul a természetes folyamatok hatékonyabb kihasználásához, a környezet- 

és természet védelméhez, valamint a fenntartható gazdálkodás megvalósításához. 

A mezőgazdasági tevékenység során törekedni kell az ökológiai és ökonómiai szemlélet egyensúlyának 

biztosítására. 

5. Ellenőrző kérdései 

• A természetes ökológiai tényezők hogyan befolyásolják a talajok fizikai tulajdonságát, így termékenységét? 

• A természetes ökológiai tényezők hogyan befolyásolják a talajok kémiai tulajdonságait? 

• Milyen tényezők segítik és melyek gátolják a szerkezetesedést? 

• Melyek a vízgazdálkodás jellemző paraméterei? 

6. Fejezetben felhasznált irodalmak 
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Szakirodalom: 

Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai 

Széky P. : Ökológia. A természet erői a mezőgazdaság szolgálatában 
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Chapter 8. A TALAJMŰVELÉS ÉS A 
TRÁGYÁZÁS HATÁSA A TALAJ 
TALAJTERMÉKENYSÉGRE ÉS A 
KÖRNYEZETRE 

Talajművelési rendszerek 

Az új művelési irányzatok közvetlenül vagy közvetve a talaj és a környezet minőségének javítására és 

védelmére irányultak (Birkás, 2005). 

Az új művelési irányzatok céljai: 

• a talaj bolygatásának, a művelés menetszámának csökkentése, 

• a talajszerkezetének védelme a talaj elhordásának, lehordásának gátlása, az eróziós és deflációs károk 

csökkentése, 

• a művelés irányának gondos megválasztása lejtős és sík területeken, 

• a talaj biológiai életének kímélése, 

• a talaj termékenységének védelme, 

• talajnedvesség veszteségének csökkentése, 

• ökonómiai elvárásokhoz való alkalmazkodás. 

Talajvédőnek tekinthető az a művelési és vetési rendszer, amelyben a felszín védelmi célból vetés után legalább 

30%-kal fedett tarlómaradványokkal, továbbá az el- és lesodrása 50%-kal kisebb , mint a hagyományos 

műveléskor. 

Talajvédő művelési rendszerek: 

• No till (zero till, direktvetés), 

• Slot planting (hasítékba vetés) 

• Strip till (sávos művelés és vetés) 

• Ridge till (bakhátas művelés és vetés). 

EU tagállamainak művelési rendszerei: 

hagyományos, csökkentett, művelés nélküli. 

1. Talajhasználati rendszerek Magyarországon 

A talajhasználat kedvezőtlen, ha a talajművelés, a trágyázás, a növényi sorrend, a növényvédelem kihatásaik 

révén rontják vagy súlyosbítják a talaj és a környezet állapotát. 

A talajhasználat kedvező, ha a termőhely és a közgazdasági körülmények szerint választott növények 

termesztése során hosszabb idő alatt sem alakul ki környezeti kár, és a talaj állapota javul. 
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A művelés befolyása a talaj és a környezet minőségére 

 

Forrás: Birkás M. (2005) A talaj minőségének javítása, fenntartása 

A művelés befolyása a talaj és a környezet minőségére 

Talajművelés: A talaj fizikai állapotának megváltoztatása növénytermesztési céllal. 

A talajművelés a növények igénye alapján lehet: 

- kedvező, 
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- megfelelő, vagy 

- alkalmatlan. 

A művelésnek a talajra és a környezetre gyakorolt hatása alapján lehet: 

- kímélő, 

- közömbös, vagy 

- ártalmas. 

A hagyományos talajhasználat hatása a talaj állapotára és a környezet minőségére 

• a művelés mélységében tömör záró réteg kialakulása, 

• a záró réteg felett a csapadékvíz összegyűlése: vízkár (eliszapolás, kimosás, termőhely állapot romlás). 

• Nő az erózió és defláció veszélye. 

• Tömörödött talajban lassul a tarlómaradványok és tápanyagok feltáródása. 

• Rögösödés, majd porosodás ciklikus ismétlődése. 

• Cserepesedés veszélye. 

• A biológiai folyamatok felborulása. 

• A talaj szerves anyag tartalmának csökkenése. 

• Romlik a művelhetőség. 

Környezeti károk (talajállapot-hibák) 

• a talaj lehordása lejtőkön, 

• az elporosodott talaj szél általi elhordása, 

• a művelt talajréteg rögösödése, 

• bakhátak és teknők létrejötte a táblákon, 

• mélyre terjedő taposási károk, 

• felszín közeli tömör záró réteg kialakulása, 

• vízösszefolyás, tartós vízpangás veszélye. 

2. A tápanyag-gazdálkodás időszerű kérdései 

A gazdálkodás egyik célkitűzése a fenntartható fejlődés feltételeinek a megteremtése, amely magába foglalja a 

természeti erőforrások védelmét és a talaj termékenység megóvását. A talaj termékenység a talajnak azon 

tulajdonsága, amely biztosítja a növények akadálytalan növekedését és fejlődését. Számos tényező befolyásolja 

– többek között - a növényi tápelem-tartalom (Loch, 2004). 

A fenntartható fejlődés követelménye, hogy a termelés környezetkímélő és gazdaságos legyen és 

alkalmazkodjon az ökológiai és ökonómiai feltételekhez. A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás elvárásai, 

hogy a növények tápanyag ellátása a környezet minimális terhelésével, túltrágyázás nélkül történjen és a 

termőhely adottságait messzemenően vegye figyelembe. 
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Az optimális trágya adagok megválasztásánál a növények igényén kívül ismernünk kell a talaj tulajdonságait, a 

talajvíz szint mélységét, a vízgyűjtő terület helyzetét, az adott terület elhelyezkedését és szerepét a tájban. 

Végül, de nem utolsósorban a tevékenységnek gazdaságosnak kell lenni. 

A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás során a termelés és a környezetvédelem célkitűzéseit össze kell 

hangolni. A jó termés minőség előfeltétele a kiegyensúlyozott tápanyag-gazdálkodás. Alapvető követelmény a 

talaj termékenység megőrzése a környezet felesleges túlterhelése nélkül. 

Az okszerű tápanyag-gazdálkodás és a környezetvédelem egyaránt igényli a talajok rendszeres vizsgálatát. A 

talajok termékenységének megőrzése és a racionális földhasználat elengedhetetlen követelmény. 

Szerves trágyákkal és műtrágyákkal pótolhatók a termesztett növényekkel elvont tápelemek, amelyek 

hozzájárulnak a talaj termékenység megőrzéséhez. Alkotó részeik a talajban is előforduló tápelemek. 

A szerves trágyák kedvező hatása régen ismert. Tápanyagtartalmuk viszonylag kicsi. A tápanyagok csak a 

szerves anyag lebomlásával, időben elnyújtva érvényesülnek. Ennek ellenére a szerves trágyák felhasználása 

hasznos, használatuk feltétlenül hozzájárul a talajtermékenység fenntartásához 

A szerves trágyák az alábbiak szerint csoportosítható: 

• istállótrágya (almos trágya), 

• trágyalé, 

• hígtrágya, 

• egyéb szerves trágya: baromfitrágya, tőzegfekália, komposzt, zöldtrágya. 

A szerves trágyák közül az istállótrágya különösen értékes. Általában 30-50 t/ha adagban 4-5 évenként 

használják, ha van rá lehetőség. Felhasználásuk nemcsak NPK tartalmuk, hanem egyék kedvező hatásuk miatt is 

indokolt lenne. Ezek a következők: 

• A kötött talajokat lazítja, a homoktalajok kolloidtartalmát növeli. 

• Elősegíti a jó szerkezet kialakítását és annak fennmaradását. 

• Kedvezően befolyásolja a talajok kation-csere kapacitását és puffer-képességét. 

• Gazdagítja a talajok tápelem tartalmát. Növeli a makro- és mikroelem tartalmát. 

• A szaprofita szervezetek számára szénforrásul szolgál. Élénkíti a talajban élő szervezetek tevékenységét. 

• A szerves anyag lebontása során keletkező szén-dioxid, különböző anyagok oldódását fokozza. 

• Vitaminokat, hormonokat, növényi serkentő anyagokat juttat a talajba, amelyek a mikrobák és a növények 

fejlődésére is előnyösen hatnak. 

• A talaj tartós humusz készletét is gazdagítja. 

A műtrágyák növények táplálására alkalmas anyagok, amelyek a természetben előforduló anyagokból kémiai 

szintézissel vagy átalakulással készülnek. A műtrágya elnevezés elsősorban előállításukra utal, nem 

természetidegen anyagok. A műtrágya lehet: egyszerű, összetett, kevert, szilárd vagy folyékony halmazállapotú, 

makro-, ill. mikro-elemtrágya. 

A trágyák potenciális környezetkárosító hatásainak következményei: 

• Kiegyensúlyozatlan tápelem-arányok kialakulása a talajban, 

• A talaj savanyúság fokozódása, 

• A talajoldat nitrát koncentrációjának növekedése, 
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• A felszíni természetes vizek eutrofizációja 

• A kiegyensúlyozatlan tápelem-arány egyoldalú vagy egy-egy elem túladagolásával alakulhat ki, átmeneti 

zavarokat okozva a növényi táplálkozásban. 

A különböző trágyák eltérő mértékben járulhatnak hozzá a talaj savanyúság fokozásához, azonban a savanyúság 

kialakulását több tényező befolyásolhatja: 

• A talajban lejátszódó kilúgzási folyamatok, 

• A műtrágyák és szerves trágyák átalakulása a talajban, 

• A savas esők és a légköri üledékek. 

Nitrogén műtrágyázás hatása a növények fejlődésére, a talajra és a környezetre 

• legnagyobb mértékben befolyásolja a termést, 

• optimális dózisa javítja a minőséget, 

• túladagolása termésdepressziót, káros nitrát-felhalmozódáshoz vezet, 

• rontja egyes termékek (pl. cukorrépa, napraforgó) minőségét és tárolhatóságát, 

• betegségekre való fogékonyságot növeli. 

• a talajban felhalmozódó NO3 ion kimosódik 

• környezet-szennyezés (felszíni vizek eutrofizációja). 

A nitrogénműtrágyák közül legnagyobb mértékben az ammónium sók savanyítják a talajt, amelynek okai: 

• Savanyúan hidrolizálnak, 

• Fiziológiás hatásuk savanyú (ammónium ion ellenében hidrogén iont ad le a növény) 

• Az ammónium ion nitrifikációja során hidrogén ionok keletkeznek. 

A foszfor műtrágyázás hatása a növények fejlődésére, a talajra és a környezetre 

• elősegíti a virág és magképződést, 

• növeli a talajtermékenységet, csökkenti a termésingadozást, 

• túladagolásuknak kedvezőtlen hatásuk nincs. 

• Savanyító hatását a szuperfoszfát szabad sav tartalma és a gipsz savanyú hidrolízise okozza. 

Kálium műtrágyázás hatása a növények fejlődésére, a talajra és a környezetre 

• növeli a szárazanyag-produkciót, a szárszilárdságot, 

• elősegíti a szénhidrátok képződését, fokozza a fagytűrő-képességet. 

• javítja a vízháztartást és a betegség-ellenállóságot. 

• savanyító hatásúak azon alapul, hogy a K+ kicserélik a kolloidok felületén adszorbeált H+, és így növelik a 

talaj aktuális savanyúságát. 

3. Összefoglalás 
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Az új művelési irányzatok közvetlenül vagy közvetve a talaj és a környezet minőségének javítására és 

védelmére irányultak. 

Talajvédőnek tekinthető az a művelési és vetési rendszer, amelyben a felszín védelmi célból vetés után legalább 

30%-kal fedett tarlómaradványokkal, továbbá az el- és lesodrása 50%-kal kisebb, mint a hagyományos 

műveléskor. 

A talajhasználat kedvezőtlen, ha a talajművelés, a trágyázás, a növényi sorrend, a növényvédelem kihatásaik 

révén rontják vagy súlyosbítják a talaj és a környezet állapotát. 

A talajhasználat kedvező, ha a termőhely és a közgazdasági körülmények szerint választott növények 

termesztése során hosszabb idő alatt sem alakul ki környezeti kár, és a talaj állapota javul. 

Szerves trágyákkal és műtrágyákkal pótolhatók a termesztett növényekkel elvont tápelemek, amelyek 

hozzájárulnak a talaj termékenység megőrzéséhez. Alkotó részeik a talajban is előforduló tápelemek. 

A gazdálkodás egyik célkitűzése a fenntartható fejlődés feltételeinek a megteremtése, amely magába foglalja a 

természeti erőforrások védelmét és a talaj termékenység megóvását. A talaj termékenység a talajnak azon 

tulajdonsága, amely biztosítja a növények akadálytalan növekedését és fejlődését. Számos tényező befolyásolja 

– többek között - a növényi tápelem-tartalom. 

A fenntartható fejlődés követelménye, hogy a termelés környezetkímélő és gazdaságos legyen és 

alkalmazkodjon az ökológiai és ökonómiai feltételekhez. A környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás elvárásai, 

hogy a növények tápanyag ellátása a környezet minimális terhelésével, túltrágyázás nélkül történjen és a 

termőhely adottságait messzemenően vegye figyelembe. 

A szerves trágyák és a nitrogén, a foszfor, valamint a kálium műtrágyák hatást gyakorolnak a növények 

fejlődésére, a talajra és a környezetre. 

4. Ellenőrző kérdések 

Talajvédelmi szempontból milyen céljai vannak az új talajművelési rendszereknek? 

Milyen talajvédő művelési rendszereket ismer? 

Melyek a talaj használati rendszerek Magyarországon? 

A hagyományos talajművelés hogyan hat a talaj, illetve a környezet állapotára? 

Melyek a tápanyag-gazdálkodás időszerű kérdései? 

Melyek a szerves és a műtrágyák kedvező hatásai? 

Melyek a trágyák potenciális környezetkárosító hatásai? 

5. Fejezetben felhasznált irodalmak 
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Chapter 9. TÁPANYAG-
UTÁNPÓTLÁSÁNAK A PRECÍZIÓS 
MEZŐGAZDASÁGBAN 

Új növénytermesztési stratégia (EU) elemei és céljai: 

• a talaj termékenységének fenntartása, ahol szükséges javítása, 

• megfelelő mennyiségű és minőségű (mű)trágya féleségek biztosítása, 

• a szerves anyag gazdálkodás új alapokra helyezése (istállótrágya, hígtrágya, melléktermékek, komposztok stb.) 

• a környezetkímélő tápanyag-utánpótlási szaktanácsadások alkalmazása, 

• oktatás, továbbképzés, 

• a rendelkezésre álló új technológiák bevezetése (térinformatika, precíziós gazdálkodás, felhasználóbarát 

számítógépes táblatörzskönyv, szaktanácsadás). 

Szerves- és műtrágyázás 

A termésátlagok növekedésével, a talajok termékenységének leromlásának elkerülése végett – átlagos 

körülmények között – legalább a növények által kivont, a területről a terméssel elszállított tápelem-

mennyiségeket vissza kell pótolni. 

A tápanyag-utánpótlás területén a legfontosabb a termesztett növények igényéhez, tápanyag-felvételi 

dinamikájához és a termőhelyi viszonyokhoz igazodó trágyázás, a környezeti feltételekhez legjobban illeszkedő 

vetésforgóban. 

A gazdálkodó feladata meghatározni: 

• a termesztési egységre (táblára, homogén táblarészekre) az optimálisan kiszórandó hatóanyag- mennyiséget, 

• kiválasztani a környezeti feltételeknek legjobban megfelelő (mű)trágyaformát, 

• kiválasztani a kijuttatás idejét, módját. 

Európai Unió 

A „környezetkímélő és a vidék fenntartását célzó mezőgazdasági termelési módszerek támogatásáról szóló, 

2078/92 számú EU agrár-környezetvédelmi rendelet”: 

- A környezet és természetvédelemnek együtt kell működnie a mezőgazdasággal, valamint a gazdálkodás során 

tekintettel kell lenni a környezeti és természeti szempontokra. 

- A mezőgazdaság kihívása: úgy állítson elő értékes, piacképes, egészséges élelmiszereket és nyersanyagokat (és 

megújuló energiahordozókat), hogy közben megőrzi a természeti értékeket, a vidéket, a tájat, az élővilágot, 

egészében a környezetet (benne az embert és közösségeit). 

Magyarország helyzete 

Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás: a termelési és környezeti igények összehangolása, a környezet 

minimális terhelése, a termőhely adottságaihoz való alkalmazkodás. 

Környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás része: - termőhely-specifikus trágyázás. 

Alapelvei: 

• optimális adagok alkalmazása, 
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• a túltrágyázás elkerülése, 

• a trágyaszerek helyes megválasztása. 

A trágyák potenciális környezetkárosító hatása: 

• kiegyensúlyozatlan tápelem-arányok kialakulása a talajban, 

• a talajsavanyúság fokozódása, 

• a talajoldat nitrát-koncentrációjának növekedése, 

• a felszíni természetes vizek eutrofizációja. 

A hazai műtrágya-felhasználásban négy fejlődési szakasz különböztethető meg: 

1960 előtt: kevesebb mint 30 kg/ha (N+P2O5+K2O) hatóanyagot használtak fel (alacsony volt a termésszint), 

1960-75 között a felhasználás mintegy tízszeresére növekedett, elérte a 275 kg-ot (magas termésszint), 

1975-85 között közel azonos szintű felhasználás volt jellemző (nagy hozamok jellemezték), 

1985-től kismértékű, 1990-től erőteljes csökkenés következett be (a termésszint csökkenés). 

Tápelemmérleg két oldala: 

• tényezők, melyek a tápelem-készletet növelik (szerves- és műtrágyák mennyisége, biológiai N-fixáció, 

szabadon élő baktériumok által megkötött tápelem mennyiségek, vetőmagok, növényvédő szerek elemtartalma, 

az atmoszférából száraz és nedves ülepedéssel a talajra jutó terhelés, a talajból feltáródó tápanyagok), 

• tényezők, melyek a tápelem-készletet csökkentik (a termesztett növények által kivont tápelem mennyiség, 

különböző mértékű erózió, kimosódás, és denitrifikáció, talajban való lekötődés). 

Ésszerű (mű)trágyahasználat 

Csak annyi input hatóanyagot használnak fel, amennyi a termesztett növény harmonikus, zavartalan 

fejlődéséhez kell, az adott környezeti és termesztési feltételek mellett. 

A gyakorlat ettől eltér, ennek okai: 

• kedvezőtlen polarizáció a műtrágya felhasználásban (adottság-igény), 

• a műtrágyaválaszték szűkös választéka, növényi igénytől eltérő alkalmazás, 

• mezo- és mikroelemek alkalmazásának elhagyása, kedvezőtlen tápanyagarányok kialakulása, 

• agrotechnikai, alkalmazási hiányosságok, 

• termesztési egységre homogenizált (táblaszintű) adagolás. 

1. Tápanyag-gazdálkodás a fenntartható 
mezőgazdasági fejlődés keretében 

A trágyázás gyakorlata: 

1. Megválasztani az optimális kiszórandó hatóanyag mennyiséget. 

Feltételei: 

• a korábbi évek tapasztalata alapján helyesen megválasztani az elérhető termésszintet, 
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• ismerni a termesztett növény adott termésszint eléréséhez szükséges tápanyagigényét, 

• információval rendelkezni a talaj tápanyag-szolgáltató képességéről és aktuális tápanyagtartalmáról, valamint 

• információval rendelkezni a környezeti tényezők együttes hatásáról. 

2. A környezeti feltételeknek megfelelő műtrágyaforma kiválasztása 

• Környezeti feltételek: 

o a terület talajtulajdonságai, 

o meteorológiai sajátosságok. 

• Helyes műtrágyaforma: a hatóanyag-tartalom jobb érvényesülése, a környezet terhelésének kiküszöbölése. 

3. Az alkalmazott trágyaszerek a kiszórás során az adott helyre kell, hogy kerüljenek. 

Feltétele: 

• A homogén területegységek, foltok, táblarészek ismerete. 

• Megfelelő minőségű, elérhető áru géppark biztosítása. 

4. Okszerű, a növények tápelem-felvételi sajátosságaihoz illeszkedő trágyázás. 

Feltételei: 

• fegyelem, és 

• odafigyelés. 

5. A mechanikus trágyázási gyakorlatról át kell térni a dinamikusra, melynek elemei: 

• az egyedi tápelem-szükséglet kielégítése helyett a rendelkezésre álló tápelem-források optimális kihasználása, 

• a statikus tápelem-mérleg helyett a tápelem-körforgalom figyelembevételével a növények tápelem-felvételi 

dinamikájához igazodás, 

• a trágyázás tartamhatásának fokozottabb figyelembevétele, 

• a trágyázás nem kívánt mellékhatásainak elkerülése, 

• a stressz hatások – szárazság, só, szennyeződések – elleni védekezés, 

• a talajtermékenység fenntartása és szükség szerinti javítása. 

Adott környezeti feltételek mellett a trágyaadagok megállapítását befolyásoló fontosabb tényezők: 

• gyakorlati tapasztalatok, táblatörzskönyvi adatok, 

• a termesztett növények tulajdonságainak ismerete, 

• tervezett termés, 

• talaj- és növényvizsgálatok, 

• szabadföldi kísérletek, ezek kalibrációja. 

A talaj tápelem-szükségletének meghatározása: 

• Talajvizsgálatokkal (kémiai módszerek). 
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• Kisparcellás kísérletek eredményeinek értelmezése (az eredmények reprodukálhatóak és jól kalibrálhatóak 

legyenek). 

• A mintával szembeni követelmény: homogén, megfelelő számú részmintából legyen keverve az átlagminta, 

valamint 

• két mintavételezés között: tápanyagmérleg (pozitív vagy negatív) számítás (a tápanyagforgalmi változások 

trendszerű jellemzésére). 

2. Precíziós gazdálkodás 

Az információs technológia vívmányainak beépülése a növénytermesztésbe. 

Jellemzői: 

• Kihasználja az elektronika, az informatika fejlődés és az automatizálás adta lehetőségeket. 

• Lehetővé vált – valamely tulajdonságot tekintve – a homogén táblarészek (foltok) beazonosítása és 

elkülönítése. 

• Egyszerre veszi figyelembe a növénytermesztés ökológiai igényeit és ökonómiai céljait. 

A precíziós gazdálkodás elemei: 

• talajtérképek összevetése az azonos elven készített terméstérképekkel, 

• kártevők, kórokozók és gyomok táblán belüli eloszlásának felmérése, 

• a törvényszerűségek feltárása. 

A precíziós gazdálkodás célja: 

A termőhelyi viszonyokhoz, adottságokhoz és a rendelkezésre álló erőforrásokhoz való minél pontosabb 

alkalmazkodás, amely magába foglalja: 

- a táblán belüli változó termesztéstechnológiát, 

- a távérzékelés, a térinformatika, a geo-statisztika módszereinek bevezetését, 

- az integrált növényvédelmet. 

Tápanyag-utánpótlás a precíziós gazdálkodásban: 

• a mezőgazdasági táblákat nem homogén egységként kezelik, hanem homogén táblafoltokat (mozaikok) 

jelölnek ki (ezek egyforma kezeléseket kapnak) 

• Mozaikok elkülönítése: 

- agroökológiai adottságok, és 

- dinamikusan változó kultúr-állapot alapján történik. 

Agroökológiai adottságok kifejezése: üzemi és földértékelési talajtérképek, domborzati viszonyok, 

talajvízviszonyok alapján. 

Dinamikusan változó kultúrállapot meghatározása: mezőgazdasági táblákon belüli, helyszíni 

mintavételezésekre, kapcsolódó vizsgálatokra vonatkozó idősoros adatok alapján. 

Precíziós gazdálkodás kialakítása 

1. Az ismeretek egységes térinformatikai rendszerbe foglalása. 
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2. Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése. 

- Tervezések és beavatkozások: 1:1000 – 1:10 000 méretarányú térképeket kívánnak meg. 

- Hazai szántóterületek kb. 70%-án 1:10 000 méretarányú genetikus talajtérkép adatállománya tűnik a 

legmegfelelőbbnek. 

- A térképek digitális terepmodellel összekapcsolva tájékoztatást adnak: 

o a lejtőviszonyokról, 

o a kitettségről, 

o az eróziós viszonyokról. 

- Kataszteri térképekkel összekapcsolva a tulajdonviszonyokról. 

- A talajok fizikai és kémiai tulajdonságai a talajok csoportosításában játszanak szerepet 

o szervesanyag-tartalom (N-trágyaadagok megállapításakor), 

o kémhatás (a foszfor-trágyaadagok megállapításakor) 

o fizikai féleség (a N és K-trágya – adagok megállapításakor). 

3. Talajminta-vételezés tervezése (kívánalom: reprezentatív legyen) térképi információk alapján 

- Lényeges a reprezentativitás: az átlagminta megfelelő számú részmintából kell, hogy összetevődjön (átlagosan 

20-25 részminta már elegendő – ha a homogén táblarészek kialakítása megfelelő volt) 

4. A tervezett termés kialakításához szükséges trágyaadagok meghatározásához tápelem vizsgálatok 

laboratóriumban 

- a laboratóriumi eredményeknek reprodukálhatóaknak és jól kalibrálhatóaknak kell lenniük (módja: a 

kisparcellás tartamkísérletek eredményeinek értékelése) 

- a talajmintavétel tervezésekor a pontminták információtartalma is felhasználható (ha megfelelő a mintavételi 

stratégia) 

3. Összefoglalás 

Az Európai Unióba való csatlakozással új szemlélet kialakítására került sor a növénytermesztésben, melyben 

nagy hangsúly fordítódik a környezetvédelem és a mezőgazdaság összehangolására, valamint a technika 

vívmányainak mezőgazdaságba való bevezetésére a sikeres gazdálkodás érdekében. 

A mezőgazdaság kihívása: úgy állítson elő értékes, piacképes és egészséges élelmiszereket és nyersanyagokat 

(és megújuló energiahordozókat), hogy közben megőrzi a természeti értékeket, a vidéket, a tájat, az élővilágot, 

egészében a környezetet (benne az embert és közösségeit). 

A precíziós gazdálkodás az információs technológia vívmányainak beépülése a növénytermesztésbe. 

Jellemzői: 

• Kihasználja az elektronika, az informatika fejlődés és az automatizálás adta lehetőségeket. 

• Lehetővé teszi – valamely tulajdonságot tekintve – a homogén táblarészek (foltok) beazonosítását és 

elkülönítését. 

• Egyszerre veszi figyelembe a növénytermesztés ökológiai igényeit és ökonómiai céljait. 

4. Ellenőrző kérdések 
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Milyen új célok fogalmazódtak meg a növénytermesztésben az EU csatlakozást követően? 

Hogyan fogalmazható meg a tápanyag-utánpótlás célja? 

Mit határoz meg az EU a 2078/92 számú agrár-környezetvédelmi rendeletében? 

Miként alakult a szerves és műtrágya hatóanyag felhasználás az utóbbi években Magyarországon? 

Milyen célokat tűz ki a fenntartható mezőgazdaság növénytermesztési szempontból? 

Sorolja fel a trágyázás gyakorlati teendőinek lépéseit! 

Mi a precíziós mezőgazdaság, melyek a jellemzői és elemei? 

Sorolja fel a precíziós mezőgazdaság kialakításának lépéseit! 

5. Fejezetben felhasznált irodalmak 

Németh T. 1977: Tápanyag-gazdálkodás és talaj a precíziós mezőgazdaságban. In: A talajok jelentősége a 21. 

században. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 77-96. p. 

Tamás J. 2001: Precíziós mezőgazdaság. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. 144. p. 
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Chapter 10. A TALAJ-DEGRADÁCIÓS 
FOLYAMATOK ÉS AZOK 
JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

Talaj-degradációs formák 

• Erózió (24%) 

• Fizikai leromlás (14%) 

• Savanyodás (12%) 

• Szikesedés (8%) 

• Extrém szárazság / árvíz 

• Extrém szárazság / árvíz 

• Biológiai degradáció 

• Puffer-kapacitás csökkenés 

• Szennyezés 

1. Fizikai leromlás 

Okai: 

• Geológia viszonyok 

• Nem megfelelő talajhasználat 

o Művelési mód 

o Maradvány gazdálkodás 

• Más degradációs folyamatok 

Hatásai: 

vízbeszivárgás 

 

 

 

Talaj tömörödés 

A tömörödés a fizikai degradáció egyik formája, amikor a talaj „összenyomódik” (térfogattömeg növekedés és 

összes porozitás csökkenés). 

Két fajtáját különböztetjük meg: 

1. Felszíni tömörödés: A nehéz gépek és művelő eszközök kerekei tömörítik a feltalajt, és ez a tömörítő hatás a 

gépek tömegétől és a talaj nedvességtartalmától függ. 
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2. Felszín alatti tömörödés: Az azonos mélységben végzett, többnyire tárcsás és/vagy szántásos alapművelés 

tárcsatalp, illetve eketalp réteg kialakulását eredményezi. Szélsőséges esetben a kialakult művelő-talpréteg 

jelenti a termőréteg-vastagság határát. 

Szerkezet leromlás 

A talajszerkezet leromlás a talaj aggregátumok mechanikai hatásra (művelő eszköz és/vagy esőcsepp) 

bekövetkező szétesését jelenti. A szerkezeti elemekre szétesett (porosodott) talaj csapadék hatására (esőzés vagy 

öntözés) felázik, majd ülepedéskor a talajszemcsék szemcsefrakciójuk/méretük alapján újrarendeződnek. A 

finom frakció felszínre kerül és ennek következménye, hogy a talajfelszín eliszapolódik, majd száradást 

követően kérgesedik, illetve cserepesedik. Ezt tovább fokozza a szakszerűtlen művelésből (taposás) eredő 

tömörödés. 

2. Savanyodás 

A talajok savanyodásának okai lehetnek: 

 

 

 

 

Savanyodás káros hatásai 

A savanyú talajokban viszonylag nagy a hidrogén ionok mennyisége és ez kihat a talajok szerkezetére, kémiai 

tulajdonságaira és a biológiai aktivitására is. 

- 

és levegő gazdálkodása kedvezőtlen. 

meghatározott értéken túl toxikus a növényekre. A talajoldat nagy alumínium koncentrációja csökkenti a 

foszfor, a kalcium, a magnézium és a vas felvételét. Csökken a talajok puffer-képessége. 

visszaszorul, előtérbe kerülnek a mikroszkopikus gombák. Megváltozik a talaj biodiverzitása. 

ük egyes talajtípusoknál csökkenhet, más savanyú talajok esetében kielégítő terméseket adnak 

a szokásos agrotechnika alkalmazásával. 
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Különböző savanyúság érzékenységű növénycsoportok termésének változása a talaj pH-jától függően 

3. Szikesedés 

A szikes talajok keletkezésénél és kedvezőtlen tulajdonságaik kialakulásánál főszerepe van a Na sók 

felhalmozódásának, amely maga után vonja az adszorbeálódott Na ionok térhódítását. Hazánkban a szikes 

talajok kialakulásának elsősorban hidrológiai, geológiai és a domborzati viszonyokkal van összefüggésben. A 

sófelhalmozódás alapvető oka a felszín közeli pangó, sós talajvíz. Viszonylag kis területen vált ki szikesedést az 

összefutó sós felszíni víz bepárlódása. A talaj tulajdonságai szempontjából nemcsak a sók mennyisége, hanem a 

Na sók fajtája is jelentős. 

Az emberi tevékenység következtében megváltozott körülmények is szikesedést idézhetnek elő (másodlagos 

szikesek). Ez elsősorban a körültekintés nélküli öntözésnek tulajdonítható, mert: 

- a túlöntözés hatására emelkedhet a sós talajvíz szintje, vagy 

- a nagy só, vagy Na tartalmú öntöző víz vagy a csurgalékvíz is okozhat szikesedét. 

Szikesek típusonkénti megoszlása 

 

 

 

ti szolonyecek 258900 ha 

Összesen 568500 ha 

4. Talajjavítás 

A talajjavítás célja a termékenységet rontó, kedvezőtlen (fizikai vagy kémiai) tulajdonságok megváltoztatása, ill. 

ezek szerepének csökkentése. 
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Ilyen tulajdonságok pl.: 

 

ikesség 

 

 

 

 

Talajjavítási módszerek: 

 

o altalajlazítás 

o drénezés 

o lecsapolás 

o mélyforgatás 

o réteges homokjavítás 

 

o meszezés 

o digózás 

o gipszezés 

o kombinált javítás (mész + gipsz) 

o lignitezés 

 

Savanyú talajok javítása 

A javítóanyag – dózis számítása tapasztalati képlettel: 

 

CaCO3 q/kh = y1*KA (első számjegye) 

Pl.: 

1. y1 = 12, KA= 41 

CaCO3 q/kh = 4*12 =48 

2. y1 = 12, KA= 49 

CaCO3 q/kh = 4*12 =48 

 

CaCO3 q/kh = y1 * (KA/10) 
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Pl.: 

1. y1 = 12, KA= 41 

CaCO3 q/kh = 12*4,1 =49,2 

2. y1 = 12, KA= 49 

CaCO3 q/kh = 12*4,9 =58,8 

 

CaCO3 t/ha = y1 * (KA/100) *1,74 

mivel: 1q = 0,1 tonna és 1,74 kh = 1 ha 

Pl.: 

1. y1 = 12 KA= 41 

CaCO3 t/ha = 12*0,41*1,74 =8,56 

2. y1 = 12 KA= 49 

CaCO3 q/kh = 12*0,49*1,74 =10,23 

Csoportosítás javítási szempontból 

 

– 8,5 

szikesek: pH > 8,5 

A szikjavítási eljárások összefoglaló áttekintése 
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Javítóanyag szükséglet 

CaCO3 és gipsz (CaSO4 * 2H2O) dózis 

Javítóanyag t/m2 = 

 

Javítóanyag t/ha = 

 

ECaCO3 = 50, ECaSO4 =86,1 

Savanyú talajok javítására használt javító anyagok: 

• mészkőpor, 

• lápi mész, 

• cukorgyári mésziszap 

Szikesek javítóanyagai: 

• gipsz, gipsziszap, 
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• digóföld, 

• mésziszap, 

• cukorgyári mésziszap. 

Talajpusztulás elleni védekezés talajtani alapjai 

Komplex feladat, melyben a különböző talajvédelmi módszerek összehangolt, együttes alkalmazása szükséges. 

Ezek a módszerek: 

 

 

 

 

5. Összefoglalás 

A gazdálkodás során figyelembe kell venni a talaj természetes termékenységét, az emberi beavatkozások ne 

rombolják a talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, folyamatait. 

A talajjavítás célja a termékenységet rontó, kedvezőtlen (fizikai vagy kémiai) tulajdonságok megváltoztatása, ill. 

ezek szerepének csökkentése a talajtermékenység növelése érdekében. 

6. Ellenőrző kérdések 

Hazánkban milyen eloszlása van a talaj degradációs formáinak? 

Ismertesse a talajjavítás fogalmát és a gyakori, talajjavításra szoruló talajhibákat! 

Határozza meg a savanyú talajok javításához szükséges mészdózist, sorolja fel a javítóanyagokat! 

Csoportosítsa a szikes talajokat javítás szempontjából, sorolja fel az alkalmazható javítóanyagok! 

7. Fejezetben felhasznált irodalmak 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

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

Stefanovits P. – Michéli E. (szerk): A talajok jelentősége a 21. században 
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Chapter 11. AZ ÖNTÖZÉS TALAJTANI 
VONATKOZÁSAI 

Öntözött területeken növekszik a talaj nedvességtartalma, intenzívebbé válik a vízforgalom, ez pedig kihat a 

talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira. Helyesen alkalmazva az öntözővizet nemcsak a nagyobb 

termések lesznek elérhetők, hanem a - talajra gyakorolt kedvező hatások révén - évről évre növekedhet a talaj 

termékenysége. Előfordulhat, hogy a természeti adottságok figyelmen kívül hagyása káros folyamatok 

megindulásához vezet és a talaj termékenysége csökken. 

1. Az öntözés hatása a talajtulajdonságaira 

A talaj és az öntözővíz kölcsönhatásában – a talaj adottságok mellett – jelentős szerepe van: 

• Az öntözővíz mennyiségének és minőségének, 

• A talajvíz elhelyezkedésének, mozgásának és kémiai összetételének, 

• Az öntözéses gazdálkodás színvonalának, 

• Az öntözés módjának és gyakoriságának. 

A rendszeres öntözés hatással van: 

• A talaj vízforgalmára, 

• A talaj vízforgalmára, 

• A talaj fizikai tulajdonságaira, 

• A kémiai tulajdonságokra (tápanyagforgalom, sóforgalom és sóösszetétel) 

• A talajképződés irányára és intenzitására 

Az öntözés fontosabb talajtani hatásai 

1. Kedvező hatások 

• A növény jobb vízellátása (nagyobb lesz a hasznosvíz tartalom). 

• Fokozott tápanyag-feltáródás és tápanyagfelvétel 

• A káros sók kilúgzása, 

• Erózióval, deflációval szembeni talajvédő hatás 

2. Kedvezőtlen hatás 

• Szerkezetrombolás, a vízgazdálkodás romlása 

• A tápanyagok kilúgzása 

• A túlöntözés káros következményei 

• Redukciós folyamatok jutnak érvényre 

• Szikesedés, elsósodás 

• Elvizenyősödés 
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2. Az öntözés hatása a talaj sómérlegére 

1. Kedvező hatások: a sómérleg csökkentése irányában ható tényezők 

• a talaj sótartalmának kilúgozása 

• a növények kedvező fejlődésének elősegítése 

• jobb gyökérfejlődés 

2. Kedvezőtlen hatások: a sómérleg növelése irányában ható tényezők 

• a talajvízszint megemelése 

• a talajvíz sótartalmának felhalmozása 

• a mélyebb talajrétegek sótartalmának felhalmozása a felszín közeli rétegekben 

• az öntözővíz sótartalma kilúgozódásának meggátolása 

Talajvízből történő sófelhalmozódás megelőzése 

• a talajvíz horizontális mozgásának elősegítése („pangás”, betöményedés megakadályozása); 

• a talajvízszint stabilizálása (süllyesztése vagy megemelkedésének megakadályozása); 

• az öntözés közvetlen vagy közvetett hatásaira bekövetkező fokozott talajvíztáplálás megakadályozása 

(egyenletes vízelosztás, a túlöntözés elkerülése, a szivárgási veszteségek csökkentése; a tározók vagy csatornák 

szivárgási veszteségeinek csökkentése). 

Másodlagos szikesedés 

Minden kontinensen előfordul, több millió hektárnyi területet érint, és sajnos terjedését mind a mai napig nem 

sikerült megakadályozni, sőt jelentős mértékben mérsékelni sem. 

Másodlagos sófelhalmozódás. 

Másodlagos szolonyecesedés: a talaj Na+-telítődése a feltalajban vagy a talaj mélyebb rétegeiben. 

Szologyosodás. Sajátos talaj-degradációs folyamat, amelynek során az agyagásványok szétesnek a vas- és 

alumínium oxidok (Al2O3, Fe2O3) a B-szintbe lúgzódnak, a gyengén oldódó kovasav a felszínen marad és 

fehér por formájában halmozódik fel a talaj felszínén, a mikro-mélyedésekben vagy a szerkezeti elemek (például 

a B-szint oszlopainak) felületén. 

3. Öntözés hatása a talaj fejlődésére 

A rétiesedés folyamán 

• a magasabb talajvízszintben, 

• a hidromorf vonások erősödésében, 

• a szervesanyag-lebomlás sebességének mérséklődésében fejeződik ki 

A rétiesedés száraz évjáratokban kedvező (-> jobb vízellátás), nedves évjáratokban kedvezőtlen (-> túl nedves 

állapot, belvízveszély) folyamat a talaj termőképessége szempontjából. 

A láposodás során azonban már a 

• rendszeresen ismétlődő felszíni vízborításokban és 

• az erős szervesanyag-felhalmozódásban is. 
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A láposodás – mocsarasodás viszont egyértelműen kedvezőtlen, hisz az eredményes növénytermesztést 

megakadályozza, kérdésessé, kockázatossá teszi. Másodlagos láposodási –mocsarasodási folyamatok mintegy 

10 ezer hektáron következtek be a Tiszalöki Öntözőrendszer hatásterületén 

Öntözés hatása a talaj szerves-anyag tartalmára 

Az öntözés két okból is elősegíti a talaj szervesanyag-tartalmának gyarapodását: 

• jobb nedvességellátás hozzájárul a nagyobb növényi biomassza előállításához, amely a talajban nagyobb 

mennyiségű visszamaradó tarló- és gyökérmaradványt eredményez; 

• erősebb átnedvesedés mérsékli az aerob mineralizációt, így lassúbb lesz a szerves-anyag lebomlása, 

mineralizációja. 

Öntözés hatása a talaj tápanyagforgalmára 

• Az öntözött talajok kiegyensúlyozottabb nedvességforgalma kedvezően hat a talaj tápanyagkészletének 

feltáródására, a talajba juttatott tápanyagok érvényesülésére, és végeredményben a növény tápanyagellátására. 

• Az öntözés káros mellékhatásai (rétiesedés) azonban a tápanyagforgalmat is kedvezőtlenül befolyásolják: 

időszakosan anaerob körülmények redukciós viszonyok eredményeznek, csökken a talajok biológiai aktivitása 

és romlik a tápanyagok növény által történő felvétele. 

• Az öntözés elősegíti a tápanyagoknak a mélyebb rétegekbe vagy a talajvízbe való kilúgzódását. A tápelemek 

közül a legmozgékonyabb a nitrogén, nitrát ion formájában. Kilúgzása nemcsak tápanyagveszteséghez vezet, 

hanem a felszín alatti vizek „nitrát-szennyeződésének” egyik forrása. 

Az öntözés hatása a talaj biológiai aktivitására 

Öntözött talajokban a kedvezőbb nedvességellátás eredményeképpen nő a talaj mikrobiális tevékenysége, 

biológiai aktivitása: 

• nő a szaprofita mikroorganizmusok (baktériumok, gombák, sugárgombák, algák stb.) száma és faj-diverzitása; 

• nő a talaj mikrobiális aktivitása (szervesanyag-lebontás, légzés és CO2-produkció, enzimaktivitás stb.); 

• erősödnek a talajban végbemenő és a talajtermékenység szempontjából kedvező biológiai folyamatok, a 

humuszképződés; a szerves nitrogénformákat ammónia-nitrogénné lebontó ammonifikáció; az ammónia-

nitrogént nitrát-nitrogénné transzformáló nitrifikáció; a légköri N megkötése szimbionta (rhizobiumok, 

mikorrizák) és szabadon élő mikroorganizmusok (Azotobacter) által. 

Öntözővíz mennyiségének meghatározása 

Öntözővíz igény: a növényállomány vízigényének kielégítéséhez szükséges mesterséges csapadék mennyisége, 

a természetes csapadékon és a talajban levő könnyen felvehető vízkészleten kívül. Ideális körülmények között a 

talaj nedvességtartalma közel megegyezik a talaj minimális vízkapacitásával. Ebből következik, ha a pillanatnyi 

nedvességtartalom kisebb, mint a minimális vízkapacitás, vízhiányról beszélünk. 

Vízhiány tf% = VKmin tf% - Npill tf% 

VKmin tf% = a talaj minimális vízkapacitása térfogat%-ban. 

Npill tf% = a talaj pillanatnyi nedvességtartaloma térfogat%-ban 

Öntözővíz mm/x cm rétegvastagság= X cm rétegvastagság / 10 * vízhiány tf% 

X cm rétegvastagság = az öntözendő réteg cm-ben 

Öntözővíz m3/ha/xcm réteg = öntözővíz mm/ X cm *10 + az előbbi érték 30%-a 

mm vízborításból m3/ha-ra történő átszámításnál szorozni kell 10-zel 

+ 30% -ot párolgásra, elfolyásra kell hozzáadni. 
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4. Vízminőségi paraméterek 

• Az öntözővíz sótartalma 

• Szódát nem tartalmazhat 

• Effektív Ca + Mg mennyisége 

• Az öntözővíz relatív Na-tartalma 

• Nátrium adszorpciós arány (Sodium Adsorption Ratio: SAR) 

• Magnézium % 

Az öntözővíz sótartalma 

A sótartalmat a térfogategységben oldott só mennyiséggel (g/l) vagy az oldat fajlagos elektromos 

vezetőképességével (Electrical Conductivity: EC) szokás kifejezni. 

Mértékegysége lehet: mg/l, g/l, mS/cm 

c mg/l = 640 EC (elektromos vezetőképesség). 

A sótartalomra nézve valamennyi ismert határérték azt a célt szolgálja, hogy az öntözővíz ne okozzon káros 

sófelhalmozódást a talajban. Ezért az öntözővíz megengedhető sótartalmára nem lehet általános érvényű 

szabályt megállapítani, mert azt befolyásolja a talaj vízáteresztő képessége, drén viszonyai, a csapadék 

mennyisége, az öntözési mód, a növény sótűrése stb. 

Megállapították, hogy ha az öntözővíz sótartalma kisebb, mint 500 mg/l (EC <0,78 mS/cm), akkor általában 

nem növekszik számottevően az öntözött talaj sókészlete. 

Hidrokarbonát és karbonát hatását értékelő mutatók 

Környezeti változás (töményedés, hígulás, pH-emelkedés) hatására a nagy karbonát-hidrokarbonát tartalmú 

vizekből a Ca- és Mg-ionok egy része kicsapódik, így megnő az oldatban a Na-ionok részaránya, ezáltal 

szikesítő hatású lesz a víz. 

A fenolftalein lúgosság a szabad szóda (Na2CO3) jelenlétére utal. A jó minőségű öntözővíz szabad szódát 

egyáltalán nem tartalmazhat, fenolftalein lúgosságot nem mutathat. 

A szódaegyenérték (SzE) megmutatja, hogy az öntözővízben mennyi a Na ionnal egyensúlyban lévő 

hidrokarbonát és karbonát mennyisége (NaHCO3 + Na2CO3), miután a Ca- és Mg-ionok annak egy részét már 

kicsapták karbonát ion formában. 

A szóda (vagy maradék nátrium-karbonát) egyenérték: 

Sze (mgee/l) = (HCO3- + CO32-) – (Ca2+ + Mg2+) 

Öntözővíz kation összetétele 

Az öntözővíz Ca és Mg ionjainak egy része (átlagosan a HCO3- és a CO32- ionok egy negyedével egyenértékű 

hányada) CaCO3 és MgCO3 formájában kicsapódik a talajban, ezért a víz hatékony Ca és Mg-tartalma jóval 

kisebb a mért mennyiségnél. 

(Ca2+ + Mg2+)effektíve =(Ca2+ + Mg2+)mért – 0,25(HCO3- + CO32-). 

Az öntözővíz kation összetétele akkor kedvező, ha kevés Na-iont tartalmaz. A víz szikesítő hatása 

szempontjából azonban nem a Na-ionok abszolút mennyisége, hanem a többi kationhoz viszonyított részaránya 

a döntő. Ha a nátrium hidrokarbonáttal tart egyensúlyt a Na% értéke 35% lehet. Ha más anionokkal van 

egyensúlyban a Na% maximális értéke 40 – 45% lehet. 
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Ha a Mg% , amelyet a Ca és a Mg együttes mennyiségének %-ában adunk meg nagyobb 40 – 50%-nál a víz 

nem használható öntözővíznek. 

Leggyakrabban a várható szikesítő hatást a Na % és a nátrium adszorpciós arány (SAR) fejezi ki. 

 

 

 

Öntözővíz minősítési diagram FILEP (1999) szerint 

I. csoportba a minden esetben felhasználható öntözővíz került, melynek só koncentrációja kisebb, mint 500 mg/l 

(EC <0,78 mS/cm), és a SAR <2. A megengedhető Na % a sótartalomtól függ. A csoporton belül 2 alcsoportot 

különített el, a kiváló minőségű vizekre a SAR <1 jellemző. FILEP (1999) mérései szerint az öntözési idény 

nagy részében ilyen minőségű a jelentősebb hazai folyók vize. 

II. csoportba a csak bizonyos jó vízálló szerkezetű talajokon használható vagy kémiai javítás esetleg hígítás után 

alkalmas vizek kerültek. 

III. csoport a javítás után is csak egyes talajokon használható vizeket foglalja össze, míg a 
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IV. csoport vizei javítás után sem használhatók a nagy sótartalom vagy a magas nátriumtartalom miatt. 

5. Összefoglalás 

A talaj és az öntözővíz kölcsönhatásában – a talaj adottságok mellett – jelentős szerepe van: az öntözővíz 

mennyiségének és minőségének, a talajvíz elhelyezkedésének, mozgásának és kémiai összetételének, az 

öntözéses gazdálkodás színvonalának és az öntözés módjának és gyakoriságának. 

A rendszeres öntözés befolyásolja a talaj vízforgalmát, a talaj fizikai tulajdonságait, a kémiai tulajdonságait 

(tápanyagforgalom, sóforgalom és sóösszetétel) és hatással van a talajképződés irányára és intenzitására 

Az öntözés kedvező hatásai 

• A növény jobb vízellátása (nagyobb lesz a hasznosvíz tartalom). 

• Fokozott tápanyag-feltáródás és tápanyagfelvétel 

• A káros sók kilúgzása, 

• Erózióval, deflációval szembeni talajvédő hatás 

Kedvezőtlen hatásai 

• Szerkezetrombolás, a vízgazdálkodás romlása 

• A tápanyagok kilúgzása 

• A túlöntözés káros következményei 

• Redukciós folyamatok jutnak érvényre 

• Szikesedés, elsósodás 

• Elvizenyősödés 

Az öntözővíz minőségi paraméterei: 

• Az öntözővíz sótartalma 

• Az öntözővíz sótartalma 

• Effektív Ca + Mg mennyisége 

• Az öntözővíz relatív Na-tartalma 

• Nátrium adszorpciós arány (Sodium Adsorption Ratio: SAR) 

• Magnézium % 

6. Ellenőrző kérdések 

Melyek az öntözés kedvező talajtani hatásai? 

Milyen negatív hatásai vannak az öntözésnek? 

Melyek az öntözővíz minőségi paraméterei? 

Hogyan számítjuk ki az öntözővíz mennyiségét? 

7. Fejezetben felhasznált irodalmak 

Vermes L. (szerk.) : Vízgazdálkodás. 
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Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Filep Gy.: Talajvizsgálat 

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan 
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Chapter 12. TALAJSZENNYEZÉS, 
TALAJTISZTÍTÁS 

Az ipari-technikai fejlődéssel, az urbanizációval jelentősen megnőtt a levegőbe, a talajba, a felszíni vizekbe 

került káros, szennyező anyagok mennyisége. 

A különböző károsító anyagok hatása az alábbi tényezőktől függ: 

• az ion/vegyület kémiai tulajdonságai, oldhatósága, felvehetősége, 

• a hatás tartama és a szervezetbe jutott toxikus anyag koncentrációja (dózis), 

• az élő szervezet állapota, alkalmazkodó képessége (kora, fejlettsége, stb.), 

• a káros hatást befolyásoló más anyagok jelenléte, hiánya. 

A rövid idő alatt nagy mennyiségben felvett toxikus vegyületek akut megbetegedést, vagy pusztulást idéznek 

elő. A toxikus anyagok kis koncentrációja is lehet káros, ha a hatás tartós és rendszeres (dózis, toxicitás). 

A toxikus anyagoknak a természetes lebontással szembeni ellenálló képessége a perzisztencia. Minél 

perzisztensebb egy vegyület, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a felhalmozódás után az élő szervezetbe 

kerül (klórozott szénhidrogének, policiklikus aromás szénhidrogének, stb.) (Filep, 2005). 

1. A különösen veszélyes és/vagy általánosan 
elterjedt toxikus anyagok: 

1. Mikroszennyezők 

a. Szervetlen szennyező anyagok 

i. toxikus nehézfémek (Pb, Cd, Ni, Hg, Cr, stb.) 

b. Szerves mikroszennyezők 

i. Peszticidek 

ii. egyéb szerves szennyezők 

 

k. 

2. Makroszennyezők 

a. Szerves (ásványolaj- és ásványolajtermékek), 

b. Szervetlen (nitrogén műtrágyák). 

A talaj szennyeződése alatt a talajprofilban a természetes vagy mesterséges kémiai anyagok koncentrációjának 

az emberi tevékenység hatására bekövetkező növekedését értjük. Ezek a kémiai anyagok hatással vannak a 

növényzetre, amely hatás függ: 

 

 

átengedi a fémeket a talaj-gyökér érintkezési felületen. 
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A talajszennyezés legfontosabb forrásai 

A talaj tűrőképességének ismerete 

A határérték talajt érő környezeti terhelések (savas ülepedés, szilárd és folyékony hulladékok elhelyezése, a 

kemikáliák, műtrágya, növényvédő szer túlzott használata, rossz minőségű öntözővíz, stb.) még nem okoznak 

tartós termékenység csökkenést. 

 

Mértékadó kockázati mutatók (a talaj tűrőképessége) 

2. Szervetlen szennyező anyagok 

Toxikus nehézfémek 
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Jelen lehetnek a talajban: 

• a folyadék fázisban: hidratált ionként, oldható szerves és szervetlen komplex formájában, a kolloidok 

alkotórészeként, 

• a szilárd fázisban: oldhatatlan csapadékokban, szerves és szervetlen kolloidok felületén kicserélhető formában, 

szilikátok kristályrácsaiban. 

A különböző formák között dinamikus egyensúly alakul ki. A talajsavanyodás igen veszélyes lehet e 

szennyezett területeken, mert a talaj eredeti állapotában oldhatatlan nehézfém vegyületek a savanyú kémhatás 

hatására mobilizálódva súlyos környezeti károkat okozhatnak. 

A talajszennyeződés környezeti hatásának megismeréséhez ismerni kell: 

- a talaj tulajdonságait, 

- a toxikus fém összes mennyiségét, 

- a mobilis készletet. 

Ólom (Pb) 

Humán és állategészségügyi szempontból erősen toxikus elem. 

Ólomszennyeződés fő forrásai: ólomtartalmú üzemanyagok, szénégetés, fémkohók, ólomfeldolgozás, 

szennyvíziszapok. 

Ólomkoncentráció: 

nem szennyezett területen: 2-20 mg/kg (ppm), 

nagy forgalmú utak mentén: 500-600 mg/kg, 

ólomfeldolgozó közelében: 3000 mg/kg. 

Az ólom megkötődése, viselkedése a talajban: 

Az ólom a legerősebben lekötött fém, szerves komplexekben, specifikus adszorpciós folyamatok révén kötődik, 

lemosódása igen kismértékű. 

Kadmium (Cd) 

Az emberre és állatra már kis koncentrációban is nagyon toxikus hatású (csontzsugorodást, vesék károsodását, 

tüdőkárosodást okoz). 

Kadmium szennyezés fő forrásai: ércbányászat, fémfeldolgozás, hulladékégetés, szennyvíziszapok, közlekedés. 

Kadmium koncentráció: 

nem szennyezett területen:<1 mg/kg 

nagy forgalmú utak mentén: 3 mg/kg 

nagyvárosi parkokban: 0,5-5 mg/kg 

A kadmium megkötődése, viselkedése a talajban: semleges és lúgos talajban jelentős a Cd specifikusan 

adszorbeált aránya, ha a pH<6,5, akkor a nem specifikus adszorpció lép előtérbe, 5 pH alatt az összes Cd 

mintegy 30 %-a a növények számára hozzáférhető. 

Higany (Hg) 

Gőze és oldható vegyületei rendkívül mérgezőek. 
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Higanyszennyezés fő forrásai: fa- és fémfeldolgozó ipar, csatorna iszapok, komposztált lakossági hulladék, Hg 

tartalmú fungicidek, kőolaj elégetése. 

Higanykoncentráció 

nem szennyezett területen: <0,1 mg/kg (ppm) 

ipari és városi területeken: 0,1-0,4 mg/kg (ppm), 

szennyezett területeken: 7-10 mg/kg (ppm) 

A higany megkötődése a talajban 

A redoxi viszonyoktól függően a higany különböző oxidációs fokozatokban jelenik meg, a Hg2+ és a 

higanygőzt az ásványi és szerves kolloidok erősen adszorbeálják. A higany rendkívül gyenge mozgékonysága 

miatt a termesztett növények csak igen kismértékben tudják kivonni a talajból, ezért Hg tartalmuk viszonylag 

alacsony (< 0,04 mg/kg sza.). 

Nikkel (Ni) 

Az előző két fémnél kevésbé toxikus, néhány állatfaj számára esszenciális nyomelem nagyon kis 

koncentrációban. A nikkel karbonillal szennyezett levegő tüdőkárosodást okozhat embereknél. 

Nikkelszennyeződés fő forrásai: acélipar, galvánipar, elektromos ipar szennyvizei, komposztok. 

Nikkelkoncentráció: 

nem szennyezett területen: 5-50 mg/kg 

fémolvasztók közelében: 1000-5000 mg/kg. 

A nikkel megkötődése, viselkedése a talajban: 

Ha a pH < 6, akkor jelentősen megnő az oldatban a Ni2+ mennyisége. 

A Ni adszorbeálódik az agyagásványok felületén is, valamint a Fe és Mn oxidokon, hidroxidokon. 

 

Megjegyzés: 
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a: ha a talaj adszorpciós kapacitása < 15 mgeé/100g talaj 

b: ha a talaj adszorpciós kapacitása 15-25 mgeé/100g talaj 

c: ha a talaj adszorpciós kapacitása > 25 mgeé/100g talaj 

Néhány toxikus elem mennyisége a talajban és a mezőgazdaságban felhasznált adalékanyagokban 

3. Szerves szennyezőanyagok 

A szerves szennyezőanyagok előfordulnak a talaj folyékony, szilárd és gázfázisában is. A szerves szennyezők 

többsége az emberi és állati szervezetre egyaránt toxikus hatású, mely hatás szájon keresztül, belélegezve és 

bőrön át felszívódva is érvényesülhet. 

A talajba kis mennyiségbe bekerülő toxikus szerves anyagokat (peszticidek, policiklikus aromás 

szénhidrogének, poliklórozott bifenilek), összefoglalóan szerves mikro-szennyezőknek nevezzük. 

1. Peszticidek 

A mezőgazdaságban alkalmazott peszticidek: 

 

 

 

A növényvédő szerek átlagos perzisztenciája a talajban: 

-D, MCPA, stb. 

-12 hónap), pl. atrazin, simazin, linuron, stb. 

 

2. Poliklórozott bifenilek (PCB) és származékaik 

Kizárólag ipari eredetűek, (nagy viszkozitásuk, termikus és kémiai stabilitásuk miatt hidraulikai folyadékokban, 

szigetelő és hűtőfolyadékokban használatos), vízben nem oldódó hidrofób anyagok. A talajba kerülve a 

humuszanyagok hidrofób adszorpcióval kötik meg. 

A szervezetbe kerülve a zsírszövetekben akkumulálódik, az idegrendszert, valamint az anyagcseréért felelős 

szerveket támadja. 

3. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) 

Három, vagy több kondenzált aromás gyűrűt tartalmazó hidrofób, rezisztens anyagok (antracén, fenantrén, 

pirén, benzpirén, stb.). 

Előfordulásuk: a kőolaj képződése során, tüzelő és üzemanyagok elégetése során, erdők, lápterületek égésekor 

keletkeznek. A füstgázokban, cigarettafüstben, a gépjárművek kipufogó gázában mindig megtalálható. A kőolaj 

finomítók körül, a kőolajvezetékek közelében, gázgyárak környékén a PAH szennyezés veszélye nagy. 

A PAH vegyületcsoport több tagjának – pl. benzpirén – rákkeltő (karcinogén) hatása bizonyított. 

A talajba kerülve a humuszanyagok adszorbeálják, a PAH vegyületek perzisztenciája kicsi, kevesebb, mivel 6 

hónap alatt lebomlanak. 

A peszticidek mikrobiológiai transzformációjának vagy inaktiválásának BOLLAG (1974) szerint négy 

lehetősége van: 

A peszticid szubsztrátként szolgál a szaporodáshoz és energia utánpótláshoz. 
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A mikroorganizmus ugyan transzformálja a peszticidet, de életfolyamataihoz abból energiát nem merít. Ez a 

kometabolizmus. 

A teljes peszticid molekula vagy annak köztiterméke valamely természetesen előforduló vegyület molekulájával 

konjugálhat. 

A peszticid beépül és felhalmozódik a szervezetben, ez a passzív vagy aktív akkumuláció. 

4. A kőolaj és kőolajszármazékok 

A talajokba esetenként nagy mennyiségben bekerülő szerves folyadékok közül legfontosabb a kőolaj és a belőle 

készített termékek. 

A kőolajban lévő szénhidrogének szénatomjainak száma C1 - C60-ig terjed, és mintegy 450 vegyület fordul elő 

a kőolajban. A kőolajszármazékok a kőolaj feldolgozásából származó különféle szénhidrogén frakciók. 

Feldolgozás során öt termékcsoportot állítanak elő: 

y gázok 

 

-olajok (dízelolaj, fűtőolaj) 

 

 

A talaj szennyezése a kőolaj kitermelése, feldolgozása, az olaj és a termékek szállítása, szakszerűtlen tárolása 

során fordulhat elő. A szennyeződés mértékét nagyban befolyásolja a talajra jutott olaj vagy származék 

tulajdonsága, mennyisége, és a környezeti feltételek (a talaj tulajdonságai, talajvíz mélysége, éghajlat, stb.). 

A nyersolaj termékek közül a benzin, a közép-párlatok és a kenőolajok okoznak nagyobb mértékű 

talajszennyezést. Legveszélyesebbek a vízben oldódó mozgékony vegyületek, mert a talajvízbe vagy a 

vízgyűjtőkbe kerülhetnek. 

A beszivárgó olaj különböző mozgékonyságú formákban a talaj mindhárom fázisában fordul elő, mint: 

• önálló folyékony fázis a pórustérben, 

• elkülönülten az egyes pórusokban, 

• a talajnedvességben, mint oldott szennyeződés, 

• a talaj levegőben gőz halmazállapotban, 

• a talajvízben úszó olajlencse formájában, 

• a talajvízben oldott szennyeződésként. 

Az olaj mozgékonysága a dinamikai viszkozitásuktól függ, a komponensek relatív mozgékonyságát illetően a 

viszkózus dízelolaj, a fűtőolaj, valamint a nyersolaj lassabban, a benzin gyorsabban mozog a talajban, mint a 

víz. 

Talajtisztítási módszerek (dekontamináció, remediáció) 

A szennyezett talajok megtisztítása akkor válik szükségessé, ha a szennyeződés mértéke meghaladja a „C” 

beavatkozási határértéket. 

Ezután kitettségi, vagy kockázatelemzési vizsgálat következik, melynek során figyelembe veszik: 

 

a szennyezés mobilitását, 
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A három paraméter együttes mérlegelése alapján történik döntés a szennyezés csökkentésének, ill. 

megszüntetésének módszeréről. 

1. A szennyeződésből eredő károk megszüntetésére a beavatkozás célja szerint három csoportot különböztetünk 

meg: 

o lokalizáció, vagy a szennyezőanyagok továbbterjedésének megakadályozása (felszíni takarás, és/vagy az 

oldalmenti szennyezés elszigetelése) 

o részleges mentesítés (az olajlencse kitermelése) 

o a terület teljes dekontaminációja 

2. A talajtisztítás helyszíne szerint „in situ” vagy a helyszínen történő és „ex situ”, vagy a kiemelés után a 

helyszínen kívüli technológiák. 

3. A talajtisztítási eljárás alapelve szerinti csoportosítás: 

o pneumatikus eljárás, (fizikai, in situ), az illékony szerves anyagokkal szennyezett talajlevegő elszívása és aktív 

szén szűrőkkel történő megtisztítása. 

o talajmosás (ex situ, fizikai), vagy extrakció, amikor a talajszemcsék felületén adszorbeálódott szerves és 

szervetlen szennyező anyagokat mesterségesen lemossák a talajszemcsék felületéről. A mosószerbe deszorpciót 

növelő anyagokat, valamint különböző adalékokat keverhetnek, a szennyezett mosóvizet folyamatosan tisztítják. 

o termikus kezelés (ex situ, fizikai). Elve az, hogy a káros anyagokat magas hőmérsékleten oxidálják, ill. 

gázfázisba viszik át. 

o alacsony hőmérsékletű termikus lebontás, amikor a talajt 93-315 °C-on hevítik, 

o magas hőmérsékletű termikus lebontás, a talajt 315-538 °C-on hevítik, 

o égetés, oxigén bejuttatásával történik, 871-1204 °C-on 

o pirolízis, oxigénmentes hevítés, amikor a szerves szennyező anyagok kémiai lebontása történik meg. 

meglévő baktériumok segítségével, vagy alkalmas mikroorganizmusok bevitelével. 

kezelik. 

 be, melyek nagy 

mennyiségű fémet képesek akkumulálni. 

4. Összefoglalása 

A talaj szennyeződés: a talajprofilban a természetes vagy mesterséges kémiai anyagok koncentrációjának az 

emberi tevékenység hatására bekövetkező növekedése. Ezek a kémiai anyagok hatással vannak a növényzetre, 

amely hatás függ: 

 

 

-gyökér érintkezési felületen. 

A különösen veszélyes és/vagy általánosan elterjedt toxikus anyagok: 

Mikroszennyezők 
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o toxikus nehézfémek (Pb, Cd, Ni, Hg, Cr, stb.) 

 

o Peszticidek 

o egyéb szerves szennyezők 

o policiklikus aromás szénhidrogének (PAH=Polycyclic Aromatic Hidrocarbons) 

o poliklórozott difenilek (PCB) és egyéb származékaik. 

Makroszennyezők 

- és ásványolajtermékek), 

 

Talajtisztítási módszerek (dekontamináció, remediáció) 

A szennyezett talajok megtisztítása akkor válik szükségessé, ha a szennyeződés mértéke meghaladja a „C” 

beavatkozási határértéket. 

Ezután kitettségi, vagy kockázatelemzési vizsgálat következik, melynek során figyelembe veszik: a humán 

veszélyeztetettséget, a szennyezés mobilitását, az ökológiai hatásokat. A három paraméter együttes mérlegelése 

alapján történik döntés a szennyezés csökkentésének, ill. megszüntetésének módszeréről. 

A szennyeződésből eredő károk megszüntetésére 

A. A beavatkozás célja 

B. A talajtisztítás helyszíne, 

C. A talajtisztítási eljárás alapelve szerint különböző csoportokat különíthetünk el . 

5. Ellenőrző kérdések 

Mi a talajszennyezés lényege, hogyan csoportosítjuk a szennyező anyagokat? 

Jellemezze a szervetlen szennyezőket! 

Jellemezze a szerves mikro-szennyezőket! 

Milyen módszereit ismeri a kontaminációnak, a remediációnak? 

6. Fejezetben felhasznált irodalom 

Filep 2005. Talajszennyezés. In: A talajok jelentősége a 21. században. Szerkesztette Stefanovits Pál & Micheli 

Erika .p. 

Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

Filep Gy.: Talajvizsgálat 

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan 
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Chapter 13. A TALAJVÉDELEM, 
ERÓZIÓ ÉS DEFLÁCIÓ 

Fő talaj degradációs formák: 

 

 

 

 

 

 

-kapacitás csökkenés 

-kapacitás csökkenés 

1. Erózió 

Talajeróziónak nevezik a csapadékvíz felszíni, (ritkábban felszín alatti) pusztító tevékenységét. 

Az eróziónak a felszínen lefolyó csapadékvíz romboló hatását nevezték, de kutatások bizonyították, hogy az 

esőcseppek felszíni becsapódása (csepperózió), és a talajban szivárgó vízoldó hatása (oldásos erózió) is okoz 

szerkezetrombolást, illetve anyagveszteséget, ezáltal csökkenve a talaj termőképességét. 

A víz okozta eróziós folyamat három fázisa (Stefanovits, 1977): 

-aggregátumokra vagy egyenesen elemi részeikre 

esnek szét, eliszapolódnak. 

 

böző távolságokban 

Az erózió tényezői: 

Kétféle romboló erő: vízcseppek ütőhatása és a víz szállító ereje 
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Eróziós formák 

1. Csepperózió 

Az esőcseppek ütőhatásából ered. Másként hat nedves és száraz talajon. Ha a cseppek kiszáradt talajfelszínt 

nedvesítenek meg, a hirtelen nedvesség hatására a talajmorzsák robbanásszerűen esnek szét. 

A cseppek nagyságából és azok sebességéből adódó energia a becsapódáskor a pépszerű talajt szétfröccsenti, és 

segíti a talajrészeket a lejtőn való lefelé elmozdulásban. 

A növényzet közel teljesen felfogja az esőcseppek energiáját, a magas szerves anyag tartalom az 

agyagfrakcióval együtt szintén csökkenti a csepperózió hatását. v 

Bizonyos esetekben a csepperózió által megmozgatott talaj mennyisége 50-90-szerese lehet a lefolyásból eredő 

eróziónak. 

2. Mikroszoliflukció 

Elsősorban tél végén, tavasz kezdetén figyelhet meg, amikor a vastag hótakaró gyors olvadásnak indul a fagyott 

talaj felett, ill. a fagyott talaj felső része is felenged. 

A mikroszoliflukció kialakulásának főbb kiváltó okai: 

 

-téli csapadék, 

 

 

A mikroszoliflukció többféle formában jelenik meg, e szerint a lejtőn lefelé haladó tömeg mozgása lehet: 

 

 

-folyó). 

3. Lepelerózió 
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Egy adott időben, nagy felületen elmozduló víztömeg okozta pusztítás, amely elhordja a pépes állapotban lévő 

talajrészeket. A mikroszoliflukciótól a néhány cm mély érhálózat kialakulása különbözteti meg. Az erekben 

valamivel nagyobb a víz talajerodáló hatása, de a lepelerózió még a talajt megközelítően egyenletesen hordja el. 

Eróziós formák méret szerint lehetnek: 

-20 cm mélységű és szélességű, még akadálytalanul átművelhető 

-50 cm, a talajművelést még lehetővé teszi, de nyomai már nehezen tüntethetők el, 

művelést, és a vízmosások közötti területre korlátozza a gazdálkodást. 

A vonalas eróziós formák akkor alakulnak ki, amikor a felülről lefolyó víztömegek egyesülnek és már nem 

egyenletesen hatnak a talajfelszínre. 

 

Eróziós formák 

Eróziós formák mértéke szerint a következők lehetnek: 

lületi 

o gyengén erodált < 30% 

o közepesen erodált 30 – 70% az összfelület 

o erősen erodált > 70% 

 

o gyengén < 35 t/ha 

o közepesen erodált 35 – 90 t/ha 

o erősen > 90 t/ha 

 

o általában az 1 km2–re eső vízmosások hosszát adják meg 

o gyengén < 200 m/km2 
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o közepesen erodált 200 – 500 m/km2 

o erősen > 500 m/km2 

 

o gyengén < 10% 

o közepesen erodált 10 – 30 % az összterület 

o erősen > 30 % 

Lejtőtípusok 

Az eróziós folyamat sebessége legkisebb a csernozjom talaj esetében, legnagyobb az erdőtalajok felszínén. A 

lejtő alakja is jelentős szerepet játszik a talajpusztulás érvényre jutásában. A domború lejtők alsó harmadában 

nagyobb a talajpusztulás, mert a lezúduló víz itt rendelkezik a legnagyobb energiával. A homorú lejtőkön a lejtő 

középső harmadában legnagyobb a kártétel. A természetben előforduló összetett lejtőkön közel egyenletes 

lejtésű, valamint domború és homorú szakaszok váltakoznak. 

Védekezés (komplex) 

o Növénytermesztési és erdészetei szintvonalas művelés 

o Talajtani – szerkezet, talajművelés, altalajlazítás 

o Kultúrtechnika – sánc, terasz, övárok 

Egyesült államokban eróziós kísérletek adatai lapján megalkották az Egyetemes Talajvesztési 

Egyenletet (Universal Soil Loss Equation →USLE) 

A= R * K * L*S * C * P 

A= az egységnyi területre számított évi átlagos talajveszteség (t*ha-1 * év-1); 

R= esőtényező, a helyileg várható záporok eróziós potenciálja, megművelt, de bevetetlen talajokon 

(MJ*mm*ha-1*h-1*év-1); 

K = a talaj erodáltságát kifejező tényező (t*ha*h*ha-1*MJ-1*mm-1); 

L= a lejtő hosszúsága tényezője, a talajveszteség aránya a 22,13m hosszúságú lejtőhöz viszonyítva 

(viszonyszám); 

S= a lejtőhatás tényezője, a talajveszteség aránya a 9%-os lejtőhöz viszonyítva, azonos talaj és egyéb 

körülmények között (viszonyszám); 

C= a növénytermesztés és gazdálkodás tényezője, a talajveszteség aránya különböző talajfedettség és 

gazdálkodásmód esetén a fekete ugaréhoz viszonyítva (viszonyszám); 

P= a talajvédelmi eljárások tényezője, a talajveszteség aránya vízszintes, sávos vagy teraszos művelés esetén a 

lejtőirányú műveléshez viszonyítva (viszonyszám). 

2. Defláció (szél talajpusztító hatása) 

A defláció a szél által okozott eróziós talajpusztulást jelent. 

A szelek olyan pusztító hatása ez, mikor a szelek elhordják a laza, mállásnak indult talaj részecskéit, ezzel 

megváltoztatva a környezetet. Kisebb-nagyobb mélyedések jönnek létre az elhordott talaj területein. Elsősorban 

homok és láp talajokon pusztít, ha kiszárad a talajfelszín. 
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Defláció formái, fokozatai 

o szélfodrok, 

o szélbarázdák, 

o buckák, 

o dünék. 

Védekezés 

o Erdősávok, fa sorok 

o Növénysávok – merőlegesen a szélirányra 

o Talajfelszín nedvességtartalma 

3. Összefoglalása 

Talajeróziónak nevezik a csapadékvíz felszíni, (ritkábban felszín alatti) pusztító tevékenységét. Az esőcseppek 

felszíni becsapódása (csepperózió), és a talajban szivárgó vízoldó hatása (oldásos erózió) is okoz 

szerkezetrombolást, illetve anyagveszteséget, ezáltal csökkenve a talaj termőképességét. 

A talaj erózió és defláció értékelése során figyelembe kell vennünk a talajpusztítást kiváltó és befolyásoló 

tényezőket. 

A víz okozta eróziós folyamat három fázisa van (Stefanovits, 1977) 

o Az esőcseppek ütőhatásától a talaj aggregátumai mikroaggregátumokra vagy egyenesen elemi részeikre esnek 

szét, eliszapolódnak. 

o A szétesett talajrészecskéket a lefolyó víz elszállítja. 

o A hordalékot szemcsenagyság szerinti sorrendben különböző távolságokban lerakja. 

A defláció (a szél erózió) legismertebb hatása a csökkenő termőképességgel járó feltalaj- és tápanyagveszteség. 

4. Ellenőrző kérdések 

o Ismertesse a vízeróziót kiváltó és befolyásoló tényezőket! 

o Milyen eróziós formákat ismer? 
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o A különböző eróziós formák esetében az erózió mértékét hogyan minősítjük? 

o Melyek a defláció formái és hogyan védekezünk ellenük? 

5. Fejezetben felhasznált irodalmak 

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II 

• Centeri Cs.: Az általános talajveszteség becslési egyenlet (USLE) K tényezőjének vizsgálata 

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

• Stefanovits P. – Michéli E. (szerk): A talajok jelentősége a 21. században 
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Chapter 14. A TALAJVÉDELMI 
INFORMÁCIÓS MONITORING 
RENDSZER ÉS GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSA 

Talaj-monitoring feladata és célja 

o a talajtulajdonságok térbeni eloszlásának és időbeni változásainak szisztematikus regisztrációja, 

o a természeti változások, emberi beavatkozások talajra gyakorolt hatásának nyomon követése, 

o talaj-degradációs folyamatok, talajszennyezések regisztrálása, azok megelőzése, 

o a fenntartható mezőgazdasági megalapozása, 

o 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 

o országos törzsmérő hálózat, 

o erdészeti mérőpontok, 

o 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. 

A speciális mérőhelyek 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 

o Degradálódott területek. Főleg mezőgazdasági művelésű területeken szél és víz okozta erózió, savanyodás, só-

felhalmozódás, szikesedés, tömörödés, talajszerkezet leromlás, biológiai degradáció, talajszennyezés. 

o Ivóvízbázisok hidrogeológiai védőterületei. 
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o Fontosabb tavak és tározók vízgyűjtője. 

o Erősen szennyezett ipari körzetek. 

o Szennyvíziszap, szennyvíz, hígtrágya elhelyező mezőgazdasági területek. 

o Erősen szennyezett agglomerációs körzetek, üdülőövezetek. 

o Hulladék és veszélyes hulladék lerakóhelyek környéke. 

o Roncsolt felületek (felszíni bányászat, ipar, infrastruktúra által roncsolt felszínek, rekultivált meddőhányók 

stb.). 

o Közlekedés által érintett területek, autópályák környezete. 

o Természetvédelmi területek. 

o 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 Talaj-

mikrobiológiai 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. 

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 
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o Talajfizikai, vízgazdálkodási jellemzők: 

o Arany-féle kötöttségi szám (KA), 

o mechanikai összetétel, 

o higroszkóposság (hy), 

o térfogattömeg, 

o teljes vízkapacitás (pFo), 

o szabadföldi vízkapacitás (pF2,5), 

o holtvíz tartalom (HV, pF 4,2), 

o hasznosítható vízkészlet (DV, pF2,5-pF4,2) 

o Talajkémiai jellemzők, tápanyagtartalom: 

o 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; 

o felvehető tápanyagtartalom (P, K, Mg, Na, Ca, Cu, Zn, Mn, Fe, B, Mo) csak a szelvények felső szintjéből, de 

minden évben; 

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

eljárás szerint; 

o 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. 

Talajvízmintákból meghatározandó paraméterek: 

pH, EC, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO32-, HCO3-, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, PO43-. 

Talaj mikrobiológiai vizsgálatokat a talaj felső szintjéből kell elvégezni: 

o nedvességtartalom, 

o CO2 produkció meghatározása, 

o cellulózbontó aktivitás, 

o dehidrogenáz enzimaktivitás meghatározása. 

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 



 A TALAJVÉDELMI 

INFORMÁCIÓS MONITORING 

RENDSZER ÉS GYAKORLATI 

ALKALMAZÁSA 

 

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

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, triazin-származékok, fenoxi karbonsavak, 

karbamátok, foszforsavészterek. 

Szerves mikroszennyezők: 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 mikro-szennyezők vizsgálata 1996-97-ben a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztérium által kiírt pályázatból finanszírozták. 

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 az AGROTOPO 

o 1:100000-es méretarányú agro-topográfiai térképsorozat 

o Készítő: MTA TAKI 

o Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó talajtani térképsorozat, amely a termőtalajokról szóló 

regionális léptékű ismeretszerzés alapjaként szolgál. 

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

Az AGROTOPO térképsorozat különböző, termőhelyi talajadottságokat meghatározó talajtani paraméterek 

tartalmaz: 

o genetikai talajtípus 

o talajképző kőzet 

o fizikai talajféleség 

o agyagásvány összetétel 

o talaj vízgazdálkodási tulajdonságai 

o kémhatás és mészállapot 

o szerves-anyag készlet 

o termőréteg vastagság 

o talaj-értékszám 

1. Összefoglalás 

Magyarországon a Talajvédelmi Információs és Monitoring koncepcióját és rendszertervét az MTA-TAKI 

irányításával szakértői bizottság dolgozta ki 1991-ben. 
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A talaj-monitoring 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. 

2. Ellenőrző kérdések 

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? 

3. Fejezetben felhasznált irodalmak 

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

informatikai rendszere 
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Chapter 15. AZ EU TALAJVÉDELMI 
STRATÉGIÁJÁNAK FŐBB 
ALAPELVEI 

Miért van szükség komplex talajvédelemre? 

A talaj sokoldalú funkcióinak fenntartása, zavartalansága az egész társadalom közös érdeke, s legfőbb 

eszközének, az agrár-környezetgazdálkodásnak az ország gazdasági és társadalmi fejlődésében feltétlenül 

prioritást kell élveznie.” (Várallyay, 2002) 

„A fenntartható fejlődés három fontos alapeleme Magyarországon a talajkészleteinkkel történő ésszerű 

gazdálkodás; a biodiverzitás védelme, fejlesztése; valamint a felszíni és felszín alatti vízkészleteink 

minőségének és mennyiségének megóvása. 

Mindhárom mezőgazdaságunk, környezetvédelmünk, vidékfejlesztésünk közös feladata, amely az állam, a 

földtulajdonos és a földhasználó, valamint az egész társadalom részéről megkülönböztetett figyelmet igényel, 

átgondolt és összehangolt intézkedéseket tesz szükségessé” (Várallyay, 2002). 

A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései 

1. Miért kell a talajt védeni? 

A talaj sokoldalú funkciói közül ma már messze nem csupán a biomassza-termelés funkciót hasznosítja a 

társadalom. Azt az elhatározást, hogy a funkciók közül mikor és hol, melyikre (melyekre) van (vagy lenne) 

elsősorban szükség, a társadalmi elvárások és politikai döntések határozzák meg. Mivel ezek az elvárások 

különbözőek, térben és időben változnak, egy talajvédelmi stratégiának az általános irányelvek mellett 

megfelelően differenciáltnak is kell lenni, tükrözve a különbségeket, változásokat. 

2. Mi ellen kell a talajt védeni? 

A talajvédelmi stratégiának - ebből a szempontból - alapvetően két dolgot kell biztosítania, illetve elősegítenie: 

o a talaj zavartalan funkcionalitását veszélyeztető folyamatok számbavételét, talajra gyakorolt kedvezőtlen, sőt 

káros hatásainak megelőzését, megszüntetését vagy mérséklését; 

o a talaj elvárt funkcióit jelenleg is akadályozó tényezők felszámolását, megszüntetését, de legalábbis 

mérséklését. 

A két elem biztosítása nem vagylagos alternatíva, hanem egyaránt fontos. 

3. Hogyan kell a talajt védeni? 

A talaj védelmét biztosító intézkedések alternatív megoldási lehetőségeinek megállapításánál fel kell mérni a 

nemkívánatos (kiküszöbölendő, módosítandó, megelőzendő) talaj tulajdonságokat, talaj folyamatokat, illetve az 

azokat meghatározó tényezőket és ennek alapján megállapítani azok lehetséges, reális és racionális befolyásolási 

lehetőségeit. A számba jöhető, várható következményeit sokoldalú (a közvetlen, másodlagos, sőt harmadlagos 

hatásokat egyaránt számításba vevő) hatáselemzésekkel kell értékelni. 

Ésszerű, gazdaságilag indokolt és szociálisan is elfogadható talajvédelmi stratégia kidolgozásánál figyelembe 

kell venni, hogy a talaj – talajhasználat - környezet összefüggések kölcsönösen hatnak egymásra. A talaj 

egyrészt elszenvedi a környezet gyakran káros stressz hatásait, másrészt - elsősorban ésszerűtlen használata 

esetén - okozhat is ilyeneket, fenyegetést jelentve környezetünk többi elemeire: a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekre, a felszín közeli légkörre, az élővilágra, végül a tájra is. 

A talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései 

Ésszerű talajhasználat. A mező- és erdőgazdasági biomassza-termelés, a természetvédelem, a tájesztétika, az 

ipari- és infrastruktúrafejlesztés, a város- és településfejlesztés területi igényeinek minél kisebb termőfelület 
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kieséssel járó harmonikus összehangolása; az ország agro-ökológiai potenciáljának és a különböző célra 

(élelmiszer, takarmány, ipari nyersanyag, alternatív energiaforrás) termeszteni kívánt növények igényeinek 

minél jobb területi összehangolása; művelési ágak és vetésszerkezet optimalizálása, racionális termőtájak 

kialakítása. 

o A talaj sokoldalú funkcióképességét akadályozó, a talaj termékenységét csökkentő káros talaj-degradációs 

folyamatok (víz- és/vagy szél okozta talajerózió; savanyodás; szikesedés; tömörödés és talajszerkezet leromlás; 

biológiai degradáció), valamint a talajszennyeződés megelőzése, megszüntetése, vagy bizonyos tűrési határig 

történő mérséklése. 

o A talaj - és ezen keresztül az adott terület - vízháztartásának, nedvességforgalmának szabályozása a 

szélsőséges vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, aszály) megakadályozása, gyakoriságának és mértékének 

csökkentése, káros ökológiai - ökonómiai – társadalmi következményeinek mérséklése érdekében. 

o A talajban lévő és az általános társadalmi fejlődés kényszerű következményeként a talajba juttatott anyagok 

bio-geokémiai ciklusának szabályozása a racionális növényi tápanyagellátás, valamint a talaj és a felszíni/felszín 

alatti vízkészletek minőségének megóvása, szennyeződésének megakadályozása vagy mérséklése érdekében. 

Nemzetközi kezdeményezések: 

Világ Talaj Charta (FAO, 1982), mely a talajok ésszerű használata és a talajok védelme érdekében nemzetközi 

együttműködést sürget. Az általános talajvédelemre vonatkozó megállapítások mellett hangsúlyozza, hogy a 

talajok védelme szükséges a biztonságos élelmiszertermelés érdekében. 

Világ Talajvédelmi Politika (UNEP, 1982), a talajvédelmet a környezeti politika részeként kívánja 

megvalósítani. Ehhez kapcsolódó dokumentum az Irányelvek nemzeti talajvédelmi politika készítéshez (UNEP, 

1983), mely a világ országainak ad támpontot és irányelveket saját talajvédelmi politikájuk kidolgozásához. 

Világ Természetvédelmi Charta (IUCN, 1982) elsősorban természetvédelemmel kapcsolatos elveket fogalmaz 

meg. A dokumentum az egyes fajokat természetes élőhelyükkel együtt védi. Ezért a talajvédelem fejezetben a 

fenntartható talajhasználatot, a talaj termékenységének megtartását és a degradáció elleni védelmét 

szorgalmazza. 

Rio-i Nyilatkozat, Agenda 21 (1992) nem tartalmaz közvetlenül talajvédelemre vonatkozó megállapításokat, 

azonban közvetve: fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés, terület- és erőforrás-használat tervezés 

integrált megközelítése, érzékeny ökoszisztémák, sivatagosodás témaköreiben megfogalmazott irányelvek a 

talajok védelmét is elősegítik. 

Ezek a dokumentumok alapelveket fogalmaznak meg, szándékot fejeznek ki, megvalósításuk önkéntes. 

Nemzetközi egyezmények 

Kifejezetten talajvédelmi egyezmény jelenleg nincs hatályban, az alábbi egyezményeknek van talajvédelmi 

vonatkozása: 

Sivatagosodás elleni egyezmény (UNEP, 1994) elsősorban a talajerózió elleni védelmet és az aszálykárok 

enyhítését (megfelelő vízgazdálkodás) hangsúlyozza. 

Biodiverzitás egyezmény (IUCN, 1995) a Világ Természetvédelmi Chartájának alapelveit emeli jogi erőre. 

Talajvédelmi vonatkozása a teljes ökoszisztéma védelmén keresztül jut kifejeződésre. A talajt az ökoszisztéma 

részeként veszi figyelembe. 

Klímaváltozás keretegyezmény (UNEP, 1995) és a Kyoto Protokoll szempontjából a talaj a szén 

körforgalomban betöltött szerepe miatt meghatározó. A talaj a szén egyik legfontosabb raktára. Az egyezmény 

értelmében ezt a raktározó funkciót erősíteni kell, a levegőben lévő széndioxid tartalom csökkentése érdekében 

az itt a raktározott szén mennyiségét növelni kell. 

Talaj-degradációs folyamatok Európában 

Az EU. Tematikus talajvédelmi stratégiájának (EU Thematic Strategy for Soil Protection) alap dokumentuma 

nyolc alapvető feladatot fogalmaz meg az európai talaj-degradációs folyamatok megelőzése – kivédése – 

mérséklése érdekében (Jones & Montanarella, 2003). 
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Talajvédelmi Stratégia megalapozása az EU-ban 

Az EU Talajvédelmi Stratégiája nyolc talajkészleteket fenyegető veszélyre összpontosítja figyelmét, azok 

megelőzését, kivédését, megszüntetését, vagy bizonyos tűrési határig történő mérséklését prioritásként kezelve. 

Mindegyik kidolgozására nemzetközi szakértői csoport alakult. Ezek a társadalmi elvárások és tudományos 

igények széleskörű felmérése, kritikai elemzése alapján meghatározzák az adott részterület fő feladatait, 

kijelölik fő prioritásait, ajánlásokat dolgoznak ki a problémák megoldására, annak metodológiájára, lehetséges 

módszereire vonatkozóan; valamint javaslatot tesznek a munka szervezeti/intézményi kereteire és feltételeire is. 

A tematikus szakértői csoportok munkáját egy kutatási és egy monitoring szakértői csoport tevékenysége 

egészíti ki ( Várallyay, 2002). 

 

A Talajvédelmi Stratégia egymásra épülő feladat lépcsői 

o a talajt fenyegető veszélyek, stresszek (természeti okok, emberi beavatkozások) jelenlegi helyzetének részletes 

és sokoldalú értékelése (környezeti állapotfelmérés); 

o az adott helyzetet létrehozó okok, folyamatok és azok mechanizmusának tisztázása (folyamat elemzés); 

o a folyamatok szabályozási lehetőségeinek feltárása, azok várható hatásának előrejelzése (hatás-elemzés, 

prognózis); 

o a kedvezőtlen hatások és káros következmények lehetőség szerinti megelőzése (prevenció); 

o a bekövetkezett károk megszüntetése, csökkentése (kárelhárítás). 

Magyarország talajvédelmi stratégiája 

Magyarország Talajvédelmi Stratégiája EU-konform, sokoldalú tudományos megalapozottsággal lett 

kidolgozva. A Stratégia három fő célkitűzést fogalmazott meg (Ángyán & Menyhért, 1997). 

A talaj-degradációs folyamatok megelőzése, kivédése vagy mérséklése; 

A szélsőséges vízháztartási helyzetek és azok káros gazdasági, ökológiai, környezeti és szociális 

következményeinek mérséklése; 

Az elemek bio-geokémiai körforgalmának szabályozása (az optimális növényi tápanyagellátás, ill. a kedvezőtlen 

talajszennyeződés, valamint potenciálisan káros anyagok környezetterhelésének megakadályozása érdekében). 

Magyarország Talajvédelmi Stratégiájának legfontosabb célkitűzései 

o A termőhelyi adottságok és a termeszteni kívánt növények termőhelyi igényeinek eddiginél sokkal jobb 

összehangolása. 

o A természeti viszonyoknak és a tájnak megfelelő méretű és alakú mezőgazdasági táblák rendszerének 

kialakítása megfelelő infrastruktúrával. 
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o Talaj-degradációs folyamatok megelőzése, mérséklése. 

o A termesztési folyamat során keletkező szerves anyagok minél teljesebb visszacsatolása a természetes 

anyagforgalom körfolyamatába (recycling). 

o A talaj felszínére jutó víz talajba szivárgásának és talajban történő hasznos tározásának elősegítése. 

o A növény igényeihez, tápanyag felvételi dinamikájához és a termőhelyi viszonyokhoz igazodó ésszerű 

növénytáplálási rendszer. 

o A talajszennyezés megelőzése, bizonyos tűrési korlátok között tartása. 

Ehhez szükséges: 

o A módszerek technológiai részleteinek termőhely-specifikus pontosítása. 

o Megfelelő jogszabályok és gazdasági szabályozók rendszerének kialakítása, ami ösztönöz a kidolgozott 

alapelvek megvalósítására. 

o Megfelelő társadalmi tudat és morál, ami a multifunkcionális talaj ésszerű használatát és védelmét a 

fenntartható fejlődés szükséges elemének ismeri el és hajlandó is tenni ennek érdekében. 

1. Összefoglalása 

A fenntartható fejlődés három fontos alapeleme Magyarországon a talajkészleteinkkel történő ésszerű 

gazdálkodás; a biodiverzitás védelme, fejlesztése; valamint a felszíni és felszín alatti vízkészleteink 

minőségének és mennyiségének megóvása. 

A talaj funkciók közül mikor és hol, melyikre (melyekre) van (vagy lenne) elsősorban szükség, azt a társadalmi 

elvárások és politikai döntések határozzák meg. 

Az EU Talajvédelmi Stratégiája nyolc talajkészleteket fenyegető veszélyre összpontosítja figyelmét, azok 

megelőzését, kivédését, megszüntetését, vagy bizonyos tűrési határig történő mérséklését prioritásként kezelve. 

Magyarország Talajvédelmi Stratégiája EU-konform, sokoldalú tudományos megalapozottsággal került 

kidolgozásra. A Stratégia három fő célkitűzést fogalmazott meg 

o A talaj-degradáció folyamatok megelőzése, kivédése vagy mérséklése; 

o A szélsőséges vízháztartási helyzetek és azok káros gazdasági, ökológiai, környezeti és szociális 

következményeinek mérséklése; 

o Az elemek bio-geokémiai körforgalmának szabályozása. 

2. Ellenőrző kérdések 

Miért és hogyan kell a talajt védeni? 

Melyek a talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései? 

Milyen nemzetközi kezdeményezések és egyezmények születtek a talajvédelemmel kapcsolatosan? 

Melyek a talajvédelmi stratégia egymásra épülő feladatai? 

Az EU talajvédelmi stratégiája milyen fenyegető veszélyre hívja fel a figyelmet? 

Melyek Magyarország talajvédelmi stratégiájának fő célkitűzései? 

3. Fejezetben felhasznált irodalmak 

Várallyay Gy.: Talajvédelmi stratégia az EU-ban és Magyarországon. 
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Németh T., – Stefanovits P., – Várallyay Gy.: Talajvédelem. Országos talajvédelmi stratégia tudományos háttere 


