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1. A talajtanról általában 

 

  1.1. A talajtan (pedológia) és a talajföldrajz (pedogeográfia) tárgya 
  

Talajtan (pedológia) - Pedologie – Soil Science (Pedology) - Edafologia 

 

 A. Mint elméleti tudományág 

 - tanulmányozza a talaj: 

  - tulajdonságait, 

  - képződését, 

 - kutatja, felismeri és osztályozza a talajtipusokat. 

 

 B. mint gyakorlati tudományág 

 - felhasználja az elméleti ismereteket: 

  - a talajművelésben, 

  - talajvédelemben, 

  - talajjavitásban, 

  - talajgazdálkodásban. 

 - alkalmazza az elméleti és gyakorlati ismereteket más tudományágak területén: 

  - agronómia, 

  - erdészet, 

  - környezettudományok, 

  - történelem és arheológia, 

  - geológia, 

  - földrajz, 

  - mérnöktudományok. 

 

Talajföldrajz (pedogeográfia) – Pedogeografie – Pedogeography 

 - tanulmányozza a talaj és talajtipusok földrajzi eloszlását, függőleges és  vizszintes 

zónáltságát,  éghajlati függőségét különböző léptéken: globálisan, kontinentálisan, 

regionálisan, országosan, lokálisan, 

 - felleltározza a talajjal kapcsolatos természetes és antrópikus befolyások térbeli 

elterjedését és azok időbeli változásait. 

 1.2. Miért fontos a pedológia ismerete?  
 A talaj: 

 - a szárazföldi élet feltétele, 



 - az emberi élet és jólét biztositéka: 

  - a növényi táplálék (gabona, zöldség, gyümölcs) forrása, 

  - az állati táplálék közvetett forrása, 

  - az öltözék legfonosabb nyersanyagainak forrása, 

  - ásványi nyersanyagok forrása (pl. aluminium) 

  - épitkezések nyersanyagának forrása, 

 - kapocs a fizikai és a biológiai – élettelen és élő – környezet között: 

  - a fizikai környezet határozza meg a talaj kialakulását és tulajdonságait: 

mállás 

  - a növényi anyag mennyiségének és minőségének befolyása a talajképződésre 

  - a fauna közvetett befolyása a talajra a flórán keresztül – és a talaj befolyása 

   az állatok elterjedésére a (talaj mint táplálékforrás és menedékhely) 

  - az ember befolyása a talajminőségre. 

 A talajtan mint ökológiai tudományág:  

  - ökológia: az élő szervezetek és a környezetük közti kapcsolat tudománya, 

  - a talaj önmagában egy ökoszisztéma – tartalmaz úgy élőlényeket mint azok 

   közvetlen életterét, 

  - a talaj része egy nagyobb  ökoszisztémának – része annak a környezetnek, 

   amelyben más élőlények élnek – köztük az ember. 

  

 A talajtan mint környezettudományág: 

  - a talaj mint az emberi környezet egyik alapvető eleme, 

  - a talaj mint az emberi civilizáció létének és fejlődésének létfontosságú  

   alapeleme – mezőgazdaság, állattenyésztés, stb., 

  - a talaj mint lassan megújuló és véges erőforrás, 

  - a talajpusztulás mint gazdasági, társadalmi és politikai rizikófaktor, 

  - a talajgazdálkodás és talajvédelem létfontosságú feladata. 
 

 1.3. Szükséges előzetes ismeretek 
 - geológiai ismeretek – általános geológia, ásványtan, kőzettan. 

 - földrajzi ismeretek – fizikai földrajz. 

 - biológiai ismeretek – általános biológia, mikrobiológia. 

 - kémiai ismeretek. 

 



 1.4. A talajtan tanításának  célja 
 - általános cél (közös más környezettudományok tanításának céljával): olyan 

ismeretek  megszerzése, amelyek segítenek felkészülnünk a környezetünk fenntartható 

 használatára és védelmére, 

 - specifikus célok: 

  - a talajtani terminológia elsajátítása, 

  - a talajok osztályozásának és leírásának az elsajátítása, 

  - a talajok fizikai, vegyi és biológiai tulajdonságainak a megismerése, 

  - a talajképződési és talajpusztulási folyamatok megértése, 

  - a talajgazdálkodás és talajvédelem alapjainak megismerése, 

  - a talajkutatás alapjainak megismerése. 

 

1.5.  A talajtan - mint tudomány – megalapozása 
 - két talajtani iskola: 

  - kémiai megközelítés: Liebig (1803-1873)(német) és Berzelius (svéd) 

  - geológiai megközelités: Ramann (német), 

 - a modern pedológiai nevezéktan megalapitói:  

  - Dokucsájev (1846-1903)(orosz) – a pedológia első teoretikusa, 

   - Hilgard (1832-1916)(amerikai) – a talajföldrajz megalapítója. 

 

1.6. A talaj fogalma 
 

 - Meghatározások: önálló természeti képződmény 

   

- mezőgazdasági szempontú meghatározás: a Föld szilárd burkának legkülső 

rétege, amely a növények termőhelyéül szolgál - megkülönböztető jellemzője a 

termékenység (vizet és tápanyagot biztosít); 

  - földtani szempontú meghatározás: a regolit azon része, amely képes a 

  gyökeres növények fenntartására. 

 - A talaj mint globális képződmény: pedoszféra – talajtakaró: 

  - elhelyezkedése: a litoszféra külső határán, annak az atmoszférával,  

   hidroszférával és bioszférával való kölcsönhatásának a zónájában, 

  - kiterjedése:  - maximális potenciális kiterjedése a szárazföldek összterülete 

     (kb. 149 millió km2), 

    - gyakorlatilag: 95 millió km2 – a többi: gleccserek, sivatagok, 

     tavak, folyóvizek, települések, 

  - vastagsága: változó (cm – több m) 



 - Talajtest (talajegyed): a talajtakaró része  (a talajtakaró a talajegyedek mozaikja) 

  - az az összefüggő talajtérfogat, amelyen belül a talaj összetétele, szeerkezete, 

   felépítése, anyag- és energiaháztartása nagyjából változatlan, 

  - kiterjedése: métertől több száz km-ig, 

 - Pedon: a talajtest azon elképzelt legkisebb háromdimenzós része, amely már  

  hordozza a talajtest összes sajátosságait (még talajnak lehet nevezni) – 1 - 

10m2   -  polipedon (egymással kapcsolatban levő pedonok összessége – pl. egy  

   földrajzi egységen belül) 

 - A talaj időbeni kiterjedése (negyedik dimenziója) - élethossza: 103 – 106 év. 

 

1.7. A talaj funkcói 
- globális és specifikus funkciók 

 - globális funkciók: 

  - bioszférikus funkció: a szerves funkciók szabályozása- pl. növények víz és 

   tápanayagellátása – termékenység, 

- atmoszférikus funkció: részt vesz a légkör összetételének, nedvesség-

tartalmának és hőháztartásának a szabályozásában, 

  - hidroszférikus funkció: pl. a csapadék eloszlását szabályozza, 

  - litoszférikus funkció: pl. elszigeteli az alapkőzeteket a lefolyó víz, a szél 

   eróziójától, 

  - társadalmi funkció: 1) megújuló természeti erőforrás – sokhelyütt a  

   legfontosabb erőforrás – 2) termelőeszköz, 

 - specifikus funkciók: 

  - tárolás: nedvességet, tápanyagot, energiát, 

  - táplálás: tápanyagokkal látja el a benne vagy rajta élő élőlényeket, 

  - tompítás (pufferolás): az őt ért hatások mérséklése – pl. elsavanyodás, fagyás 

  - szűrés: a kölcsönhatásban levő szférák felé anaygokat szelektíven enged át – 

   pl. a beszivárgó víz, nehézfémek megkötése, 

  - élettér  biztositása a benne lakó szervezeteknek, 

  - megörzés: a belekerülő természetes és mesterséges anyagokat – pl. tefra, 

   régészeti leletek, élőlények nyomai, stb. 

   

1.8. A talaj mint rendszer 
 - a talaj nyílt rendszer: környezetével anyag- és energiaáramlásokkal kapcsolódik 

  össze, 

 - a talaj összetett, alrendszerekből álló rendszer – 3 fő alrendszer: 

  - szervetlen alrendszer, 



  - élő szerves  alrendszer, 

  - élettelen szerves alrendszer,    

 - a talaj többfunkciójú rendszer (lásd fentebb), 

 - a talajnak, mint rendszernek, önálló szerkezete van, 

 - a talaj önszabályozó rendszer (feedback) – pl. higanyt metilező baktériumok  

  felszaporodása Hg-kontamináció esetén. 

 
 

1. ábra. A talaj, mint rendszer, alrendszerei (szervetlen, szerves élő és szerves élettelen) 

(Dolores Gende nyomán) 

 
 
1.9. A talajtan tudományos kapcsolatrendszere (társ- és segédtudományok) 
 - földtan: ásványtan, kőzettan, geokémia, hidrogeológia, 

 - földrajz: természeti földrajz, geomorfológia, tájföldrajz, növény- és állatföldrajz, 

 - biológia: mikrobiológia, növénytan, állattan, ökológia, 

 - kémia: analitikai kémia, szerves kémia, kolloidkémia, 

 - meteorológia – agrometeorológia, 

 - fizika, 

 - matematika – számítástehnika, 

 - agronómia. 

 



1.10. A talajtan alágazatai: 
 - Általános talajtan: 

  - talajásványtan, 

  - talajfizika, 

  - talajkémia, 

  - talajbiológia, 

  - talajgenetika, 

  - talajszisztematika, 

  - talajföldrajz. 

 - Gyakorlati talajtan: 

  - talajtérképezés, 

  - talajminősités, 

  - talajművelés, 

  - talajgazdálkodás, 

  - talajvédelem, 

  - talajjavitás. 



 

2. A talaj általános összetétele és alkotó elemei 
 

 - a talaj mint polidiszpersz rendszer 

 - mindhárom fázis a talaj lényeges alkotóeleme: szilárd, folyadék, gáz: 

  - szilárd fázis: kb. 50%, 

  - folyadék fázis: 30 - 45%, 

  - gázfázis: 5 – 20%. 

 - a talaj alapvetően 4 alkotóelemből áll: 

  - szervetlen anyag, 

  - szerves anyag, 

  - víz, 

  - levegő. 

 

2.1.  A talaj szilárd összetevői (1. ábra) 
 

2.1.1. Szervetlen szilárd fázis: szilárd halmazállapotú ásványi eredetű részecskék: 

 - a részecskék minősége szerint: kőzettörmelék és ásványok, 

 - a részecskék keletkezési helye szerint: alogén és autigén, 

 - a részecskék keletkezési módja és ideje szerint: elsődleges és másodlagos. 

 

2.1.1.1. Kőzettörmelék 

 - elsődleges, alogén vagy autigén, 

 - eredete: „in situ” vagy szállított (eolikus, folyóvizi, vulkáni, kozmikus), 

 - minősége: az alapkőzet függvénye (kőzettan), 

 - szemcsemérete: szilt, homok, kavics, 

 - morfológiája: szögletes/gömbölyített, izometrikus/lapos, 

 - mennyisége: változó, talajtipus, klima, alapkőzet, talajszint,  földrajzi helyzet (pl. 

 vulkánok közelsége) szerint. 

 

2.1.1.2.  Ásványok 

 - elsődleges ásványok: alogén,  

  - eredet – fizikai mállás terméke, alapkőzet összetevője, abból szabadul fel, 

   – vagy behordott anyag, 

  - szemcsenagyság és morfológia az alapkőzettől és eredettől függ,  



- minőség: mállással való ellenállás függvénye – a legellenállóbb  ásványok a 

legyakrabbak: reziduális ásványok, 

  - mállási fok: ásványfaj és talajszint szerint, 

 - másodlagos ásványok: autigén 

  - eredet: a talajban alakulnak ki:  - mállástermék, 

       - kicsapódás-kristályosodás, 

 - kristályosodási fok (szemcsenagyság): amorf, kriptokristályos, kristályos, 

 - minőség: talajkémia (vegyhatás), oldatok kompoziciója, alapkőzet tipusa (pl.  

  karbonáttartalom) függvénye. 

 

- a talajban előforduló főbb ásványok: 

 - terméselemek: ritkán, pl. érctelepek felett (Au, Pt), kén vulkáni/posztvulkáni, 

 - szulfidok: főleg Fe-szulfidok – pirit, markazit,  

  - biogén vagy abiogén eredet,   

  - szerepük a savanyú szulfáttalajok képződésében: oxidáció – szulfátok (pl. 

   jarosit: Fe-K hidroszulfát). 

 - oxidok, hidroxidok: 

  - SiO2 – kvarc – gyakori kőzetalkotó ásvány, mállással szemben ellenálló 

     - elsődleges eredet, 

    – feldúsul a mállás folyamán,  

    - a silt és homokfrakciót dominálja (pl. a detritikus üledékes 

     alapkőzetű talajok silt- és homokfrakciója 90-95%-a), 

    - másodlagos eredet: amorf SiO2 átkristályosodása, ránövés, 

   - krisztobalit, kalcedon, opál – ritka. 

  - Ti oxidok – rutil, ilmenit, brookit: elsődleges – anatáz: másodlagos (főleg 

    agyagfrakcióban). 

  - Al oxidok-hidroxidok – korund (elsődleges, reziduális), 

   - az Al hidroxid preferenciásan beépül az agyagásványok   

  szerkezetébe („anti-gibbsit hatás”),  

   – gibbsit a  legelterjedtebb Al hidroxid a talajban - csak akkor  

   keletkezik, ha az Al beépülését agyagásványokba valami   

   megakadályozza – számos ásvány vegyi mállásának végterméke – 

   jellemző a trópusi-szubtrópusi klimára (laterit, bauxit). 

  - Fe oxidok-hidroxidok – rendkívül elterjedtek a talajokban: 

   - oxidok:  magnetit, maghemit, hematit  

    - elsődleges – gyakori kőzetképző járulékos ásványok, 



    - másodlagos – színes ásványok bomlása, 

    - Fe oxidok átalakulása redox feltételek függvénzében, 

   - hidroxidok és oxihidroxidok: „limonit”  

    – goethit – hematitból hidrolizissel, de kicsapódhat  

     közvetlenül is vasas oldatokból – a goethit-hematit arány 

     növekedése az éghajlat függvényében – a   

     szervesanyagtartalom és csokkenő pH kedvez a  

     képződésének – a magas Al tartalom gátló 

     - a talaj egyik legfontosabb színezőanyaga 

    - lepidokrocit – goethitté alakulhat át. 

  - Mn oxidok-hidroxidok – a Mn savanyú kémhatású és reduktív közegben van 

   oldott állapotban – növekvő pH és oxidatív közegben Mn ásványok 

   válnak ki : 

   - piroluzit – erősen oxidatív médiumban a legstabilabb Mn oxid, de a 

    talajokban elég ritka (más nyomelemek gátló hatása) – a  

    birnessit ezért gyakoribb, 

   - oxihidoxidok: psilomelán, hausmanit – lúgos kémhatású talajokban. 

 - Sziget- és csoportszilikátok - andaluzit, cirkon, epidot, gránátok, kianit, olivin, 

  sztaurolit, titanit, topáz, turmalin – elsődlegesek – mállással szembeni  

  ellenállásuk nagyon változó (pl. cirkon és olivin) – jelenlétük főleg az  

  alapkőzet függvénye. 

 - Lánc- és szalagszilikátok – piroxének, amfibolok – elsődleges – alapkőzetből 

 - Rétegszilikátok 

  - Csillámok: muszkovit, biotit – elsődlleges, előbbi mállásnak ellenállóbb, 

   talajokban nagyon gyakori – eolikus eredetű is lehet. 

  - Agyagásványok: aluminium hidroszilikátok - a leggyakoribb talajásványok 

   - eredetük főleg másodlagos – a vegyi mállás (földpátok) végtermékei: 

   agyagosodás 

Hidrolizis: szilikátásványokat – főleg földpátokat - tartalmazó kőzetek 

mállása nedves környezetben: 

   - a mélyben képződőtt földpátok instabilisak a Föld felszínén – a vízzel 

  való reakciójuk során agyagásványokká alakulnak át, amelyek stabilak ebben a 

  környezetben, miközben fémionok (K, Na, Ca) szabadulnak fel: 

  H2O + CO2  = H2CO3  = H+1 + HCO3
-1 



 4KALSi3O8 + 4H+1 + H2O = 4K+1 + Al4Si4O10 (OH)8 + 8SiO2 

  K-földpát    kaolinit 

  - szerkezet: SiO2 tetraéderek és Al(OH) oktaéderek (gibbsit) váltakozó 

  rétegei 

   - kaolinit: rétegek 1:1, 

   - illit (hidrocsillám): a Si4+ 25%-anak Al3+ - al  való 

   behelyettesítése a tetraéderekben és K+ beépülése, 

   - szmektit: Mg2+ helyettesíti az Al3+-at az oktaéderekben -  

    Mg a színes ásványokból – bázisos kőzetekből, 

    - duzzadó ásvány, 

    NaMgAl5Si12O10(OH)6, 

   - vermikulit: mint az illit, csak K+ nélkül, 

  - klorit - Fe és Mg tartalmú rétegszilikát, 

  - az agyagásványok léte határozza meg főleg a talaj kolloidális  

  tulajdonságait. 

- Térhálós szilikátok: 

 - Földpátok – esődleges eredet – talajtani szerepük: az agyagosodás kiinduló 

  pontjai, 

  - változó ellenállás a mállással szemben – talajban ritkák, 

  - Plagioklász: albit – anortit – Na+ szabadul fel – szikes talajok, 

  - K földpátok – K+ szabadul fel – növényi tápanyag. 

 - Zeolitok – elsődleges vagy másodlagos eredet – aránylag ritka – növelik a 

  talaj adszorbciós képességét, 

  - mint autogén ásványok a a magas K- és Na-aktivitású, magas  

  kovasav tartalmú és lugos kémhatású vizes oldatokból válnak ki, 

  - analcim (Na), klinoptilolit (Na, Ca), mordenit, phillipsit (K, Ca), 

  chabazit (Ca, Na), stb. 

- Foszfátok:  - elsődleges: apatit (könnyen mállik),  

   - másodlagos: vivianit (Fe) – redukciós környezetben, 

  - fontosak a talaj P-háztartása szempontjából: nutriens forrása. 

 

- Szulfátok: - másodlagos - gipsz – elterjedt, főleg arid talajokban és savanyú 

  szulfátos talajokban (szulfidok oxidációja, kalcit átalakulása), 



  - anhidrit – ritka (szikes talajokban),  

  - barit, cölesztin – ritka,  

  - Mg, Ca és Na szulfátok – epsomit, glauberit, hexahidrit, mirabilit, 

  thenardit – szikes talajokban és felszinén sókiválások formájában –

arid   éghajlatú vidékekre jellemző. 

- Karbonátok – gyakoriak – elsődleges és másodlagos eredetüek: 

  - a legtöbb talaj tartalmaz „meszet” – a mészkéreg vagy meszes  

 konkréciók képződése jellemző a talajszelvény B szintjére (akkumulációs 

 zóna) - kalcit -  elsődleges (mészkő alapkőzet) vagy másodlagos, 

  - dolomit – főleg elsődleges eredetű, esetleg másodlagos, 

  - aragonit – ritka, de mindig Mg-ban gazdag környezetben fordul elő, 

  - Na-karbonátok (szóda) a szikes talajok sókivirágzásaiban, 

  - sziderit, ankerit – ritka – redukciós környezetben. 

- Halogén ásványok – kloridok a legelterjedtebbek: 

  - halit – szikes talajokban, sókivirágzásokban – könnyen eltávolodik. 

 

2.1.2. Szerves szilárd fázis  - a talaj szervesanyaga főleg szilárd halmazállapotú 

 2.1.2.1. Élő szervesanyag (2. ábra) - a szervesanyag kb. 15%-a: 

   - mikroorganizmusok – 1 g talajban kb.: 

    - 2 000 000 000 baktérium, 

    - több millio sugár- és penészgomba, 

    - több százezer egyéb mikroszervezet, 

    - számuk évszakonként változó – pl. mérsékelt égövön tavasszal 

     maximális, tálen és nyáron minimális, 

    - mikroflóra, mikrofauna (protozoák), 

   - makroflóra – növények gyökérzete, avartakaró, 

   - makrofauna  – férgek (pl. földigiliszta), 

     -  izeltlábuak,  

     - pókszabásuak, 

     - puhatestüek, 

     - gerincesek: hüllők (pl. gyikok), emlősök. 



 

 
2. ábra. A talajban található főbb élőlények (a talaj élő szerves összetevői)  

(Dolores Gende nyomán) 

 

2.1.2.2. Holt szervesanyag 

  - Nem humusz anyagok – a málló szerves anyag átalakulásának   

   kezdeti szakaszaiban képződnek: 

   - fehérjék és egyéb aminovegyületek – a talajban több   

   aminovegyület van mint bármely élő szervezetben – pl. egyes  

   mikroorganizmmusok csak a talajban előforduló szerves   

   vegyületeket  termelnek (pl. α – ε diamino-pimelinsav), 

    - lignin és származékai – főleg fás növények sejtjeiben – aromás 

     maggal rendelkező szerves anaygok,  

    - szénhidrátok – cellulóz (aromás mag nélküli szerves vsgyület), 

      - pektóz (növényi sejtfal anyag), 

      - galaktóz (gyökerek termelik), 

    - egyéb vegyületek:  

      - polifenolok (levelekben, szárakban), 

      - flavonok, anthociánok (növényi szinanyagok), 

      - viaszok, 

      - kitin, stb. 



   - Új képződmények – mikroorganizmusok élettevékenységét  

    szabályozó anyagok és a belőlük származó anyagok – serkentő 

    anyagok (enzimek, vitaminok) vagy gátló anyagok (a „kémiai 

    háború” anyagai), 

   - Humusz – a legfontosabb szerves összetevő, csak a talajokban 

      előforduló jellegzetes szerves anyag, 

    - többé-kevésbé lebontott növényi eredetű szerves anyag és új 

     szerves képződmények keveréke amihez szervetlen 

     eredetű autigén anyag keveredik, főleg agyagásványok,  

    - lényeges alkotó elemei: bomlásra rezisztens növényi  

     maradványok, fulvosavak, huminsavak,  

    - mennyisége és minősége határozza meg a termékenységet,  

    - részvétele a talajszelvényben változó – O, A, B szintekben csökkenő  

    - egyes talajokban agyag-humusz komplexet alkot, ami mindkét 

     alkotó rész kolloidális tulajdonságából következik 

    - humuszfajták a szerves maradványok lebontási foka és az ebből 

    következő morfológiai jegyek szerint: 

     - mór vagy nyershumusz – kevéssé bontott, nehezen bomló 

      maradványokban gazdag – olyan növényekből  

      amelyek más fajok fejlődését gátolják (Erika-félék, 

      tűlevelüek) – fauna-részecskék ritkák, 

     - moder -  erősebben bontott szerves anyag – kolloid  

     formában is jelen van – sejtszerkezet maradványai még  

      felismerhetőek – fauna-részecskékben gazdag 

     - mull – erős lebontású humusz – fokozottan kolloidális – 

     csak agyag jelenlétében alakul ki – agyag-humusz komplexet 

     képez – sejtszerkezet már nem felismerhető. 

 

 

2.2. A talajok folyadékfázisa 

  - 2 folyadékfázist különböztetnek meg: víz és talajoldat 

2.2.1. A víz a talajban  - nem tévesztendő össze a talajvízzel! 

 A világ vízkészletének 0.005 % -a talajokban van. 

 2.2.1.1. A szilárd halmazállapotú víz – jég – fagyott talajok: permafroszt –  

 szubarktikus  vidékeken (tajga)  – a szerevs funkciók korlátozása, szezonális jellege.  



 2.2.1.2. A víz funkciói a talajban:  

  - kémiai funkciók: oldószer, reagens, reakciók közege, 

  - szállitó közeg, 

  - állapotváltozások kiváltója (pl. plaszticitás), 

  - biológiai funkciók. 

 2.2.1.3. A víz előfordulási módozatai a talajban – a kötöttségi fok függvényében: 

  - kémiailag kötött víz – ásványok szerkezetébe beépült víz (kristályvíz) – 

   vízmozgásban nem vesz részt – a növények számára hozzáférhetetlen, 

  - fizikailag kötött víz – higroszkópikus víz - a felületi erők által megkötött víz 

   a talajszemcséken – 105 oC fölött szabadul fel, 

   - a vízmolekulók kötődése a szilard fázishoz adhézióval, egymáshoz 

   kohézióval történik, 

   - erősen kötött víz – a vízhártya belső része - közvetlenül tapad a  

   szemcsékre (1-10 molekula vastag) adhézióval – >120 Mpa erővel 

   vesz részt, 

   - gyengén, kohézióval kötött víz -  a vizhártya külső része – képes 

   elmozdulni,  szállításban részt vesz – a kisebb erővel kötött részét (< 

   5-7 Mpa) a növények képesek felvenn, 

  - kapilláris víz – 0,5 – 10 μm nagyságú összefüggő pórusokban – a  

   kapilláris szivóerő > gravitációs erő, 

   - részben kötött, részben mozgékony – a mozgékony kapilláris víz 

   szállitásra képes, 

   - a kapilláris szivóerő – a pórusméret inverz függvénye: 

     h = 0,143/r  - Jurin képlete  

   - támaszkodó kapilláris víz a talajvíztükörre támaszkodik, abból  

   táplálkozik és szállít anyagokat – gravitáció ellenében mozog:  

   vízemelés (2-6 m agyagtalajokban, 0,4-0,6 m homoktalajokban),  

   - függő  kapilláris víz a felszínről lefele szivárog be a talajba – erős 

   párolgásnál felfele is mozoghat, 

   - a támaszkodó és a függő kapilláris víz zónái összeérhetnek vagy 

    közöttük száraz zóna lehet, 

   - pórus-szeglet víz – kiszáradásnál marad vissza a kapillárisokban,  



  - szabad víz – a gravitáció határozza meg mozgását: 

   - kapilláris-garvitációs viz – kapilláris erő < gravitációs erő (10-50 μm), 

   lassan lefele mozgó víz – szállít, 

   - gravitációs víz – pórusméret >50 μm – gyorsan lefele mozgó víz. 

 2.2.1.4. A talaj vízkapacitása – a talajban tárolható víz mennyisége (vízkészlete): 

  - maximális vízkapacitás – vízzel telített talajban – a talajvízszint alatt, 

  - kapilláris  vízkapacitás – a kapillárisan telitett talajban - talajvízszint felett, 

  - természetes (szántóföldi) vízkapacitás – a víz mennyisége, amit a talaj a 

   gravitációval szemben tárolni képes, 

  - minimális vízkapacitás – abban a rétegben ahol a talajvíz és a hozzá  

   kapcsolódó kapilláris víz mar nem érezteti hatását, 

  - holtvíztartalom (hervadáspont) – az a kötött víztartalom amelyet a növények 

   nem képesek felvenni – függ a gyökerek ozmózis-nyomásától (0,7-1,5 

   Mpa) –  egy része a mikróbák számára még hozzáférhető – legnagyobb 

   a tőzeg- és láptalajoknál, nagy az agyagtalajoknál, 

  - hasznosítható (diszponibilis) víz – a növények számára hasznosítható  

   víztartalom – a természetes és holtvíztartalom közötti különbség. 

 

 2.2.1.5. A talaj vízpotenciálja (talajnedvesség potenciálja) – a talajban levő víz 

relativ   energiaszintjét fejezi ki – annak a munkának a mértéke, amely egységnyi  

  vízmennyiség  egységnyi távolságra való elmozdításáshoz szükséges a talajból, 

  - gravitációs potenciál – a gravitációs erővel szemben végzett  munka, amely 

  egységnyi vízmennyiség a kiindulási szinttől adott magasságig való  

  felemeléséhez szükséges, 

  - mátrixpotenciál – a talajmátrixból való eltávolításra fordított munka a  

  kapilláris és adszorpciós erőkkel szemben, 

  - hidraulikus potenciál -  a részpotenciálok összege – tensiométerrel mérik - 

  az a nyomásérték, amellyel a vizet teljesen ki lehet préselni egy talajmintából – 

  - a nedves talaj magasabb potencialú mint a száraz talaj. 

 2.2.1.6. Vízmozgás a talajban 

  - a kapilláris víz mozgása – a tér bármely irányába – a nedvestől a száraz 

   környezet fele, 



  -  gravitációs vízmozgás – a víz beszivárgása a talajba – két fázisban történik: 

   - vízelnyelés – a pórusok fokozatos nedvesítése és feltöltése – a víz 

   mozgása a telítetlen talajban (aerációs zónában) – háromfázisú  

   vízmozgás, 

   - vízvezetés – perkoláció - a víz mozgása a telített talajban (szaturációs 

   zónában) – kétfázisú vizmozgás - Darcy törvénye érvényes. 

  - a talajban a vízmozgást befolyásoló tényezők:  

   - pórusméret, -mennyiség, -eloszlás, össszekötöttség, 

   - talaj szerkezeti tulajdonságai, szemcsösszetétele, 

   - agyagásványok milyensége – vízvezető képesség csökkenő  

   sorrendjében: kaolinit, illit, szmektit 

 2.2.1.7. A talajok vízmérlege – vízháztartási tipusok: 

  1. Erős felszíni lefolyás – lejtős területek talajai – eróziós károk, 

  2. Erős lefele irányuló vízmozgás (beszivárgás nagy) – csapadékos terület, 

  3. Mérsékelt lefele irányuló vízmozgás – kevesebb csapadék, 

  4. Áteresztő tipusú vízmérleg erős beszivárgás, a talajon  is gyorsan  

   átszivárog, 

  5. Egyensúlyi vízmérleg -  a lefele és a felfele irányuló vízmozgás szezonálisan 

   váltakozik és évi szinten kiegyenlitődik, 

  6. Felfele irányuló vízmozgás – párolgás nagyobb – sófelhalmozódás nélkül, 

  7. Szélsőséges vízmérleg – szélsőségesen nedves és száraz állapotok váltják 

   egymást – a felfele irányuló vízmozgás sófelhalmozódáshoz vezet, 

  8. Felszíni vízfolyások alatt álló vízmérleg – időszakosan ismétlődő felszíni 

   vízborítás, 

  9.  Rendszeres felszíni vízborítás  

  10. Erdőterületek – külön kategória. 

 

 2.2.2. A talajoldat 

  - a talaj folyadékfázisa amelyben a talaj oldható komponensei jelen vannak, 

  - fontossága: a növények nutriensfelvételének feltétele, 

  - a folyadékfázis mennyisége (tömege) szantóföldi  vízkapacitásig telített 

   talajokban: 150 dm3/m3 (homoktalaj) – 400-500 dm3/m3 (agyagtalaj), 



  - összetétele: ionpárok, szabad ionok, szerves vegyületek, fémkomplexumok, 

  semleges molekulák, 

  - koncentrációja változó - meghatározó tényezők: sóforrások, nedvesség- 

  tartalom, a nedvesség áramlása, hőmérséklet (pl. karbonátok kicsapódása), 

  párolgás mértéke, kondenzáció, 

   - a talajok kémhatása: a H+ ionok koncentrációja - pH = 3-10 – szélsőséges 

  értékek nem kedveznek a nutrienseknek, egyes toxikus anyagoknak kedvező, 

   - a talajok kémhatás szerinti osztályozása  

1. Táblázat A talajok kémhatása 

 

  - a talajoldat szállító szerepe: a talajszelvényben szállít anyagokat oldatban 

  vagy szuszpenzióban (pl. agyagszemcséket), 

   - vízszintes terepen függőleges szállítás lefele – lejtős terepen laterális 

  irányban is: hozzájárulhat a lejtőmenti talajszekvenciák kialakulásához:   

  talajkaténák (talajláncolatok), 

   - arid környezetben függőleges szállítás felfele – oldott sók kicsapódása 

  a felszínen és az ezzel járó problémák (szikesedés). 

2.3.  A talajok gázfázisa 

 - túlnyomó részben levegő: talajlevegő – eredete: főleg  az atmoszféra; 

 - a talajok pórusterében a vízzel osztozkodik: a pórustérben a víz és a levegő térfogata 

 komplementáris - a két fluidum fázis közül a levegő passziv szerepet tölt be; 

 - a talaj levegőkapacitása: a talaj levegőtartalma %-ban kifejezve szántóföldi 

 vizkapacitásig telített talajban – homoktalajban 30-40%, agyagtalajban 5-15%; 

 - össztétele különbözik az atmoszférától: 

pH érték vizes oldatban Értékelés 

< 4,5 Erősen savanyú

4,5 – 5,5 Savanyú

5,5 – 6.8 Gyengén savanyú 

6,8 – 7,2 Semleges 

7,2 – 8,2 Gyengén lúgos

8,2 – 9 Lúgos 

> 9 Erősen lúgos



  - vízpárában telített (100%-os páratartalom) – az alacsonyabb T miatt, 

  - CO2 tartalom a levegőénél (0,03%) 5-10-szer nagyobb (0,2-0,7%) – szerves 

  anyag bomlásából; 

 - légcsere a légkör és a talajlevegő között - a légnyomás és a diffuzió szabályozza: 

  - légnyomáscsökkenés: kiáramlás, légnyomásnövekedés:  beáramlás, 

  - diffuzió: áramlás a kisebb parciális nyomású közeg fele – pl. CO2 kifele, 

  - széljárás befolyása (nyomás, szívás); 

 - a talajlevegő mennyiség és minőség periodikus változásai:  

  - diurnális: a hőingadozás a páratartalmat befolyásolja,  

  - szezonális: CO2 maximum késő tavasszal és ősszel (talajfauna), O2 maximum 

  nyáron; 

 - a talaj szellőzöttsége kedvező, aerób feltételeket biztosít a növényeknek – a 

 talajlevegőtlenség következmányei: 

  - anaerob baktériomok felszaporodása: fokozott metán- és tejsavtermelés, 

  - aerob baktériomok (nitrifikáló és kénbaktériumok) aktivitása csökken, 

  - vegyértékváltó elemek reduktiv állapotba mennek át: Fe, Mn, 

  - a gyökerek nutriensfelvétele és növekedése csökken, le is állhat, 

  - magvak csirázása lassul; 

 - nem atmoszférikus eredetű gázfázis a talajban: 

  - a talaj gáztermelése – anaerob körülmények között beindul a szerves anyag 

   fermentációja amely gáztermeléssel jár: N2, NO2, CO, CO2, 

  - további gázforrások - vulkáni/posztvulkáni: szolfatara, mofetta 

 - a talaj szénsüllyesztő szerepe – CO2-t von ki a légkörből és elraktározza azt –  

 talajpusztulás során visszajut a légkörbe – üvegházhatás. 

 

2.4.  A talajok fázisai közötti kölcsönhatások 

 

2.4.1. Szilárd-  és folyadékfázis kölcsönhatása 

 2.4.1.1. Oldódás és kicsapódás 

  Nátriumsók:  karbonát (szóda) – NaHCO3 + Na2CO3 lúgos kémhatást 

okoznak 

    szulfát – Na2SO4,  

    klorid – NaCl - legjobban oldódó, legutoljára csapódik ki, 

  Foszfátok: széles oldhatósági tartomány: jól és gyengén oldódó foszfátok, 



  Szulfátok:  Na2SO4 – vízben jól oldódik, kicsapódásához magas szulfát-

     koncetráció szükséges – pl. szulfid- és H2S-oxidáció 

     során – lápos területen H2S termelődik – sós tavakban, 

     tengerekben – szikes talajokra jellemző- 

    CaSO4 –  alapkőzetben vagy mállástermékként a talajoldatban 

     kálciumtartalmú és szulfid-ásványokból – vagy Na  

     szulfát és Ca klorid reakciójából – oldhatósága nő az 

     össz-sókoncentrációval – anhidrit oldhatósága nagyobb a 

     gipszénél, 

    MgSO4 – mállástermék – szikes, félsivatagi és sivatagi  

     talajokban Na2SO4-tal együtt,  

  Karbonátok: Na2CO3 (szóda) – többféle módon keletkezhet a talajban 

     - szilikátásványok mállása szénsavas oldatban – először 

     CaCO3 válik ki, a Na karbonát feldúsul az oldatban és a 

     telítettségi fokon kiválik CO2 vesztéssel, 

     - cserebomlás:  

 

2NaCl + CaCO3 = CaCl2 + Na2CO3 

Na2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + Na2CO3 

 

     - Na ionok deszorbciója szénsavas talajoldatban,  

     - szulfátok biológiai redukciója 

 

Na2SO4 → Na2S 

Na2S + CO2 + H2O =  Na2CO3 + H2S 

 

     - Na felszabadulása növényi szövetek bomlásakor – 

     szénsavas oldatban 

  Al oxidok-hidroxidok (pl. gibbsit) oldódása a kémhatástól függ – az oldatban 

   előforduló Al ionok és Al hidroxil-ionok a pH függvényében: 

 

    Al3+ → Al (OH)2+ → Al(OH)2
+ → Al(OH)3 → Al(OH)4

- 

   pH 2      5      6     7  8 

 

    - az Al szerves savakkal is alkot vízben oldódó komplexeket (pl. 

    fulvosavval), 



  Kova: SiO2 – a kvarc oldhatósága alacsony – az opálé kissé nagyobb –  

   lugos kémhatásnál számottevő (pH 9 felett) – a szerves anyag  

   jelenléte fokozza a kvarc oldhatóságát – Si szerves    

   kompelxumok keletkeznek,  

   - egyes talajokban kovasavdúsulás figyelhető meg az eluviációs  

   zónában, 

  Aluminium szilikátok – rétegszilikátok – muszkovit, illit, kaolinit -  savas 

  kémhatású közegben oldódnak – Al3+ és K+ ionok szabadulnak fel  

   - lugos kémhatású talajban kicsapódnak főleg amorf Al-szilikátok 

   formájában (allofán). 

  

2.4.1.2. Adszorpció és deszorpció: molekulák és ionok megkötődése szilárd  

 felületeken (pl. kolloidokon): 

 - adszorpció formái:   

 1) molekula adszorpció – hidrogénkötéssel és Van der Wals kötéssel, 

 2) ionadszorpció – elektrosztatikus vonzásssal, 

 - kationadszorpció: negatív töltésű szilárd fázis felületén: 

  - a humusz és az agyagásványok a legfőbb kationadszorbensek a talajban,  

  - negatív töltésfelesleg képződik a felületen bizonyos folyamatok során: 

   - izomorf helyettesítés agyagásványoknál:  Al3+ - Si4+  helyett vagy 

   Mg2+ és Fe2+ - Al3+ helyett – állandó töltés: kémhatástól független, 

   - megszakadó kötések törésfelületeken – változó töltés, 

- felületi OH csoportok disszociációja agyagásványoknál – változó 

töltés, 

  - az adszorpció mértéke: 

   - felületi töltéssűrűség: a töltésfelesleg egységnyi felületre eső része

    - legkisebb a szmektitnél, közepes a kaolinitnál és vermikulitnál, 

    legnagyobb az illitnél, 

   - tömegre vonatkoztatott töltéssűrűség: fajlagos felületet (tömegegység 

    felülete) vesz figyelembe - növekvő sorrendben: kaolinit, illit, 

    vermikulit, szmektit, 

   - adszorpciós kapacitás: a felületi töltéssűrűség és a tömeg  

   töltéssűrűség  szorzata - növekvő sorrendben: kaolinit, illit, szmektit, 

   vermikulit - a humuszé a legnagyobb, 

  - a szilárd- és a folyadékfázis határrétegei:    



   - külső diffúz ion réteg: a folyadékban feldúsulnak a kationok a szilárd 

    fázis közelében, 

   - adszorpciós réteg: a negatív töltésű szilárd fázis felülete kationokat 

    adszorbeál (elektromos kettős réteg),  

   - specifikus eset: először egy vízmolekulákból (dipolokból) álló réteg 

    adszorbeálódik (molekula-adszorpció) egy erősen kötött réteget 

    alkotva, amelyen át csak a specifikusan adszorbeálódó kationok 

    hatolnak keresztül - hármas réteg, 

  - a kationok adszorpciós képessége - a liotróp sor szerint: 

     Li < Na < K < Mg < Ca < Ba < Al < Fe 

   - nagyobb vegyérték és kisebb ionrádiusz: nagyobb adszorpciós  

   képesség 

 - a talajok adszorpciós jellemzői: 

  - a legnagyobb mértékben adszorbeált kationok a talajban: Ca, Mg, Na, K, 

  H, Al 

  - S érték: az adszorbeált Ca, Mg, Na és K összege %-ban kifelyezve –  

   talajelemzés során határozzák meg 

  - T érték: adszorbciós kapacitás -  adszorbeált kationok össz-százalékaránya 

  - bázistelitettség:   V% = S/Tx100 

       V% > 80%  - telített talaj 

       V% = 50-80% - telítetlen 

       V% < 50%  - erősen telítetlen 

  - telítetlenségi fok:  U% = 100 – V% 

  - talajtipusok az adszorbeált kationok szerint: 

   - Mg talaj   VMg% > 30%  pl. réti talaj 

   - Na talaj  VNa% > 15%  pl. réti szolonyec talaj  

    - a Na és Mg adszorpció kedvezőtlen: erősen hidratáló ionok - 

    rossz szerkezetű és vízgazdálkodású talajok jönnek létre, 

   - Ca talaj  V% > 80% és VMg% < 30%, VNa% < 15% 

    - a Ca adszorbció kedvező a talaj szerkezete és vízgazdálkodása 

    szempontjából, 

   - az adszorbeált H+ ionok nagy mennyiségben a talajok elsavanyodását 

    idézik elő, 

- az adszorbeált kationok hatása a talaj kémhatására –  deszorpció által a 

talajoldatba jutva annak kémhatását befolyásolják:  Ca, Mg, Na, K:  

 kicserélhető bázisok -  lúgos kémhatás.  



 Anionadszorpció: pozitív töltésű felületeken – Al és Fe oxid, hidroxid ásványok 

 felületén, ahol változó töltés van – csak savanyú közegben, 

  - adszorpciós képesség szerinti sorrend: SiO4
4- < PO4

3- < SO4
2-  < Cl- = NO3

- – 

 kisebb vegyértéknél nagyobb, 

  - törvényszerűségei hasonlóak a kationadszopcióhoz. 

  

2.4.1.3. Redoxviszonyok      

 - oxidáció és redukció: egyidejüleg végbemenő, kétirányú folyamat, 

 - oxidáció: elektronleadás – redukció: elektronfelvétel, 

 - redoxpotenciál: a redoxviszonyok mértéke – Eh  (mV): 

  - függ: a pozitív és negatív ionok koncentráció és aránya, a közeg kémhatása: 

  - Eh > 0 oxidációs környezet, 

  - Eh < 0 redukciós környezet, 

 - a folyamat iránya: nagyobb redoxpotenciálú rendszer a kisebb redoxpotenciálut 

  oxidálja – pl. a humuszsavak redoxpotenciálja = 700 mV: Eh > 700 mV  

  környezetben redukáló hatású, Eh < 700 mV környezetben oxidáló hatású, 

 - elektronreceptorok a talajban (redukálódnak): O2, NO3
-, Mn2+, Mn3+ oxidok és  

  hidroxidok, Fe3+ vegyületek, egyes szervesanyagok, 

 - elektrondonorok a talajban (oxidálódnak): növényi maradványok, szervesanyag, 

  NH4
+, HS-, S2-, Fe2+, Mn2+, 

 - redoxreakciók  a talajban (a redoxpotenciál csökkenő sorrendjében): 

     O2 + 4e- + 4H+ = 2H2O 

     MnO2 + 2e- + 4H+ = Mn2+ + 2H2O 

     Fe(OH)3 + e- + 3H+ = Fe2+ + 3H2O 

     NO3
- + 2e- + 2H+ = NO2

- + H2O 

     SO4 + 8e- + 10H+ = H2S + 4H2O 

     2H+ + 2e- = H2 szerves vegyületek redukciója,  

 - a talajok redoxpotenciálja:  

  - általában:   Eh = + 600 – - 200 mV, 

  - szellőzött talaj: Eh = + 600 – + 400 mV (savas közegben:  > +800 mV), 

  - nedves talaj:  Eh = + 200 – + 100 mV, 

  - vízzel borított: Eh = - 200 – - 150 mV (lugos közegben:  < - 350 mV). 

 

 

 



2.4.2. Szilárd-  és gázfázis kölcsönhatása: 

- gázadszorpció  - apoláros gázmolekulák közül O2, N2, CO2 (jobban kötődik, 

mivel  enyhén poláros), 

    - poláros gázmolekulák: H2O, NH3. 

2.4.3. Folyadék és gázfázis kölcsönhatása: 

 - gáz-adszorpció és gáz-deszorpció folyadékfázisban – pl. CO2 elnyelése és  

  felszabadítása  – a talaj karbonát pufferrendszerét befolyásolja. 



 

3. A talajok szerkezete és fizikai tulajdonságai 

 

3.1.  A talajok mikroszerkezete – mikromorfológiai jegyek alapján (optikai és 

elektronmikroszkópos vizsgálatok) 

 

 3.1.1. Vázrészek – az alapanyagnál nagyobb méretű szövetelemek (koncentrálódások 

 és szeparálódások nélkül) - ezek alkotják a talajvázat: 

  Szervetlen vázrészek: kőzettörmelék, ásványok – jellemzők: tipus,  

   szemcseméret, gyakoriság, mállás tipusa és foka, 

  Szerves vázrészek:  

   - állati eredetű: kitin, molluszkahéj, protozoa maradványok, 

   - növényi  eredetű: növényi szövet maradványai a lebontás után, 

    - lebontás  - abiogén: duzzadás-zsugorodás, szétesés, 

      - biogén: mikroorganizmusok, makrofauna, 

    - folyamatok: a szövet koherenciájának elvesztése,   

    elszíntelenedés, sejtdeformáció, repedés- és üregképződés, 

- szövettipusok ellenállóképessége (növekvő sorrendben): 

floem,  kolenchima, parenchima, lignines szövet, epifremisz, 

flobafén, 

    - a növény tipusára jellemző mikromorfológiát mutatnak. 

 3.1.2. Alapanyag (plazma) – szemcsenagysága egy bizonyos méret alatt, optikai

   mikroszkóppal nem felismerhető anyag: 

  Szerves alapanyag: 

   – részben vagy teljesen lebontott növényi és állati szövetmaradványok 

    – többnyire nagyon finom opak szemcsék: gomba-fonal, spóra, 

    baktériummaradványok, enzimek, stb. 

   - oldatból kicsapódott szerves vegyületek – szemcséken   

    adszorbeálódott szerves vegyületek, bevonatok formájában, 

   - az alapanyag szervetlen részének a kettőstörését elfedi, 

  Szervetlen alapanyag – főleg agyagásványok halmazai – nem orientált  

   agyagásványok mikroszkóp alatt nem felismerhetők – orientáltan  

   felismerhetők (interferenciájuk egymást erősiti), amennyiben a szerves 

   alapanyag nem fedi – az orientált agyagásvány halmazok tipusai: 

    - elszigetelt foltokban – gyenge nyírási feszültség, 

    - foltokban – öröklődés, gyenge nyírási feszültség, 



    - zónákban – nyírási feszültség duzzadástól, plasztikus folyás, 

     - egymást keresztező zónákban - plasztikus deformáció, 

     - egész talajt átszövő zónás orientáció - erős deformáció, 

    - hálózatos orientáció - erős deformáció, 

    - vázrészek körüli orientáció – izotróp deformáció (duzzadás), 

- pórusok körüli orientáció – differenciális duzzadás-

zsugorodás, 

    - izotróp alapanyag vagy fedett orientáció (szervesanyag vagy 

    Fe oxidok-hidroxidok által).     

 
3. ábra. Orientált agyagásványhalmazok tipusai (Szendrei, 1998) 

  

3.1.3. Talaj-alapszövet – vázrészek és alapanyag relatív mennyisége és térviszonyai  

 szerint:           

  - vázszemcse-halmaz, 

   - alapanyag aggregátumok vázszemcsék házagaiban, 



   - alapanyag hidak vázszemcsék között, 

   - alapanyag dúsulások vázszemcsék illeszkedésénél, 

   - átmeneti tipus (az előző kettő között), 

   - alapanyag bevonatok, 

   - porfiros szövet, 

  - az alapszövetet befolyásoló folyamatok: 

   - a mállás csökkenti a vázrészek részarányát, növeli az alapanyagét, 

   - a kilúgozás növeli a vázrészek részarányát, csökkenti az alapanyagé. 

 
4. ábra A talaj alapszövet-tipusai (Szendrei, 1998) 

 

 3.1.4. Pórusok – a talaj folyadék- és gázfázisát tartalmazó hézagok - alak, méret, 

  illeszkedés és eredet szerinti osztályozás: 

  - illeszkedési hézagok – a vázrészek hézagos illeszkedéde miatt – nagyrészben 

  összefüggő pórusrendszert alkotnak a vázszemcsék és aggregátumok között –

  egyszerű vagy összetett morfológia, 

  - hólyagüregek – izometrikus vagy nyúlt morfológia – csapadék által  

  csapdázott légbuborékok maradványai a talajban esőzések után – CO2 vagy 

  egyéb gázak felszabadulásakor, 



  - üregek – nagyobb, nyúlt vagy szabálytalan hézagok – szelektív mállás,  

  mállástermékek kimosása – biogén üregek – rendszerint nem alkotnak  

  összefüggő rendszert, 

  - csatornák – hengerszerű hézagok – biogén eredet,  

   - földigiliszta járatok: nem  összefüggőek, függőlegesek, sima faluak, 

   falmenti elszíntelenedés, sűrű szemcseilleszkedés, cementálódás, 

   -  hangya-járatok: összefüggőek, szabálytalanok,  

   - termesz-járatok: elliptikus metszet, összefüggőek, szabályosak, sötét 

   festésű fal, 

   - gyökérjárat rendszer – dendritszerű lefutás – falmenti szoros szemcse-

   illeszkedés és gyenge rétegződés – sötét falszín gyakori, 

  - kamrácskák – nagy, izometrikus, biogén eredetű – csatornákhoz  

  kapcsolódnak – sima, sötét fal,  

  - repedések:  

   - lefutásuk lehet: egyenes, cikcakkos, ívelt, 

   - méret szerint: mikro (<50μm), mezo (50-500 μm), makro (0.5 - 5mm), 

   mega (>5mm), 

   - eredet: nedvesedés-száradáshoz kötött duzzadás-zsugorodás, tektonika 

  - a pórusfal anyaga: 

   - egyezik a talajéval: valószínüleg nincs áthalmozás,  

   -  különbözik a talajétól: vázszemcsék dúsulása – áthalmozás vagy a 

   finom szemcsék kimosása, 

  - porozítás (P): a pórustérfogat részaránya    P = [1 - Tt/S] x 100 

    Tt – térfogattömeg, S – sűrűség 

   - talajok porozítása: 25 – 70% 

    P = 50 - 60 % - jó porozitású talajok, 

    P = 30 - 40 % - rossz porozitású talajok 

   - pórusok méret szerinti eloszlása (differenciált porozitás):  

   3 méretkategória >30 μm 30 – 3 μm <3 μm 

    - kb. egyenlő arányuk a legkedvezőbb a talaj számára, 

- a >30 μm-es pórusok a talaj levegőgazdálkodását 

befolyásolják 

     - a  30 – 3 μm-es pórusok a vízgazdálkodást, 

     - a <3 μm-es pórusok a mikroflóra életterei. 

  

   



 3.1.5. Koncentrálódások és szeparálódások (Szendrei, 1998 nyomán) 

 - az alapanyagtól eltérő de nem vázrész tipusú talajszerkezeti elemek, 

 A. Felülethez kapcsolódó koncentrálódások és szeparálódások: 

  - bevonatok (szegélyek, hártyák) - morfológia és hely szerint: 

   - ívelt (félhold alakú), 

   - fedőbevonat – vázrászek felső felületén, 

   - összekapcsolódó fedőbevonat – több vázrész felső felületén, 

   - függő bevonat - vázrászek alsó felületén, 

   - beágyazott mikrokéreg – vízszintes, hosszában változó,  <0,5mm, 

   - kéreg – talaj felületén, mm vastagságú, 

  - kitöltések – pórusokat töltenek ki – a kitöltés formája szerint: 

   - tömött, folyamatos (keresztmetszetben és hosszában teljes kitöltés), 

   - tömött, nem folyamatos, 

   - laza, folyamatos, 

   - laza, nem folyamatos, 

  - anyag szerinti osztályozás: 

   - agyagbevonatok és -kitöltések – képződés: 

    - illuviáció (akkkumulációs zónában) – agyagszemcsék  

    bemosása a kilúgozási zónából – kiszűrődés kolloid oldatból, 

    beszáradás pórusfelületen – gravitációs leülepedés, 

    - nyomás a pórusok mentén - agyagszemcsék orientációja, 

    - mállástermék visszamaradása ásványok felületén, 

   - mészbevonatok és -kitöltések  - oldatból kiválással – kristályméret 

   szerint: - kripto- és mikrokristályos, mikropátos, pátos, tűs, 

    - biogén erdetű kitöltések – pl. meszesedett gyökér,  

    - tűs bevonatok: biogén (pl hifa) vagy abiogén eredetű (gyors 

    kristályosodás), 

   - vas- és mangánbevonatok és -kitöltések – a Fe és Mn vegyületek 

   oldását és kiválását a redox viszonyok vezérlik – a kiválás a reduktív-

   oxidáló határfelületek mentén történik – jelenlétük a hidromorf hatást 

   jelzi a talajban (váltakozó nedvesítés-kiszáradás), 

   - kovabevonatok  és –kitöltések – ritkák – egyes glejes réti és tundra 

   talajoknál, 

   - szerves bevonatok és -kitöltések – podzol talajokban oldódó  

   szerves-fém komplexumok  (pl. kelátok) kiválásával az oldatok  



   beszáradásakor – szikes talajokban vízben oldódó szervesanyagok 

   kiválásával, 

   - vázszemcse bevonatok és -kitöltések – erősen duzzadó-zsugorodó 

   talajokban, szikes talajokban beiszapolódással.  

 B. Felülethez nem kapcsolódó koncentrálódások és szeparálódások: 

  - szórt kristályok és kristályhalmazok: gipsz, halit, 

  - konkréciók, göbecsek, borsók  

   - morfológia szerint: mag nélküli, központi magú, geoda-szerű,  

   szeptária-szerű, pszeudomorfóza-szerű, amőbaszerű, udvarszerű (belső 

   mag körül kisebb koncentráció, haló), újjszerű, szabálytalan, 

   - anyag szerint: meszes, vasas-mangános, 

   - eredet szerint: helyben keletkezett vagy áthalmozott, 

  - beágyazódások – nyúlt, hullámos lefutásúak – morfológia szerint: egyszerű, 

  fűrészes, összefonodó. 

  

3.1.6. Mikroaggregátumok  

  – a talajban elkülöníthető mikroszkópikus tömörülések – heterogén  

 szerkezetűek – alapalemeik: koagulumok (agyagásvány vagy szervesanyag 

 domének), vázszemcsék, kötőanyagok (főleg szerves anyag),  pórusok, 

  - makroszerkezetnél megfelel a talajmorzsának (0,25-10 mm), 

  - szerkezet: vázszemcsék és a köztük levő heterogén alapanyag-részek  

  (domének),   

 
 

5. Ábra. A talajmorzsa szerkezete (Szendrei, 1998). Kötéstipusok A: kvarc-szervesanyag, B: 

kvarc-szervesanyag-agyagásvány domén, C: agyagásvány domén-szervesanyag-agyagásvány 

domén különböző illeszkedéssel (C1: lap-lap, C2: él-lap, C3: él-él), D: agyagásvány domén-

agyagásvány domén 



  - szervetlen koagulumok – főleg agyagásványokból – az agyagásvány- 

 lemezecskék kapcsolódásával, illeszkedédével, tömörülésével,  

   - az agyagásványok flokulálása és deflokulálása,  

   - 7 elméletileg lehetséges illeszkedési mód,  Ábra Szendrei p. 42/5 

   - elektronmikroszkópos vizsgálatokkal megfigyelt agyagásvány-halmaz 

   szerkezetek – 9 laza szerkezettipus,   

  - szerves koagulumok – a fulvosav és humuszsavból származó szerves  

  vegyületek – 8-50 nm átmérőjű gömböcskék izometrikus aggregátumai (100-

  200 nm) előbb rostokba-szálakba, majd rétegekbe tömörülnek.  

 

 
 

6. ábra. Szuszpenzióban levő agyagásvány lemezkék illeszkedése (Szendrei, 1998). a) 

deflokkulált diszpergált, b) deflokkulált aggregált, c) flokkulált, él-lap illeszkedés, d) 

flokkulált, él-él illeszkedés, e) flokkulált aggregált, él-lap illeszkedés, f) flokkulált aggregált, 

él-él illeszkedés, g.) flokkulált aggregált, vegyes illeszkedés 

 

3.2.  A talajok makroszerkezete 

3.2.1. Makroaggregátumok 

 - méret szerinti meghatározás: > 250 μm, 

 - méret szerinti jellemzés:  

  - rög > 10 mm, 

  - morzsa – 10 – 0.25 mm, 

  - por < 0.25 mm, 

- agronómiai szerkezet: a talaj makroaggregátumok szerinti granulometriás 

összetétele: rög, morzsa és por százalékaránya, 

 - a makroaggregátumok vízállósága: a víz szétiszapoló hatásával szembeni ellenállá,  

 a vízálló aggregátumok százalékarányával fejezik ki. 



3.2.2. A makroszerkezet tipusai  

 - egyedi szerkezet – a szerkezeti elemek (pl. makroaggregátumok) laza halmaza – 

 külső erőhatás nélkül is szétesik – homokos, poros szerkezetek. 

 - agregátszerkezet - a nagyobb szerkezeti elemek kisebb nyomásra szétválnak, míg a 

 kisebb szerkezeti elemek egyben maradnak, 

  - izometrikus szerkezeti elemek: 

   - görbe felületek által határoltak: 

    - morzsásak – porózusak,  

    - rögösek – tömöttek, 

   - közel sík felületek által határoltak: 

    - diósak > 5 mm, 

    - szemcsések < 5 mm, 

  - a tér két irányában kisebb kiterjedésű szerkezeti elemek mint a harmadik 

  irányban: 

   - hasábos (prizmás) – lekerekítetlen sarkok, 

   - oszlopos – lekerekített sarkok, 

  - a tér két irányában nagyobb kiterjedésű szerkezeti elemek mint a harmadik 

  irányban: 

   - réteges - > 2 mm vastag, 

   - lemezes: 1-2 mm, 

   - leveles - < 1 mm vastag. 

 

 
7. ábra. Makroszerkezet-tipusok a) morzsás, b) szemcsés, c) diós, d) hasábos, e) oszlopos, f) 

lemezes 



 

3.2.3. A talajok szerkezeti fokozatai 

 - szerkezet nélküli talajok (apedális talajok) – szerkezeti elemek (aggregátumok) 

 nélkül:  

  - masszív talajok – jó kohéziójúak, 

  - monogranuláris talajok – kohézió nélküliek, 

 - gyenge szerkezetű talajok – szerkezeti elemek (aggregátumok) < 25% vagy  

 nehezen észrevehetőek, 

 - mérsékelt szerkezetű talajok - szerkezeti elemek (aggregátumok)  25 – 75%, 

 - erős szerkezetű talajok - szerkezeti elemek (aggregátumok)  > 75%, 

 - degradált/elpusztult szerkezetű talajok – ismételt évi mezőgazdálkodás miatt – 

 a szerkezet nélküli és gyenge szerkezetű talajok könnyebben degradálódnak. 

 

3.3.  A talajszerkezet képződési folyamatai 

3.3.1. Biogén folyamatok 

 - Fauna: 

  - nyomás a járatkészítés során, 

  - pórustér növekedése járatkészítéssel, 

  - talajszemcsék behullása a járatok üregeibe, 

  - vízállékonyság javulása  a szervesanyag egyenletes eloszlásával, 

  - humusz mikroaggregátumok keletkezése – Atkák és Collembola fajok  

   homoktalajokban, 

  - morzsás szerkezet kialakulása a földigiliszták által (ürülék), 

 - Flóra: 

- a növények gyökérzete, 

  - nyomás gyakorlása – aggregálódás, 

  - talajszerkezeti elemekre való tagolás – pl. hasábos szerkezet, 

  - szemcsés és morzsás szerkezet kialakulása a hajszálgyökerek által létrehozott 

  pórusrendszerrel, 

  - talajhomogenizáció. 

3.3.2. Abiogén folyamatok 

 - Koaguláció – a koagulumok kialakulása az agyagásványszemcsék tömörülésével - 

 függ: 

  - ásványtipustól  - a kritikus koagulálási koncentráció csökkenő sorrendben: 

  szmektit, illit, kaolinit, 

  - a szuszpenzió koncentrációja: csökkenésével nő a koagulálási idő, 



  - szemcseméret:  csökkenésével nő a koagulálási idő, 

  - adszorbeált kationak: Na késlelteti a koagulációt, 

 - Duzzadás – agyagásványokná,l 

  - interlamináris (intrakristályos) duzzadás a rétegközi térben – függ az ásvány 

  tulajdonságaitól (a rétegközi tér elektrosztatikus viszonyai, adszorbeált  

  kationok) és a talajoldat összetételétől és koncentrációjától, 

  - interkristályos duzzadás – agyagszemcsék közötti térben a szemcsék közé 

  beépülő vízmolekulák  és rétegek  hatására, 

  - legjobban duzzadó ásvány a szmektit, 

 - Nedvesedés-száradás ritmikus ismétlődése – szerkezetképző hatása érvényesül: 

  - a duzzadás által keltett nyomás során, 

  - a zsugorodás által létrehozott repedések tagoló hatása folytán  - a 

repedésekbe   duzzadást gátló homokszemcsék hullhatnak,   

 - Fagyás-olvadás – a kisebb szerkezeti elemek aggregálódása a térfogatnövekedéssel 

  járó nyomás miatt és a dehidratáció miatt – a nagyobb szerkezeti elemek  

  dezagregációja, 

- Cementáció – a szerkezeti elemeket összetartó kötőanayagok kialakulása – 

összetétel szerint a cementáló közeg: 

  - agyagásványok – gyenge kötőanyag – víz hatására szétiszapolódnak, 

  - szerves kötőanyag – tartósabb, vízálló kötést biztosít az agyag-humusz  

  komplexek révén, 

  - Al, Fe és Mn oxidok, hidroxidok – tartós aggregátumokat cementálnak össze 

  - a mészcementáció  tiszta CaCO3-tal nem tartós kötőanyag (visszaoldódhat), 

  de szerves anyaggal társulva tartósabb kálcium-humusz kötőanyagot képez. 

3.4.  A talajszerkezet degradálódási folyamatai 

 3.4.1.  Szétiszapolódás – száraz aggregátumok hirtelen nedvesedése – két folyamat: 

  - a beszorult levegőbuborékok szétrobbanása, 

  - duzzadás okozta szétesés. 

 3.4.2. Diszpergálódás (diszperzió) – az aggregátumok szétesése a kötőanyag  

  lebomlása, eltávolítása miatt – az aggregáció ellentétes folyamata – két fázisa 

  van: aprózódás és szétoszlás, 

  - a fölös víz és talajoldat diszpergáló hatása  - vastag elektromos kettősréteg 

  alakul ki az aggregátumokat alkotó szemcsék felületén, amely a szomszédos 

  szemcsékre kölcsönösen taszító hatást fejt ki – függ a szemcsék összetételétől, 

  adszorbeált kationoktól és anionoktól, az elektrolit (talajoldat)   

  koncentrációjától és összetételétől, 



  - a szerves anyag diszpergáló hatása  

   - a fulvosavak elősegítik az aggregátumok diszperzióját, 

   - a szerves anionok méretkülönbsége az agyaglemezek éléhez  

   viszonyítva: a kisebb anionok a diszperziót segítik elő, a nagyobbak az 

   aggregációt, 

   - a humusz általában aggregáló hatású, de diszpergáló hatását is  

   kimutatták azáltal, hogy meggátolja az agyagásványlemezkék él- 

   lap kapcsolódásást, 

  - száradás hatása – egyes talajoknál (agyagos) a diszperziót gátolja, 

  másoknál elősegíti (pl. váztalajoknál), 

  - mechanikai hatások elősegítik a diszperziót – pl. talajművelésnél, főleg 

  nagy nedvességtartalomnál, 

  - a diszpergálódás negatív hatással van a talajminőségre: befolyásolja a gáz- és 

  vízháztartást (csökken a beszivárgás, nő az elfolyás, mivel a szántott réteg 

  tömöttebb lesz – a növények csirázása és növekedése lelassul, 

 3.4.3. Mechanikai hatások – a talajra ható külső erők következményei: a talaj  

  átgyúródása - okai: állatok, ember közlekedése (taposás), talajművelő gépek 

  súlya, mozgása - mértéke függ:  

   - talajösszetétel: agyagásványok milyensége – szmektitben gazdag talaj 

   könnyebben átgyúródik, 

- víztartalom - az aggregátumokon belől a kohézió csökken a 

víztartalom növekedésével: szétiszapolódás, 

    - az aggregátumok közötti kohézió nő a víztartalom  

   növekedésével a talaj szántóföldi vízkapacitásáig (vékony vízhártya a 

   szemcséken), azután csökken (a vastag vízhártya lubrikál),  

    - ha  a talajt a szántóföldi vízkapacitási telítettség állapotában 

   vagy afelett éri mechanikai hatás, akkor könnyen szétesik. 

 

3.5.  A talaj szemcseméret-szerkezete (granulometriája): talajszövet 

 - a szemcseméret-tartományok (szemcseméret-frakciók): 

  - kavics > 2mm 

  - homok 2 – 0.02 (0.05) mm    - szabad szemmel látható 

  - por  0.02 (0.05)  – 0.002 mm  - mikroszkóppal 

  - agyag < 0.002 mm    - elektronmikroszkóppal 

 - szemcseméret-szerkezet ábrázolása:  



  - háromszögű diagrammban - homok, por (silt), agyag – átmenetek: vályog 

  (mindhárom frakció jelentős), etc.,     

  - szemcse-eloszlási görbék – frekvencia-görbe, kumulatív görbe,  

  - leiszapolható frakció:  < 0.01 mm. 

 

 
8. ábra Háromszögdiagram a talajok szemcsnagyság-összetételének a meghatározására 

 

3.6.  A talajok hőgazdálkodása 

 

3.6.1. A hőenergia eredete a talajban 

 - napsugárzás – kb. 40-50%-a éri el a Földfelszint (20-30% közvetlenül), 

  - a talaj besugárzása – függ: földrajzi hely, magasság, lejtőkitettség, növényi 

 fedettség, a talaj tulajdonságai (szín, szerkezet) –  kb. 0.13 Jcm2/sec 

  - a napenergia visszaverődése a talajról (a talaj albedója) – függ a talaj 

 minőségétől, színétől, nedvességtartalmától – napi és évi változékonyság: 

   - legnagyobb (30-50%) világos száraz talajról, 

   - legkisebb (5-15%) sötét nedves talajról, 

  - a napenergia visszasugárzódása a levegő hőmérsékletét emeli, párologtatás –

 főleg a nagy hullámhosszú tartományban (üvegházhatás), 

  - a napenergia elnyelése a talajban – a talajban hő formájában vezetődik a 

 melegebbtől a hidegebb zónák felé – tavasztól őszig lefele, azután felfele, 

 - hővezetés – a Föld belső hőenergiájénak a kiáramlása  – kb. 7 x 10-5 Jcm2/sec,, 

 - hőáramlás – nagyob hőmérsékletű közegből – pl. meleg levegő, eső 



 - hőtermelés: - fizikai folyamatok: fagyás, radioaktív bomlás, párakicsapódás, 

   - kémiai folyamatok: oxidáció, 

   - biológiai  folyamatok: szerves anyag lassú égése. 

 

3.6.2. A hőenergia terjedése a talajban – két paraméter: 

 - Hővezető képesség:      Q = K Ft
L

 

 ahol: Q - időegység alatt áramló hőmennyiség, K – hővezetőképességi állandó, F- 

felület  keresztmetszete, L – áramlás hosszúsága, t: időegység alatti 

hőmérsékletváltozás 

  

K értéke – szilárd fázis: 0.004, víz: 0.01, levegő: 0,0002 J/cm oC sec, 

  - a nedves talaj jobb hővezető mint a száraz,   

  - a jó hővezető talaj mélyebben melegszik át, 

  - az avartakaró és a hótakaró hőszigetelők. 

 - Hőkapacitás – egységnyi hőmérsékletemeléshez szükséges hőenergia 

  - szilárd fázis (humusz, agyag, homok): 0.5-0.7,   víz: 1 J/ cm3 oC, 

  - nedves talaj melegítésére több hő kell mint szárazéra – hővezetéssel ellentétes 

  - a közepesen nedves talajban hatol a legmélyebbre a hőingadozás és fagy, 

 - A talaj hőingadozásának napi menete (hajnali minimum, kora délutáni maximum), 

 - A talaj hőingadozásának évi menete: felszínközelben januári minimum, júliusi 

 maximum – mélyebben fokozatosan eltolódik és a különbségek csökkennek, 

 - talajtipusok hőgazdálkodása: 

  - homoktalajok - kis nedvességtartalom – így is kis hővezető képességűek és 

   hőkapacitásúak – nyáron erősen felmelegednek, télen lehülnek  

   (hótakaró nélkül), 

  - vályogtalajok – nincs szélsőséges felmelegedés és lehülés, 

  - agyagtalajok – nagy nedvességtartalom – nagy  hővezető képesség és  

  hőkapacitás – alacsonyabb hőmérséklet – nagyobb párolgás, 

 - talajfagyás – a fagyáspont függ : 

  - az adszorpcióképességtől: adszorbeált vízzel telített talaj alacsonyabb  

   hőfokon fagy mint a pórusvízzel telített talaj, 

  - a sótartalomtól: nagyobb koncentáció, alacsonyabb fagyáspont, 

  - a talajfagyás a felszíni fagyás után kb. egy hónappal következik be és egy 

   hónappal hamarabb fejeződik be.  

 



 

3.7.  A talajok színe 

 - a talaj legelső szembetünő fizikai tulajdonsága, 

 - segít felismerni a talajszelvény szintjeit és sugallja a talajképző folyamatokat, 

 - a talajszínt leggyakrabban a szerves anyag mennyisége és a jelenlevő vasásványok 

 oxidációs foka határozza meg: 

  - a fekete és sötétbarna színek a szervesanyag akkumulációját mutatják, főleg a 

   talaj felső szintjeiben, 

  - a szürkés színek vaskivonást sugallnak,  

  - a vöröses-barnás színek a jó vízlevezetésű talajok jellemzője, 

  - a fehéres-világos színárnyalatok szikes, sókivirágzásos talajokra jellemző arid 

   vidékeken,  

 - a talaj színét a Munsell színrendszer szerint határozzák a Munsell színatlasz 

segítségével, amely három paramétert vesz figyelembe: színárnyalat (hue: R – vörös, Y – 

sárga, G – zöld, B – kék, P - bibor), színvilágosság (value: fehértől feketéig) és színerősség 

(vagy színtelítettség – chroma), 

  - a színmeghatározás elemei: - színnév, Munsell színkód (zárójelben),  

 nedvességállapot, fizikai állapot – pl. barna (10YR 5/3), száraz, átgyúrt 

 

 

9. ábra. A Munsell színatlasz egy lapja (10YR) 

 



 

4. Talajgenetika (Jakab, 1996 és Szendrei, 1998 nyomán) 

4.1. A talajképzést megelőző folyamatok: a mállás 

 - definiciója: a kőzetek felszíni és felszínközeli elváltozása a külső tényezők hatására, 

 - a mállás nem azonos a talajképződéssel: a talaj kialakulása előtt kezdődik,  

  folytatódik és fokozódik a talajképződés folyamán is, 

 - tipusai: fizikai, vegyi és biológiai mállás. 

 

4.1.1. Fizikai (mechanikai) mállás: aprózódás, fragmentáció vegyi módosulás nélkül 

- A terheléscsökkenés (dekompresszió) hatása – a kőzetek felszínre kerülve 

kitágulnak a nyomáscsökkenés hatására (a litosztatikus nyomás okozta 

zsugorodással ellenkező irányba ható folyamat) – a terheléstől felszabadult kőzet a 

felszínnel párhuzamos felületek mentén válik el (leveles elválás-exfoliáció) – csak 

nagy nyomáson képződött kőzetekben figyelhető meg; 

- Hőhatás:  a kőzetek ciklikus felmelegedése-lehülése során - termális tágulás és 

zsugorodás:  

 – különböző ásványok hőtágulási együtthatója különböző: feszültség az 

 ásványhatárokon – a kőzet felaprozódásához vezet, 

 - felszíni réteg erősebb felmelegedése és tágulása: leveles elválás, 

 - fagyhatás: megfagyott víz feszítő ereje a résekben, 

 - nagy hőingadozású területeken erős (sivatag, magas hegység); 

- Kristálynövekedés - pl. jégristályok kialakulása fagyáskor a kőzetrésekben – 

térfogatnövekedés – stressz; 

- Élőlények fizikai akciója – növények: gyökerek – állatok: fészkek laza talajban; 

- Erózió: abrázió szél, víz, jég által; 

- Az aprózódás határa: kb. 0.01 mm;  

- A fizikai mállás terméke – regolit: helyben maradt, el nem szállított törmelék, 

eluvium; 

- Az aprózódás szerepe a talajképződésben:  

 - a fizikai és kémiai hatóknak kitett felület növekedése (meghatványozódása), 

 - a levegő és víz hozzáférhetőségének a növekedése a kőzetekben, 

 - a kémiai mállás terepének előkészítése. 

 

 



4.1.2. Vegyi (kémiai) mállás: a kőzetek kémiai és ásványtani összetétele változik meg 

 - a kőzetek reakcióba lépnek a vízzel, vizes oldatokkal és gázakkal (levegő  

  alkotóelemeivel) – a reakciók során vegyi elemek oldódnak ki a kőzetalkotó 

  ásványokból és/vagy adódnak hozzájuk, 

- okai: ásványok kémiai instabilitása a felszínen – sorrend: a Bowenőféle reakciósor 

szerint – következménye: Földfelszínen stabil ásványok képződése,  

 - a kémiai mállás folyamatai: 

  - kioldás  - vízben oldódó ásványokat tartalmazó kőzetek kioldódnak (kősó, 

  mészkő, márga, márvány) - karszt: barlangok, 

  - oxidáció: a levegő vagy a víz oxigénje reakcióba lép a kőzetalkotó, főleg 

  vastartalmú ásványokkal (olivin, piroxén, amfibol, biotit) miközben azokból 

  vasoxidok és -hidroxidok keletkeznek (hematit, limonit, goethit),  

  - hidrolizis: szilikátásványokat – főleg földpátokat - tartalmazó kőzetek  

  mállása vizes környezetben - a mélyben képződőtt földpátok instabilisa a Föld 

  felszínén – a vízzel való reakciójuk során agyagásványokká alakulnak át, 

  amelyek stabilak ebben a környezetben, miközben fémionok (K+, Na+, Ca2+) 

  szabadulnak fel;  

 - szerepe a talajképződésben:  

  - új,  a felszínen stabilabb, másodlagos ásványok képződése, 

  - a regolit átlagos szemcsméretének csökkenése: a mállási termékek nagy 

   része 0.02 mm-nél kisebb szemcsélyű, 

  - nagy adszorpciós kapacitású anyagok (agyagásványok) képződnek, 

  - a talaj termékenységében fontos szerepet játszó elemek szabadulnak fel  

  (nutriensek: K, P).  

 

4.1.3. A biológiai mállás – az élő szervezetek elősegítik a mállást – a mechanikai mállást és a vegyi 

 mállást egyaránt,  

  - magasabbrendű növények gyökerei: fizikai és kémiai mállás egyaránt, 

  - növények CO2 termelése elősegíti a kémiai mállást 

  - zuzmók, gombák, mikrorganizmusok – szerves savak termelésével, 

  - állatok, ember tevékenysége.  

 

4.2.  A talajképződés (pedogenézis) tényezői 

 - a talajképződés több (sok) tényezős folymat, 



- az alapvető szerepet a biológiai tényező játssza, az élő anyag – magának a talajnak a 

létét határozza meg: nélküle nincs talajképződés – a többi tényező közvetetten, 

a biológiai tényező közvetitésével érvényesül: a talaj milyenségét 

befolyásolják, 

 - a talajképző tényezők térben változóak, a földrajzi és geológiai adottságok  

  függvényében, 

 - a talajképző tényezők időben is változóak lehetnek, 

 - a talajképző tényezők csoportositása: 

  - külső tényezők: éghajlat, domborzat, vegetáció, ember  + idő, 

  - belső tényezők: alapkőzet, talajvíz, mikroorganizmusok. 

 4.2.1.  A talajképző kőzet (geológiai tényező) 

 - az ún. geológiai tényezők közül a legfontosabb, 

 - a talajképződés passziv tényezője, 

 - a talajképződés kiindulópontja, fizikai és kémiai alapja (szubsztrátuma), mondhatni 

  „alapanyaga” – anyakőzet – a talaj feküjében: ágyazati kőzet, 

 - a talaj átörökli az anyakőzet egyes jellegzetességeit, amelyek a kezdeti szakaszban 

  jobban kitűnnek, később tompítottabban jelentkeznek, 

 - a kőzet nem határozza meg egyértelműen a rajta képződő talaj minőségét: hasonló 

  környezetben különböző kőzeten egyazon talajtipus  jöhet létre (pl.  

  csernozjom) és fordítva, ugyanolyan kőzeten különböző talajtipusok  

  fejlődhetnek ki a bioklimatikus viszonyok szerint, 

 - a kőzetminőség esetenként alapvetően meghatározhatja a talajképződés menetét és 

  ütemét és a talaj tulajdonságait (pl. termékenységét) – különböző kőzeten 

  kialakult ugyanolyan tipusú talaj termékenysége különbözhet a kőzetminőség 

  függvényében, 

 - az anyakőzetek csoportositása talajtani szempontból – 2 nagy csoport: 

  A. Kemény, tömött kőzetek: magmás, metamorf, egyes üledékes kőzetek, 

  B. Puha, laza, főleg fiatal (negyedkorú) üledékes kőzetek: agyag, homok, lösz, 

  - a kemény kőzeteken a talajképződés kezdete egybeesik a mállás kezdetével – 

   a puha kőzetek már maguk mállási termékek, ill. málási termékeket 

   tartalmaznak, 

  - a talajképződés nagyobb vastagságban érinti a puha mint a kemény kőzeteket, 



  - az elsődleges ásványok részaránya sokkal nagyobb a kemény kőzeteken 

   képződőtt talajokban, míg a másodlagos ásványoké nagyobb a puha 

   anyakőzetű talajokban, 

  - a puha anyakőzeten kialakult talajok morfológiai tulajdonságai   

   frappánsabbak, élesebbek, mint a kemény anyakőzetűeké, 

  - puha kőzetek nagyobb porozitása nagyobb vízmennyiség tárolását segíti elő, 

   egyúttal erősebb vegyi mállást és a talajszintek erősebb   

   differenciálódását 

 - az anyakőzetek vegyi összetételének a szerepe: módósitja az éghajlat és a növényzet 

  hatását – pl. a mészköveken képződő rendzina talaj semleges kémhatású és 

  humuszban gazdag, miközben a szomszédos, más anyakőzetű talajok savas 

  kémhatásúak. 

 4.2.2. Egyéb geológiai tényezők 

  - földtani szerkezet, tektonika – rétegek poziciója – a kőzettipusok kiterjedése, 

  - vulkánosság jelenléte,  

   - gázfázis változása: CO2,  

   - folyadékfázis kompoziciója – mállás, 

   - könnyen málló szilárd fázis jelenléte (vulkáni hamú),  

   - hőháztartás befolyásolása, 

   - domborzat, mikroklima változása, 

   - növényzet pusztítása,  

   - talajképződési folyamatok leállítása, újak beindítása 

  - hidrogeológiai tényezők: felszínalatti vizek mennyisége, mozgása, vegyi 

   összetétele. 

 

 4.2.3. Az éghajlati tényező 

  - csapadék, átlaghőmérséklet, diurnális és szezonális hőmérsékletingadozások, 

   levegőnedvesség, széljárás, stb., 

   - a talajtipusok földrajzi eloszlásának meghatározója, 

   - a talajképződés aktiv tényezője, közvetlenül és közvetetten is hat, 

   - közvetett hatás: a fizikai és kémiai mállást alapvetően befolyásolja, 

   - a bioakkumulációt is alapvetően meghatározza a növényi biomassza  

  szabályozásával,  



   - befolyásolja a szerves anyag lebomlását, a humuszosodást (hőmérséklet, 

   nedvesség), 

   - a kilúgozódás-akkumuláció (eluviáció-illuviáció) folyamatait szabályozza a 

   csapadékmennyiség, ezzel befolyásolva a talajszelvény milyenségét, 

   differenciálódását – minél csapadékosabb a klima, annál erőteljesebb a 

   kilúgozódás és felhalmozódás, 

   - az éghajajlat és talajképződés általános kapcsolatatát fejezi ki a talajtakaró 

   klima szerinti zónáltsága: a szárazföld különböző éghajlati öveinek 

   sajátos talajtani  övezetek felelnek meg – ezt a szoros kapcsolatot  

   mennyiségileg is ki lehet fejezni: pl.  a Romániában is használt  

„De Martonne féle szárazsági tényező”-vel 

       Iar = / 10P T +  

     Iar = évi szárazsági tényező, 

     P = évi átlag csapadékmennyiség  

     T = évi átlaghőmérséklet 

 

    Pl. sztyeppi talajoknál Iar =20-24, erdős sztyeppi talajoknál Iar =24-28 

 

   - a talajzonalitás összefüggése az éghajlati és növényföldrajzi zonalitással 

  (Szendrei, 1998 nyomán): 

    - Tundra zóna: 9 hónap tél, 3 hónap hideg nyár – mohás-zuzmós  

    növényzet – tundra talaj, 

    - Mérsékelt égövi erdők zónája: hideg tél, hűvös nyár – fenyő- és 

    kevert  erdők – podzol talaj, 

    - Réti sztyepp zóna: hideg tél, meleg nyár – magas füves növényzet – 

    déli csernozjom, 

    - Sivatagi zóna: csapadékmentes – gyér növényzet – váztalajok, 

    - Nedves trópusi zóna: meleg száraz tél, forró esős nyár – füves  

    mezőség, fás ligetek – laterit, „sárga talaj”, 

    - Trópusi erdők: meleg, nedves klima – őserdők – podzolos 

vörösföld. 

 

 

 

 

 



  4.2.4. A biológiai tényező 

   - a talajképződés alapjában véve biológiai folyamat, 

   - a kőzetek fizikai és vegyi mállása csak minimális feltételeket biztosít a   

   növényzet megtelepedésének – a talajképződés csak ezután kezdődik el 

   a már megtelepedett növényzet és a mikroorganizmusok hatására, 

   - az élőlények szerepe a nutriensek biztosítása – főleg N, amely csak biológiai 

   úton kötődik meg és halmozódik fel a talajban,  

- a legfontosabb biológiai talajképző tényezőt a növényzet és a 

mikroorganizmusok alkotják – nélkülük a talaj nutrienstartalma 

gyorsan kimerülne és a talaj terméketlenné válna, 

   - a növényzet által biztosított biomassza a humuszképződés kiindulópontja, 

   alapanyaga, 

   - a növényzet és a talaj szoros kapcsolata: a legfontosabb talajcsoportok  

   bizonyos növénytársulásokhoz kötöttek.  

   

4.2.4.1. A makroflóra talajképző hatása  

   - az élő gyökerek szerepe:  

    - mechanikai hatás: szerkezetképzés, 

    - kémiai hatás: szerves savak és kelátképző anyagok kiválasztása, 

    - elhalt növényi maradványok: a talaj szerves nyersanyagát szolgáltatják a 

   humuszképzéshez a föld alatt (elhalt gyökerek) vagy a felszínen (avar) 

   - ugyanakkor módositják a talaj víz-, tápanyag- és hőháztartását –  

   hozzájárulnak a szerkezetképzéshez is. 

    

  Növényzettipusok specifikus hatása 

   - Fás növények: az avartakaró legfőbb szállítói – savanyú kémhatást hoznak 

   létre – lebontásukat főleg gombák végzik – a képződő humuszanyagok 

   is savanyúak (fulvosav), könnyen kilúgozódnak,  

    - nagymértékben befolyásolja a csapadék felszíni visszatartását a  

   korona és az avartakaró által, 

- Sztyeppi növényzet: szárazságtűrő évelő és egynyári füves növényzet – 

aerob lebontás baktériumok által, de ez kétszeer szünetel (téli fagyban 

és nyári szárazságban) – nagymolekulájú szerves anyagok 

halmozódnak  fel, pl. huminsavak – kedvező tulajdonságú humuszos 

talajok, 



- Réti növényzet: több csapadék, időszakos felszíni vízboritást biró, erős, 

szerteágazó gyökérzetű évelő füves növényzet – jelentős szervesanyag 

felhalmozódás, időleges anaerob, redukciós viszonyok, lebontás 

anaerób baktériumok által – kisebb molekulasúlyú humuszanyagok 

termelődnek (pl. himetomelánsav), 

   - Lápi növényzet: állandó vízboritás – anaerob viszonyok, a lebontás nagyon 

   lassú, nagy tömegű szervesanyag halmozódik fel – ritka, időszakos 

   oxidációs körülmények. 

 

 4.2.4.2. A mikroflóra talajképző hatása 

  - Baktériumok – a legfontosabb folyamatok amelyekben részt vesznek: 

 - cellulóz lebontása - aerób és anaerób körülmények között különböző 

fajok  játszanak közre – semleges és magas pH-s környezetben 

baktériumok,  míg savas környezetben gombák bontják le a cellulózt – 

végső lebontási termékek: CO2 és H2O cellobióz és glukóz közbeeső 

termékekkel (aerob bontás) vagz CO2 és CH4 glukóz, ecetsav, tejsav 

kialakulásával – a lignin jelenléte gátolja a cellulóz bomlását, 

   - nitrogénforgalom:  - Nitrosomonas baktérium: nitrifikáció, 

      - Bacterium denitrificans: denitrifikáció, 

      - Nitrobacter: nitráttá oxidálás, 

   - légköri nitrogén megkötése: 

    - Clostridium: enyhén savanyú talajban, anaerob közegben, 

    - Azobacter: légköri nitrogén megkötése aerob közegben, 

    - Rhizobium baktériumok – pillangós növények gyökereivel 

     élnek szimbiózisban. 

  - Gombák: savas és nedves környezetben háttérbe szorítják a baktériumokat a 

  szerves anyag lebontásában – pl. tavasszal és ősszel, 

   - szaprofita gombák: az avar bontásásra „szakosodtak” (cellulóz, lignin, 

  proteinek, szénhidrátok), 

   - mikorrhiza: gyökér-gomba szimbiózis. 

  

4.2.4.3. A mikrofauna talajképző hatása 

  - bomló növényi maradványok között tanyázó protozoák: ostorosok, amőbák, 

  csillósok,  

  - testükkel gyarapítják a talaj szervesanyag- és tápanyagkészletét,  



  - baktériumok  egyedszámát egyensúlyban tarják – túltengésükkor a talajra 

  hasznos baktériumok kihalásához és ezzel a talajtermékenység csökkenéséhez 

  vezethetnek, 

  - egyes fajok a szerves anyag lebontásában is részt vesznek. 

  

4.2.4.4. A makrofauna talajképző hatása 

  - férgek - fonalférgek, kerekesférgek: aprítják a talaj szervesanygát, 

   - sertelábúak (pl. földigiliszta): többrétű jótékony hatás: 

    1. aprítják a talaj anyagát és azt a mészmirigyeik váladékával és 

  agyagszemcsékkel szerkezeti elemekké alakítják –  nagyon számottevő hatás: a 

  talaj felső kb. 20 cm-es részét 3-4 év alatt teljesen átdolgozzák, 

    2. pórustérfogat növelése – javul a víz- és levegőháztartás, 

    3. a talaj biológiai egyensúlyát is szabályozzák, 

    4. humuszképző szerep („gilisztahumusz”), 

  - ízeltlábúak – rákok, ikerszelvényesek, ugróvillások - szerves anyag aprózása 

   és bomlásának könnyítése, miután a testükön áthaladt, 

  - pókszabásúak – a cellulóz felvehetővé válik a páncélos atkák   

   gyomorcsatornáján áthaladva, 

  - puhatestüek – elhalt testük a talaj szervesanyagát gyarapítja, vázuk a  

   mésztartalmát, 

  - gerincesek – hüllők: gyíkok – mechanikai hatás, biológiai egyensúly, 

  - talajlakó emlősök: vakond, ürge, pocok, hörcsög járatai (krotovinák) - a talaj 

  nyagának vertikális keverése – a talaj szellőzöttsége, vízvezető képessége nő – 

  növényi kártevők pusztítása – esetleg termés pusztítása. 

 

 4.2.5. A földrajzi tényező: domborzat  

  - megfigyelték, hogy a domborzat változása tükröződik a talajtakaróban is – a 

  talajtakaró egyes foltjai gyakran egybeesnek domborzati formákkal (lejtő, 

  mélyedés, gerinc), 

  - a domborzat közvetlen hatása a talajképződésre: lejtőfolyamatok befolyása: 

  lejtőerózió, gravitációs tömegmozgások (pl. szolifluxió, földcsuszamlás), 

  - a dombozat közvetett hatása a talajképződésre: az éghajlati tényezők  

  domborzat szerinti megoszlása (csapadék, fény- és hőenergia, széljárás), 

   - hegy-  és domvidéken: lejtőszög és égtáj szerinti kitettség, 

    - lejtőszög nő: nagyobb lepusztulás, kisebb    

    talajvastagság/mélység, fejletlenebb/fiatalabb talajok,  



    talajszelvény diferenciálatlanabb – fennsíkon: mély, idősebb 

    korú, differenciált szelvényű talajok  – egyenlő fokú lejtőn a 

    talajpusztulás a növénytakaró függvénye, 

    - égtájak szerinti kitettség: 

     - déli oldalak jobban felmelegednek, nagyobb a  

     hőingadozás – az éghajlat kontinentálisabb jellegű, 

- északi oldalak árnyékosabbak, kisebb a hőingadozás, 

az éghajlat nedvesebb, kiegyensúlyozottabb, 

egyenletesebb 

     - a nyugati lejtők  inkább a déliekhez hasonlóak, míg a 

     keletiek az északiakhoz: a keleti oldalra eső reggeli 

     besugárzás egy része a harmat elpárolgásához  

     használódik fel , 

 - ezek szerint a talaj mélysége csökkenő sorrendben: É, 

K, NY, D-i kitettségű lejtőkön   

   - síkvidéken – meghatározó szerephez jut a mikrodomborzat (kis  

   felszíni egyenetlenségek) – a mélyedések nyáron víz- télen hógyűjtő 

   nedves térszínek- a kiemelkedések szárazabbak. 

 

 4.2.6. Az idő mint talajképző tényező – Dokucsájev nyomán 

  - a talajképződés kezdete változó a Föld felszínén – a poláris és szubpoláris 

övezetekben és az északi félteke nagy részén: a jégkorszak utáni (10-12000 év) – máshol: 

a tengerek visszahúzódása, új vulkáni területek kialakulása után (millió évek),   

  - a talajok közötti különbségeket sok esetben korukban kell keresni: „öreg” és „fiatal” 

talajok – az  „öreg” talajok sokkal több folyamat jeleit viselik magukon és azok 

kifejlődési foka is magasabb – a „fiatal” talajok inkább magukon viselik az anyakőzetek 

jellegzetességeit, ugyanakkor kevésbbé differenciált a talajszelvényük, 

   - a talajok időben egy „érési”, maturációs folyamaton mennek át, amely során  a 

környezetükkel egyensúlyi állapotra törekszenek – a talaj „érettségi foka” az egyensúlyi 

állapot elérésének a mértéke – „érett” és „éretlen” talajok, 

 - idősebb és fiatalabb talajképződmények kisebb téregységekben (egy övezeten vagy 

tájegységen belül) is előfordulhatnak – pl. a felszín lokális eróziós „fiatalodása”, 

lepusztulása miatt, 

  



- a talajok kora: abszolut és relatív kor 

  - abszolut kor: a talajképződés kezdete óta eltelt, években kifejezhető idő – 

módszerek: 

   - radioaktív kormeghatározás (datálás) – radiokarbon (C14) módszer – a mért 

korok változóak lehetnek a mintavétel mélységével – pl. 1210 ± 70 év 10-20 cm-en, 4800 

± 100 év 70-80 cm-en németországi csernozjom talajon,  

   - datált földtani eseményekhez kapcsolás – szárazföld kiemelkedése (5000-

6000 év, nyugat Finnország), jégtakaró visszahúzódása (10000 év, Anglia), 

   - biológiai módszerek – pl. lichemonetria (zuzmók méreteinek a felmérésén 

alapszik) – fajspecifikus és helyspecifikus – 40 mm/év Kaukázusban, 0.2 mm/év 

Kamcsatkában, 

  - relativ kor: az „érett” fázishoz viszonyítva – a talajképződés sebességét, illetve a 

talaj érettségi fokát méri – különböző talajtipusok különböző idő után érik el a dinamikus 

egyensúlyi állapotot – ez érvényes a talajszintekre is: az A szint gyorsabban fejlődik ki 

mint a B szint, 

   - az USA.beli taxonómia szerint – az Entisolok, Histosolok, Vertosolok 

gyorsan, 1000 év alatt alakulnak ki, az Inceptisolok és Spodosolok pár ezer év alatt - a 

Mollisolok és Andosolok cambic szintje kilakulásához 1000-2000 év, az argillic 

szintjének kifejlődéséhez 10000 év szükséges, 

  - a talajok és talajszintek időállósága – gyorsan képződő talajok és szintek gyorsan is 

alakulnak át (pl. a só- és gipszfelhalmozódási szintek), a lassan képződőek 

konzervativabbak (pl. a podzolos talajok, a meszes felhalmozódásos szintek, az oxidációs 

és cementácós szintek). 

  - őstalajok (paleoszolok): az üledékes rétegsorokban megmaradt és felismerhető 

talajok, amelyek a geológiai idők folyamán alakultak ki a felszínen és amelyek 

eltemetődtek – gyakoriak lösz-szelvényekben,  több szinten is megjelenhetnek (.. ábra) 



 

10. ábra. Őstalajszintek (barnás) löszben (világos szín) Kínában 

 

4.3. A talajszelvény  

 - a talaj nem szorítkozik csak a felső, humuszban gazdag, megművelhető rétegre, hanem 

egészen a szálban álló ágyazati kőzetig terjed – átlagosan 1.5-2 m vastag,  

 - a talajszelvény a talaj függőleges metszete, 

 - gyakorlati szempontból megkülönböztethető:  - feltalaj (művelhető),  

        - altalaj, 

 - a talajszelvény egymástól elkülöníthető kb. vízszintes rétegekből, talajszintekből áll, 

amelyek színben, szemcseösszetételben, szervesanyag tartalomban, stb. különböznek 

egymástól. 

  

 

 

 

 



4.3.1. A genetikai talajszintek 

 - a talajszintek a pedogenézis folyamán alakulnak ki, innen a  genetikai talajszint név, 

 - a talajszelvény klasszikus szintjeií  

 O  (organikus vagy szerves) szint - növényi és állati eredetű szerves anyag 

felhalmozódási szintje, ásványi anyagok nélkül 

 A szint - kilúgozási zóna – szerves anyagban gazdag – sötét színű - az ásványi 

anyagok egy része kioldódik az átszivárgó enyhén savas esővízben,  

 B szint - akkumulációs zóna – az A szintből kioldódott ásványok (pl.kalcit és 

vasoxidok) kicsapódnak – sárgás, vöröses színü – szerves anyag kevés – meszes 

konkréciók, mészkéreg arid éghajlaton, 

 C szint - gyengén mállott zóna – szerves anyag nélkül, 

 Alapkőzet - D (vagy R) szint.  

- más talajszint-rendszerek: O, A, E, B, C, R (D). Az E szint az A szint alsó, kilúgozott része.  

 

11. ábra Talajszelvény általános magjelenése a talajszintekkel (Dolores Gende nyomán) 

 

- A talajszelvény további finomítása: a talajszintek esetenként alszintekre bonthatók – 

csak erősen differenciálódott (érett) talajoknál. 



 

4.3.2. A talajszelvény kialakulása  - a talajszintek kilakulásához vezető pedogenetikai 

folyamatok lehetnek általánosak és sajátosak 

A. Általános pedogenetikai folyamatok 

 4.3.2.1. A szerves anyag felhalmozódása (bioakkumuláció) - a talajképződés 

lényege – meghatározza a humusz jellegét és mennyiségét – 3 tipusa ismerhető fel:   

  1) jól humuszosodott, mull-tipusú, ásványi anyagokkal kevert szervesanyag-

  réteg képződése – A szint – többféle lehet:      

   - Am – mollikus A szint – sötétbarna, laza, puha – gazdag humusza 

   föleg  huminsavakat  tartalmaz – bázisos, Ca-ban gazdag – kevéssé 

   nedves éghajlat, füves vagy vegyes növényzet – nedves övezetben csak 

   mészkövön, 

 

12. ábra. Mollikus A szint (Am) 

   - Au – umbrikus A szint – gazdag humusza savanyú, fulvosavakat is 

   tartalmaz - bázikus kationakban szegény – nedves, hűvös éghajlaton, 

   hegyvidéken, savanyú kőzeteken,     

- Ao – okrikus A szint – világos szinű, humuszszegény vagy főleg 

fulvosavas humusz – erősen nedves éghajlaton ahol kevés a lebontott 

növényi maradvány – vagy fiatal, nyers talajoknál,    



  2) gyengén humuszosodott szerves anyag (nyershumusz, mor) – O szint 

  (organikus) - Au és Ao szint felett képződik – főleg hegy- és dombvidéken, 

 

13. ábra O szint umbrikus A szint (Au) felett, alól E szint látható 

 

3) eltőzegesedett, le nem bontott növényi maradányok – T (vagy H) szint – 

tőzegszint – állandó vízboritású területen, jellegzetes vízkedvelő növényzettel 

(sás, moha, stb.).  

 

14. ábra. T (H) szint  

 

4.3.2.2. Kilúgozási-felhalmozódási folyamatok: elluviáció-illuviáció 

  - definiciók: elluviáció (kilúgozás): a talaj oldódó alkotórészeinek kioldása, 

vagy kolloid tulajdonságú részeinek kimosása és eltávolitása  a felső szintekből az alsó 



szintek felé - illuviáció (akkumuláció): a felső szintekből eltávolitott anyagok 

lerakódása, kicsapódása és felhalmozódása alsóbb szinteken - változó erősséggel 

mehetnek végbe a helyi körülmények szerint – E szint: az A szint kilúgozott része 

    

  1. sók kilúgozása - az oldhatóság sorrendjében – legelőször a vízben könnyen 

oldódó sók: kloridok (NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2), alkáli szulfátok és karbonátok (Na2SO4, 

K2SO4, Na2CO3, K2CO3) – utána a közepesen (gipsz), végül a nehezen oldódók (kalcit) - a 

CaCO3 jelen lehet az összes talajszintben vagy csak az alsóbb szintekben felhalmozódva: 

  –  Bca (Bk) vagy Cca (Ck) - CaCO3-ban dúsult B vagy C szint (erek, 

lepedék, csövek, konkréciók) 

 
15. ábra. Bca szint 

2. kolloid-anyagok kilúgozása (agyag, Fe- Al-oxidok-hidroxidok, humusz) és 

felhalmozódása – nedves éghajlatra jellemző folyamat               

  2. 1. Agyag kilúgozása 

   - Bt – agyagbemosódásos B szint (textúrszint) – sárgás-barnás-vöröses 

az agyag mellett bemosott Fe-vegyületek miatt – agyagbemosódásos talaj, 

 

 
16. ábra. Agyagbemosódásos B szint (Bt) 



    

- a mészkövek ellenállnak az agyagbemosásnak nedves 

éghajlaton is, 

   - Ea – albikus E szint - az agyagbemosás az A szint kimerülését 

okozza kolloidokban (agyag, oxidok, humusz) és a kovasav másodlagos dúsulását: 

elszintelenedés, kifakulás,          

   - El – luvikus (kimosódásos) E szint – a kilúgozás kevésbbé erőteljes 

és a kifakulás gyengébb,          

   - E – B átmeneti tipusok: 

       - E + B: glosszikus szint (glosszikus talaj ) – az E szint  

    nyelvszerű beékelődése a Bt szintbe,  

    - EB szint: fokozatos átmenet, 

    - planikus talaj – planoszol: éles átmenet E és B között, 

 

2.2. Vasoxidok és humusz kilúgozása 

   - Bs – vasbemosódásos (ferri-iluviális) B szint – Fe- és Al-oxidok 

kilúgozása és felhalmozódása meleg nedves éghajlaton savanyú kőzetek előrehaladott 

málása során – rozsdabarna szín jellemzi,       

   - Bhs – humusz-vasbemosódásos B szint – a huminsavak is 

bemosódnak részben,          

   - szpodikus B szint (gr. spodos = hamu):, Bs vagy Bhs szint,  

   - Es – podzolos E szint: a szpodikus B szint feletti kilúgozási (E) szint, 

   - podzolosodás: Es és Bs vagy Bhs szintek képződése – podzol talajok 

 

 



17. ábra Szopdikus E szint (Es) és humusz-vasbemosódásos B szint (Bhs) glosszikus 

elrendeződésben, felettük A szint 

 
18. ábra. Podzoltalaj (spodosol) Németországból 

 

 

B. Sajátos pedogenetikai folyamatok 

  

 4.3.2.3. Sajátos mállási folyamatok  - a mállás folytatása a talajképződés során 

 

  - Bv – kambikus (agyagos) B szint kialakulása – nem felhalmozási szint! – 

ezért felette nincs E szint – az anyakőzet erősen agyagosodott mállási szintje – hozzá 

képest több Fe-oxidot és agyagot tartalmaz – kambikus talajok: pl. a Ramann-féle 

barna erdőtalaj, Középeurópa legelterjedtebb talajfélesége – nedves éghajlaton, mint az 

agyagbemosódásos talajok, de bázikus kőzeteken, ami meggátolja az agyagkilúgozást és 

bemosódást, 

   - andoszolok (andikus jellegű talajok) – a kambikus talajok válfaja, 

ahol az agyagosodást allofán képződése képviseli (vulkáni üveg mállása), 



 
19. ábra. Andoszol Újzélandról 

 

- Glejesedés- pszeudoglejesedés  

   - erősen nedves, tartós vízhatásnak kitett környezetben – a fölös víz 

   kiszorítja  a levegőt a talajból, időszakos redukciós folyamatokat okoz, 

   - G - glejszint – a glejesedés eredménye: magas talajvíztükörnél,  

    - Gr – redukciós glejszint – huzamos, erős redukciós folyamat 

     – Fe- vegyületek redukálása: zöldes, kékes, lilás színek, 

    - Go – oxidációs glejszint – rövidebb ideig tartó vízfölösleg – 

     Fe részleges oxidálódása -  vöröses színfoltok, 

   - W – pszeudoglej szint – felületi pangóviz hatására,  

   - Vízhatású  (hidromorf) talajok keletkeznek, 

 

  - Szikesedés 

   - ha a vízben oldódó sók döntő szerepet játszanak az altalaj  

  kialakulásában – főleg a Na-sók – 2 esetbe fordul elő: 

    - felszínközeli talajvíz oldott Na-sókat tartalmaz, 

    - anyakőzet Na-sókat tartalmaz, 

   - sa (salic) - sós szint – bármely talajszint amely >1-1,5% sót tartalmaz, 

    - szoloncsák talajok - Amsa, Ausa, Aosa - az A szint a sós szint 

    - sós talajok –az  alsóbb talajszintek sósak,  



   - sc – enyhén sós szint < 1-1,5% sót tartalmaz: Amsc, etc 

   - ac - alkáli talajszint – a Na adszorpciósan kötődik a talajban – Amac, 

    Bvac, Ccaac, etc., 

   - na – natrikus szint - > 15% kicserélhető Na+ iont tartalmaz – Amna, 

    Bvna, etc., 

    - szolonyec talaj – Btna - natrikus Bt szintet tartalmaz, 

 

  - Vertikus folyamatok  

   - > 30% duzzadó agyag (szmektit) tartalomnál erős zsugorodás áll be a 

  kiszáradás hatására – a keletkezett repedések nedvesedés utáni táguláskor a 

  széttöredezett részek érintkezési síkján fényes felületet hoznak létre: 

   - y – vertikus jellegű szint – Ay, Bty, etc. – vertiszolok. 

 

 4.3.2.4. Karbonátosodás – szerozjom-képződés 

  - meleg és száraz éghajlaton jellemző – 125-250 mm-es évi csapadék – rövid 

vegetációjú gyér növényzet – kevés szerves maradvány – Ca-gazdag talajképző kőzet 

(mészkő, lösz), 

  - a kevés tavaszi növényzet maradványainak a humifikálása csak kb. 1% 

humuszt eredményez – a forró időszakban a felfele áramló víz mészkérget képez a 

feltalajban és a felszínen – lugos kémhatás – mélyebben gipszkiválás, alatta esetleg 

könnyen oldódó sók is kiválnak, 

  - az így keletkező talaj a szerozjom (xeroszol). 

 

 4.3.2.5. Csernozjom-képződés 

  - a mérsékelt száraz égöv füves térségeinek jellegzetes talajtipusa – eredetileg 

styepp volt, 

  - erős humifikáció a szezonális csapadékfluktuáció miatt – a szerves anyag 

lebontása  a hideg és száraz évszakokban csökken, 

  - a humifikáció alapanyaga: a lágyszárú növények gyökérzete az elhalt szerves 

anyag 70-90 %-a – a humusztartalom egyenes arányban van a gyökérsűrűséggel a 

talajszintekben,  

  - a gazdag talajfauna elősegíti a szervesanyag mélyebb szintekbe keveredédét,  

  - anyakőzet: bázisokban gazdag törmelékes üledékes kőzetek – semleges pH, 

  - folyamat:  

   - tavaszi - nyár eleji beszivárgás – karbonátok oldása és mélyebbre 

   szállítása – a növényzet gyors fejlődése,  



   - nyári talajnedvességcsökkenés – a növényzet száradása – szellőzött 

   talajban aerób feltételek mellett gyors humifikáció organominerális 

   komplexet képez (huminsav + agyag + Fe-oxidok), amely ellenáll a 

   mikrobiális lebontásnak + mikroorganizmusok sejtanyaga – bő  

   humuszképződés – talajfauna összekevarja, szétosztja – a Bv és C 

   szintben a nagyobb üregek kitöltődnek az Am szintből lehulló   

   humuszos anyaggal: krotovinák, sötét foltok formájában (a csernozjom 

   talajok egyik fő ismérve),  

   - a száraz évszakban felfele irányuló talajoldatáramlás –   

   karbonátkicsapódás a szerkezeti elemek felületén: mészlepedék az A 

   szintben – karbonátos konkréciók a C szintben: Cca.  

 

 4.3.2.6. Deszilikátosodás - lateritesedés 

  - nedves forró égövön, trópusolon – az extrém vegyi mállás az elsődleges 

ásványok teljes eltávolítását idézi elő – csak a Fe és Al másodlagos ásványai (oxi-

hidroxidjai) maradnak vissza – a kovasav is oldatba kerül és elszállítódik: 

deszilikátosodás – egyúttal a visszamaradt Fe- és Al-vegyületek bedúsulnak, 

koncentrálódnak: lateritesedés (ferralitosodás) – a két folyamat egyszerre zajlk le, 

  - a bő növényzet szervesanyaga teljesen lebontódik, mineralizálódik – alacsony 

humusztartalom - a trópusi őserdők kiirtása ezért jár katasztrófikus következményekkel. 

4.3.3. A talajszelvény képlete (talajképlet) 

 - a talajszelvényt alkotó szintek, alszintek és azok változatainak szimbólikus 

megjelenítése betüjeles szimbólumokkal fentről lefele sorrendben, 

 - könyen átlátható szintetikus képet nyújt a talajszelvényről, a talaj és a talajszintek 

fejlettségi fokáról, sőt a talajgenetikai folyamatok milyenségét is sugallja, segít a vizsgált 

talaj talajszisztemetikai besorolásásnál, 

 - a lefontosabb romániai talajtipusok szelvényképletei (2. Táblázat). 



Talajszintek (összefoglalás) 

 O szint 

 A szint 

  - Am – mollikus A szint    

  - Au – umbrikus A szint  

  - Ao – okrikus A szint 

 E szint 

  - Ea – albikus E szint 

  - El – luvikus (kimosódásos) E szint 

  - Es – podzolos E szint 

 E + B: Glosszikus szint 

 EB szint 

 B szint 

  - Bt – agyagbemosódásos B szint  

  - Bs – vasbemosódásos (ferriiluviális) B szint 

  - Bhs – humusz-vasbemosódásos B szint 

   Szpodikus B szint (Bs vagy Bhs) 

  - Bv – kambikus (agyagos) B – szint 

 C szint 

  - Cca - karbonátban dúsult C szint 

 D szint (R) – alapkőzet 

 

Sajátos talajszintek 

G - glejszint      

 - Gr – redukciós glejszint  

 - Go – oxidációs glejszint  

W – pszeudoglej  

sa (salic) - sós szint 

sc – enyhén sós szint 

ac - alkáli talajszint 

na – natrikus szint 

y – vertikus jellegű szint 

 

 



 

2. Táblázat  Románia területén előforduló fontosabb talajtipusok szelvényképlete 

( Jakab, 1996 nyomán) 

 
Talajtipus Talajszelvény képlete 

Csernozjom Am – A/C – C vagy Cca 

Kilúgozott csernozjom Am – Bv – C vagy Cca 

Agyagbemosódásos csernozjom Am – Bt – C vagy Cca 

Rendzina Am – AR - R

Agyagbemosódásos barna erdőtalaj Ao – Bt - C 

Podzolos barna erdőtalaj Ao – El - Bt - C 

Agyagbemosódásos podzoltalaj (albic 
luvisol) 

Ao – Ea - Bt - C 

Barnaföld Ao – Bv – C

Savanyú barnaföld Am – Bv/R – R 

Podzol talaj Au – Es – Bhs – R vagy C 

Fekete réti talaj Am – AGo - Gr 

Szoloncsák Aosa – A/C - C 

Szolonyec Ao – Ea -  Btna – C vagy CGo 

Vertisol Az – By - CGo

Földes kopár talaj (regosol) Ao - C 

Köves váztalaj (litosol) Ao - R 

Sós tőzegláp talaj Tsc – Tsa - Gr 

 

 

 

 



5. A talajok osztályozása - talajszisztematika 

- jelenleg nincs egy egységes, egyetemesen elfogadott osztályozási rendszer – különböző 

talajszisztematikai rendszereket használnak  

 – vannak leiró (deszkriptiv) szemléletű rendszerek (pl. az amerikai) és vannak 

genetikai és talajföldrajzi szemléletű rendszerek – ez utóbbi alapjait Dokucsájev fektette 

le 

 - vannak nemzetközi (pl. FAO) és nemzeti rendszerek (román, magyar, stb.) 

 

5.1. Az amerikai talajosztályozási rendszer      

 - 7th Approximation, Smith et al., 1960 alapján, később módositva: USDA soil 

systematics  

 - leiró rendszer: terepen és laborban pontosan meghatározható és mérhető 

jellegzetességek alapján,  

 - használt rendszertani kategóriák: rend, alrend, nagy csoport, alcsoport, család, 

sorozat, 

 -nevezéktan: főleg latin szavakból képzett szótövek és előtagok kombinációi, 

 - 2 fő talajtipus: 

Pedalfer (Al, Fe) – humid éghajlaton, 

Pedocal (Ca) – arid éghajlaton, 

 - 10 talajrend (soil order) a diagnosztikai szintek megléte vagy hiánya szerint – 

nevezéktanilag: előtagkánt használt szótő + „sol”: 

  1. Entisol-ok – fiatal, fejletlen, diagnosztikai szint nélküli talajok   - ent 

  2. Vertisol-ok – duzzadó agyagot tartalmazó talajok   - ert 

  3.  Inceptisol-ok – kezdetleges, gyengén fejlett talajok, amelyekben a  

   kolloidok áthalmozása még nem jelentkezik    - ept 

  4. Aridisol-ok – száraz égövi (sivatagos, félsivatagos) talajok  - id 

  5. Mollisol-ok – jó szerkezetű, differenciált, mollikus A szintű talajok - oll 



 

20. ábra. Mollisol Minnesota államban (USA) 

  6. Spodosol-ok – szpodikus B szintű talajok     - od 

 

21. ábra. Spodosol Minnesota államban (USA) 

 

  7. Alfisol-ok – agyagbemosódásos B szintű, bázisokban közepesen  

telitett  talajok        - alf 



  8. Ultisol-ok – nagyon előrehaladot mállási állapotban  levő,   

   agyagbemosódásos B szintű., erősen kilúgozott talajok  - ult 

  9. Oxisol-ok – Fe- Al-oxidok által dominált oxikus szintű, erősen mállott, 

   alacsony bázistelitettségű  talajok     - ox 

 

22. ábra. Oxisol California-ban (USA) 

  10. Histosolok – gyengén bomlott szerves anyagban nagyon gazdag talajok 

   (növényi szövetek és maradványok még felismerhetőek)  - ist 

 

23. ábra. Histosol 

 - Alrendek (soil suborder)  - szín, nedvesség, anyakőzet, éghajlat, stb., szerint – 

nevezéktan: két tag - az utótag a rend nevéből származik, az előtag egy képzőszó 

röviditéséből: - alb (albus), and (ando), aqu (aqua),  ar (arare), arg (argillla),  hum 

(humus), ochr (ochros), psam (psammos), ud (udus), hem (hemi), bor (boreas), ferr 

(ferrum), fluv (fluvius), xer (xeros –száraz), ort (ortho), stb. 



  - pl. argid, boroll, ochrept, udert, humox, stb. 

 - Nagy csoport – az alrendek felosztása további diagnosztikus szintek megléte illetve 

azok sorrendje szerint,  

  - nevezéktan: utótag az alrend neve – előtagok: calc (calcis), dur (durus), fragi 

(fragilis), eu (eu – jó), eutr (eutrofic – termékeny), hum (humus), sal (sal), luv (luvis), 

sombr (sombre – sőtét), torr (torridus), verm (vermes), cryo (cryos), agr (agros) 

  - pl. cryofluvent, vermudoll, durixeroll, psammaquent, luvihemist, stb. 

 - Alcsoport – a csoportok finomitása főleg átmeneti tagokra 

  - nevezéktan: utótag a csoport neve, előtag jelző: vertikus, akvikus, tipikus, 

  - pl. tipikus calciustoll, akvikus  fragiortod, 

 - család, sorozat: az osztályozás még további finomitása.  



3. Táblázat USDA talajrendszertan (példa) (Blaga et al., 1996 nyomán) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rend Alrend Nagy csoport 

Inceptisol Aquept Andaquept 

  Cryaquept 

  Fragiaquept 

  Humaquept 

 Ochrept Cryochrept 

  Durochrept 

  Dystrochrept 

  Xerochrept 

 Tropept Dystropept 

  Eutropept 

 Umbrept Cryumbrept 

  Fragiumbrept 

  Xerumbrept 

Mollisol Alboll Argialboll 

  Natralnol 

 Aquoll Argiaquoll 

  Calciaquoll 

  Cryaquoll 

  Duraquoll 

 Boroll Argiboroll 

  Calciboroll 

  Cryoboroll 

  Natriboroll 

  Vermiboroll 

 Rendoll Rendoll 

 Udoll Argiudoll 

  Hapludoll 

  Vermudoll 

 Ustoll Argiustoll 

  Calciustoll 

  Durustoll 

 Xeroll Argixeroll 

  Calcixeroll 

  Durixeroll 



5.2. Az UNESCO – FAO nemzetközi osztályozási rendszer (módosított változat)  

 - a Föld talajtérképe számára kidolgozott rendszer, 

  - 28 fő talajtipus 5 nagy kategóriába  és ezek 2-4 alkategóriájába sorolva, 

  - genetikai és talajföldrajzi kritériumok. 

a. Kezdetleges és gyengén fejlett talajok 
 a1. denudáció miatt 
  - leptosol-ok 
  - regosol-ok 
 a2. aktiv szedimentáció miatt 
  - fluvisol-ok  
b. Gyengén és közepesen differenciálódott sajátos jellegű talajok 
 b1. kőzethatású (litomorf) talajok 
  - andosol-ok 
  - arenosol-ok 
  - vertisol-ok 
 b2. sóhatású (halomorf) talajok 
  - szoloncsák 
  - szolonyec 
 b3. vizhatású (hidromorf) talajok 
  - glejes talajok (gleisol-ok) 
  - histosol-ok 
 b4. antropomorf talajok 
  - antroposol-ok 

c. Gyengén és közepesen differenciálódott automorf talajok 

 c1. száraz (aridos) talajok 
  - calcisol-ok 
  - gypsosol-ok 
 c2. izohumuszos  talajok 
  - kastanozem talajok 
  - csernozem talajok 
  - phaeozem talajok 
  - greyzem talajok 
 c3. agygosodásos vagy kambikus talajok 
  - cambisol-ok 
 
d. Erősen differenciálódott, mérsékelten-erősen  mállott talajok 
 d1. agyagbemosódásos (argiluvikus) talajok 
  - luvisol-ok 
  - alisol-ok 
  - planosol-pok 
  - podzoluvisol-ok 
 d2. agyagszéteséses és humuszbemosódásos (szpodikus) talajok 
  - podzolok 
 
 
e. Erősen differenciálódott és mállott talajok 
 e1. agyagos (argillikus) talajok 
  - lixisol-ok 
  - acrissol-ok 



  - nitisol-ok 
 e2. vas- aluminumoxidos (feralikus) talajok 
  - feralsol-ok 
  - plinthosol-ok 
 

 

5.3. A román talajosztályozási rendszer      

 - a 70-es években dolgozták ki a 2000-ig érvényben levő formáját (1979) az ICPA 

(Institutul de Cercetari Pedologice si Agrochimice) szakemberei 

 - kompromisszmus megoldás az USDA, FAO és a hagyományos román 

 osztályozás és nevezéktan között 

 - figyelembe veszi a diagnosztikus szinteket és a diagnosztikus jellemzőket 

 - talajszisztematikai főegységek: 10 talajosztály, 39 talajtipus, 243 altipus 

- 2000-től az új román talajosztályozási rendszer érvényes 12 talajosztállyal: Románia 

Talajainak Taxonómiai Rendszere  (SRTS – 2000) 

  



Jel Talajosztály 

Megnevezése 

Sajátságos diagnosztikai szint 
vagy jelleg 

Rövid morfológiai jellemzés Genetikai talajtipus 

Jel Megnevezés 

PRO PROTISOLOK 

(NYERSTALAJOK) 

Közvetlenül a nyers kőzeten 
(Rn,Rp, C) fekvő 20 cm-nél 
rövidebb A v. O szint. 

20 cm-nél rövidebb O szint 
vagy kezdetleges , 20 cm-nél 
rövidebb A szint; nincsen 
semmilyen diagnosztikai szint 
vagy jelleg; lehetséges  egy 
gyengén sós szint jelenléte, 
vagy a felszíntől legfeljebb 50 
cm mélyen kezdődő glejesedés 
(Gr), salic vagy natric jelleg, 
vagy pedig a C szinttel társult 
vertic jelleg. 

LS 

RS 

PS 

AS 

ET 

Litosol – köves váztalaj 

Regosol – földes kopár 

Psamosol – homoktalaj 

Aluvisol – nyers öntés 

Entiantroposol – nyers 
emberhatású talaj 

PEL PELISOLOK 

(AGYAGTALAJOK) 

Felszíntől számított kevesebb, 
mint 20 cm-re, vagy 
közvetlenül a szántott réteg 
alatt kezdődő pelic v. vertic 
szint. 

Felszíntől vagy a felszín alatt 
kevesebb, mint 20 cm-re 
kezdődő és legalább 100 cm 
mélységig terjedő pelic vagy 
vertic szint. 

A felső 50 cm-es rétegben nem 
tapasztalható sem erőteljes 
pangóvízhatás, sem 
altalajvízhatás, sem pedig 
szikesedés. 

 

PE 

VS 

 

Pelosol – agyagtalaj 

Vertosol – vertosol 

AND ANDISOLOK 

(ANDO TALAJOK) 

A talajszelvényben  ando jelleg 
mutatható ki, de nincs  spodic 
szint. 

A-AC-C, A-AR-R vagy A-Bv-
BR-R típusú szelvenyen belül  
a felszin alatt nem több, mint 
25 cm-től kezdődő, legalább 30 
cm mély szakaszon  ando 
jelleget mutató talaj . 
Lehetséges O szint jelenléte is. 

 

AN 

 

Andosol – ando talaj 

CER CSERNISOLOK 

(TELÍTETT FEKETE 
TALAJOK) 

Mollic A szint (Am) s az  
átmeneti szintek (AC, AR, Bv, 
Bt) felső részének színteltsége 
(chroma) és világossága (value) 
nedvesen < 3,5. 

Mollic A szintű, aránylag 
telített, mélyen humuszos 
talajok , az átmeneti szintek 
(AC, AR, Bv vagy Bt) felső, 
legkevesebb 10-15 cm-es 
szakasza,  legalább a szerkezeti 
elemek felületén mollic A 
szintnek megfelelő színű. 
Nincsen ando jellegüg, s nem 
mutatható ki altalaj- vagy 
pangóvízhatás, sem pedig 
szikesedés a felső 50 cm-es 
szelvényrétegben. 

KZ 

 

CZ 

 

FZ 

RZ 

Kasztanozjom– 

gesztenyeszínű talaj 

Csernozjom – mezőségi 
fekete talaj 

Faeozjom – préri talaj 

Rendzina  - rendzina 

UMB UMRISOLOK 

(TELÍTETLEN 
FEKETETALAJOK) 

Umbric A szint (Au) s az 
átmeneti szintek (AC, AR, Bv) 
felső részének színteltsége 
(chroma) és világossága (value) 
nedvesen   < 3,5. 

Umbric Aszintű , telítettlen , 
mélyen humuszos talajok, az 
átmeneti szntek (AC, AR, Bv) 
felső, legalább 10-15 cm-es 
szakasza umbric szintnek 
megfelelő színű. 

Nincsen ando jellegük, s nem 
mutatható ki altalajvíz hatás a 
felső 50 cm-es 
szelvényrétegben.  Lehetséges 
O szint jelenléte is 

NS 

 

HS 

Nigrosol – savanyú 
feketeföld 

Humosiosol – 
humuszszilikát talaj 

CAM CAMBISOLOK 

(MÁLLÁSOS B SZINTŰ 
TALAJOK) 

Cambic B szint (Bv), 
színteltség és  -világosság  
nedvesen, már a felszíntől 
kezdődően > 3,5 

Cambic (Bv) átmeneti szinten 
nyugvó A szintű (Am, Au, 
vagy Ao) talajok, melyek 
színteltsége és világossága, 
nedvesen , legalább a szerkezeti 
elemek  felületén, már a 
felszíntől kezdődően  >3,5. 

Bv-vel társult vertic, pelic és O 
szint is lehetséges. A szelvény 
felső 50 cm-es rétegében nem 
mutathatók ki erőteljes 
vízpangás-, altalajvíz- és 
sikesedés hatásának  jelei, vagy 
pedig ando jelleg.

EC 

 

DC 

Eutricambosol – telített 
cambisol 

Districambosol – telítetlen 
cambisol 

LUV LUVISOLOK Agyagbemosódásos  szint (Bt); A vagy A és E, valamint 
agyagbemosódásos Bt szintű

EL Preluvosol – 
agyagbemosódásos talaj



4. Táblázat. Románia Talajainak Taxonómiai Rendszere  (SRTS – 2000) 
5.4. A magyar talajosztályozási rendszer (Stefanovits szerint)   

 - genetikus rendszer, 

 - az alapegységet a talajtipus képezi,  

 - a talajtipusok főtipusokba csoporosithatók és altipusokra bonthatók fel,  

 - a főtipsuk 3 nagy csoportba foglalhatók a fő talajképződési tényező szerint: 

   

1. Romtalajok – a talajképződést és -fejlődést külső és belső tényezők 

  akadályozzák 

   - váztalajok 

   - öntés és lejtőhordalék talajok 

 

  2. Éghajlat általt befolyásolt (zonális) talajok 

   - kőzethatású talajok 

   - barna erdőtalajok 

   - csernozjomtalajok 

 

  3. Víz által befolyásolt (azonális) talajok 

   - szikes talajok 

   - réti talajok 

   - láptalajok 

   - mocsári erdők talaja  



5. Táblázat Magyarországi talajosztályozási rendszer  
(Jakab, 1996 és Szendrei, 1998 nyomán) 

Főtipus Tipus Altipus 

Váztalajok Köves sziklás váztalaj  

 Kavicsos váztalaj 

 Földes kopár talaj Karbonátos, Nem karbonátos 

 Futóhomok Karbonátos, Nem karbonátos, 
Lepelhomok 

 Humuszos homok Karbonátos, Nem karbonátos 
Kétrétegű 

Kőzethatású talajok Humuszkarbonát talaj  
 Rendzina Fekete. Barna, Vörösagyagos

 Fekete nyirok 

 Ranker  
Közép- és délkelet-európai 
barna erdőtalajok 

Karbonátmaradványos  
               barna erdőtalaj 

 

 Csernozjom barna erdőtalaj  Csernozjom jellegű barna 
erdőtalaj 

  Tipusos csernozjom barna 
erdőtalaj 

  Erdőmaradványos 
csernozjom 

 Barnaföld Tipusos. Visszameszeződött 
Mélyben kovárványos 

 Agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj 

Gyengén podzolos, Tipusos 
Mélyben kovárványos 

 Podzolos barna erdőtalaj Erősen podzolos 
Közepesen podzolos 
Mélyben kovárványos 

 Pangóvizes barna erdőtalaj Podzolos, Agyagbemosódásos 
Tipusos, Humuszos 

 Savanyú barna erdőtalaj Nyers humuszos 
Savanyú humuszos 

Csernozjom talajok Öntés csernozjom Karbonátos, Nem karbonátos 

 Kilúgozott csernozjom  

 Mészlepedékes csernozjom Tipusos, Alföldi, Mélyben sós 

 Réti csernozjom Karbonátos, Nem karbonátos, 
Mélyben sós, Szolonyeces

Szikes talajok Szoloncsák sók minősége szerint 

 Szoloncsák-szolonyec sók minősége és mennyisége 
szerint 

 Réti szolonyec Kérges, Közepes 

 Sztyeppesedő réti szolonyec Közepes, Mély 

 Másodlagosan szikesedett 
talaj 

Elszikesedett csernozjom 
Elszikesedett réti talaj 
Elszikesedett öntéstalaj 



Magyarországi talajosztályozási rendszer (folytatás) 
 
Réti talajok Szoloncsákos réti talaj Szulfátos, Szódás 

 Szolonyeces réti talaj Szolonyeces,  
Erősen szolonyeces 

 Réti talaj Karbonátos, Nem karbonátos 
Mélyben sós,  
Mélyben szolonyeces 

 Öntés réti talaj Karbonátos, Nem karbonátos 

 Lápos réti talaj Tipusos, Szoloncsákos, 
Szolonyeces 

 Csernozjom réti talaj Karbonátos, Nem karbonátos 
Mélyben sós 
Mélyben szolonyeces 
Szolonyeces 

Láptalajok Mohaláp 

 Rétláptalaj Tőzegláptalaj, Kotus 
tőzegláptalaj, Tőzeges láptalaj 
Kotus láptalaj 

 Lecsapolt és telkesitett 
rétláptalaj 

Telkesitet tőzegláptalaj 
Telkesitet tőzeges láptalaj 
Telkesitett kotus láptalaj

Mocsári erdők talajai   
Folyóvizi és tavi üledékének, 
lejtőhordalék 
talajai 

Nyers öntéstalaj Karbonátos, Nem karbonátos 
Karbonátos kétrétegű 
Nem karbonátos kétrétegű

 Humuszos öntéstalaj Karbonátos. Nem karbonátos 
Karbonátos kétrétegű 
Nem karbonátos kétrétegű         

 Lejtőhordalék talaj Csernozjomok lejtőhordaláka    
Erdőtalajok lejtőhordaláka 
Rendzinák lejtőhordaláka 
Vegyes üledékek 

 



 

6. Talajföldrajzi (pedogeográfiai) alapelmek (Jakab, 1996 és Szendrei, 1998 nyomán) 

 

 A talajföldrajz (pedogeográfia) tárgya 

  - az általános talajtan és a természetföldrajz határterületén – ugyanakkor a 

talajtan szerves része, 

  - vizsgálja a talajok földrajzi elterjedésének törvényszerűségeit különböző 

léptéken: globális, kontinentális, regionális és lokális szinten, 

  - genetikai-földrajzi szemlélet érvényesül mivel a talajképző tényezők, egy 

kivételével (a talajképző kőzet), környezeti meghatározottságúak:  

   - milyen földrajzi környezetben milyen talajtipusok képződnek? 

   - a környezeti tényezők földrajzi eloszlásának a változatossága hogyan 

nyilvánul meg a talajtipusok földrajzi eloszlásában? - a talajzonalitás, 

  - a talaj mint a földrajzi környezetre ható tényező globális, regionális és helyi 

szinten – pl. a talaj mint globális szénsűllyesztő. 

 

 A talajok földrajzi elterjedésének globális törvényszerűségei 

 

 A zonalitás elve 

  - a zonalitás törvénye a globális talajföldrajzi törvényszerűségek 

legfontosabbika, 

  - lényege: a különböző talajtipusok kialakulását és elterjedését  a Föld 

felszínén mindenekelőtt az éghajlati és növényzeti szélességi övek eloszlása uralja – 

ebből következik a talajok globális horizontális zónáltsága (zonalitása) az éghajlati 

öveknek megfelelően,  

   - mivel lényeges éghajlati változékonyság éghajlati öveken belül is 

észlelhető a földfelület magassága függvényében, a talajok vertikális zónáltságot is 

mutathatnak, 

  - nem minden talajtipus képződésében játszik az éghajlat meghatározó szerepet  

– aszerint, hogy az éghajlati tényező milyen mértékben játszik szerepet a talajtipusok 

kialakulásában, a talajokat 3 csoportba sorolják: 

   - zonális talajok – a talajképződés és -fejlődés folyamatait döntő 

módon a földrajzi szélességtől függő éghajlati viszonyok vezérelik – így az adott 

földrajzi övre jellemző talajtipusok, „zonális talajok”, keletkeznek: csak egy zónában 

fordulnak elő – annak az éghajlati övnek, amibe a mi térségünk is tartozik, a zonális 

talajtipusai a barna erdőtalajok és a csernozjomtalajok, 



   - intrazonális talajok - a talajképződés és -fejlődés folyamatait a helyi 

viszonyok uralkodóan vagy a zonális hatásokkal legalább egyenlő mértékben 

befolyásolják – a helyi viszonyok közül a legfontosabbak a kőzettipus és a nedvesség 

(talajvíz) – pl. kőzettipus-uralta talajok: rendzina, ranker – nedvességviszonyok-uralta 

talajok: szikesek, láptalajok  - több zónában is előfordulhatnak, 

   - azonális talajok – az uralkodó talajképződési folyamatokat földrajzi 

övezettől független tényezők uralják - ezek a talajok bármely szélességi övön 

(bármely éghajlati zónában) előfordulhatnak - pl. lejtőhordalék talajok a hegylábaknál, 

öntéstalajok a folyóvizek mentén,  

  -  a talajok eloszlásának zonális meghatározottságát a Föld jelenlegi éghajlati 

zonalitása szerint tárgyalják – ez a Föld nagy részén az utolsó jégkorszak utáni 

helyzetet tükrözi – ahol viszont a talajképződés ennél régebbi, ott a talajtakaró 

jellegzetességeire rányomják bélyegüket a korábbi éghajlati zónáltság viszonyai is, 

  - az éghajlati talajzónákon belül is gyakran felismerhetőek törvényszerű 

talajtipus eloszlások specifikus regionális és helyi talajképző tényezők relativ túlsúlya 

miatt – ilyen esetekben a talajzónákat tovább fel lehet osztani talajprovinciákra, 

talajfáciesekre és talajkörzetekre, 

   - pl. jellemző faciális különbségek ismerhetők fel a podzolos és a 

csernozjomos talajzónákon belül: pl. a szibériai és kelet-európai csernozjomok között. 

 

 A talajok horizontális zonalitása 

 - Dokucsájev, 1899-ben fogalmazta meg,  

 - a talajtipusok nagy része a kontinenseken övekben helyezkedik el az éghajlati 

öveknek megfelelően, a Sarkoktól az Egyenlitő felé, a szélességi körökkel 

nagyjából párhuzamosan 

 - 5 szélességi zóna az északi féltekén: sarki, boreális, szubboreális, 

szubtrópusi, trópusi – a horizontális zonalitás sokkal erőteljesebben jelentkezik a 

kontinensek belsejében mint a széleiken, ahol regionális óceáni hatások tompítják,  

 - a horizontális zonalitás általános jegyei északról dél fele haladva: 

  - a talajtipusok diverzitása növekszik, 

  - a talajtipusok kontrasztossága növekszik, 

  - a függőleges zonalitás komplexebb (összetettebb), 

  - a biológiai produktivitás növekszik. 

 

 

 



6.2.2.1. Az arktikus (sarki) övezet talajai 

 

 - a sarki jégtakaró az egyetlen talajmentes kontinentális régió – globális 

talajtérképen külön jellel ábrázolják, 

 - kezdetleges sarki talajok - gyér (mohás-zuzmós) növényzet - 2 hónap meleg 

évszak, T< +6oC – főleg  mechanikai mállás, csekély vegyi mállás,  

  - a kevés szerves anyag lassú lebontása: enyhe humuszfelhalmozódás, 

  - nem képződik valódi talaj, inkább csak talajszerű képződmények: 

  poligonális tundratalajok és fagymintás talajok – genetikai  

  talajszintek nélkül – finom törmelékben gazdagabb feltalaj,  

 - a tundra talajai – 2 meleg hónap: T< +10oC – moha, zuzmó, csenevész 

cserjés – évi 200-250 mm csapadék, nedves körülmények, 

  - kevés humusztermelés – többféle talajtipus a vízviszonyok szerint, 

  - jó vízvezetésű kőzeten: sarki barna talajok, „törpe” podzolok - A, 

   B szintek  

  - rossz vízvezetésű kőzeten: sarki glejes talajok 

  - vizboritású cserjés mocsaras területen: tőzeges talajok, histosol-ok 

 - az erdős tundra talajai: kezdetleges podzolosodás – „törpe” podzol (FAO: 

   regosol-ok) 

  - a tundra talajok közös jellemzője a csekély szelvényvastagság és a 

  gyenge diferenciálódás, 

 - hegyvidékek talajai: lejtőkitettség fontos – a szoliflukció gátló hatása 

érvényesül. 

 

6.2.2.2. A boreális övezet talajai 

 - gazdagabb növényzet, tűlevelű erdők megjelenése (tajga) – bő 

szervesanyagtermelés, 

 - csapadékmennyiség nagyobb ütemben nő dél felé mint a párolgás – a 

nagyobb beszivárgás erősebb kilúgozést idéz elő: E szint – erőteljes podzolosodás,  

 - tűlevelű avar erősen savanyú kémhatást okoz – agyagszétesés, vasoxid- és 

humuszbemosódás, 

 - dél felé  vastagodó talajszelvény (0.5-től 3-4 m-ig), 

 - zonális talaja a podzoltalaj:  

  - humuszos szürke-sötétszürke A szint,  

  - erős E szint – kovalisztes fehér, rózsaszínes árnyalattal, 



  - B szint: tagozódik sötétbarna humuszbemosódásos Bhs, és alatta  

  vöröses vasbemosódásos Bs alszintekre, 

  - a podzolok a Föld legelterjedtebb talajai (20 miilió km2), csak az 

  északi  féltekén fordulnak elő,  

- gyenge termőképesség  - növénytermesztésre csak talajjavitás után 

alakmasak, 

 - intrazonális talajok: rendzinák mészkövön, rankerek savanyú szilikátos 

 kőzeteken hegyvidéken, glejtalajok és láptalajok sikságokon, 

 - azonális talajok: öntéstalajok (fluvisol-ok) folyók mentén, köves 

 váztalajok (lithosol-ok) hegyek meredek lejtőin, 

 - a boreális zóna déli határvidékén megjelennek a podzolos barna erdőtalajok a 

 kevert erdők megjelenéséhez kapcsolódva. 

 

6.2.2.3. A szubboreális (mérsékelt) övezet talajai  

 - csapadék és párolgás kiegyensúlyozott. Nyugat-Közép Európa, É Amerika,     

 - zonális talajok:         

  - barna erdőtalajok (luvisol-ok) – a lombhullató erdők zonális talaja a 

csapadékosabb, óceáni befolyás alatt levő területeken – jellemző az  

agyagbemosódás – jól differenciálódott szelvény:     

   - humuszos, sötétbarna A szint,  

   - fakó, porló szerkezetű E szint, 

   - barna, sötétbarna, hasábos vagy poliéderes, agyagban sokkal 

gazdagabb, agyaghártyás B szint két alszintre különül (az egyik sötétebb: Bt), 

   - savanyú pH, közepes-jó termékenységű, 

  - barnaföld (FAO: phaeozem és cambisol) – szárazabb 

lomberdőkben, 

   - sötét szürkésbarna A szint, nincs E szint és éles határ a 

világosbarna vagy kávébarna B szinttel, amely kevéssel tartalmaz több agyagot,

   - Közép-Kelet Európában, Kelet USA, Kelet Ázsia, Új Zéland,

   - enyhén savanyú pH, jó termékenység – erdőírtás után 

mezőgazdaságilag hasznosított talajok,       

  - szürke erdőtalaj (FAO: greyzem) - lomberdő és füves puszta 

határán, 

   - barnaföldnél kevésbbé kilúgozott – Bv szintben kevés karbonát 

   - Kelet-Európától Ny Szibériáig,     



  - csernozjomok (FAO: chernozem, phaeozem) – füves puszták, 

sztyeppek zonális talaja,           

   - fekete, nagy humusztartalmú, morzsás szerkezetű talajok, nagy 

víz- és tápanyagraktározó képességgel – legtermékenyebb talajtipus, 

   - tipusos vagy mészlepedékes csernozjom (FAO: chernozem): 

krotovinák jellgzetes jelenléte a B szintben – A-B között fokozatos átmenet – 

Eurázsiában                   

   - kilúgozott csernozjom (FAO: phaeozem) – a B szint az 

erdőtalajok felé mutat átmenetet – még jó termőképességűek - É Amerika préri 

talajai,               

 

  - gesztenyebarna talajok (FAO: kastanozem) – szárazabb 

füvespusztákon, rövidfüves növényzettel – kisebb szervesanyagtermelés, kevesebb 

humusz: világosabb szín        

   - vékony szelvény, A szint 15-25 cm,  

   - B szint még vékonyabb, prizmás szerkezetű, alatta CCa szint, 

   - közepes termékenység – Ázsia, É Amerika, D Amerikai 

pampák és Patagónia, 

  - Szürke sivatagi talajok vagy xerosolok (FAO), - csapadék 250 mm 

vagy alatta – gyér füves növényzet – korlátozott humuszképződés - fejletlen 

talajszelvény: gyenge A szint vagy egy Bt vagy Bv szint – karbonátok, gipsz 

felszínközelben,         

  - Yermosolok – kezdetleges váztalajok magasfekvésű sivatagokban,  

  - a xerosolok és yermosolok a mérsékelt égövi félsivatagok zonális 

talajai – Ázsia: Kara Kum, Kizil Kum, Góbi – É Amerika: Kordillerák mögött - D 

Amerika: Patagónia – Ausztrália,       

 

 - intrazonális talajok: 

  - Réti talaj – vízhatású talaj a csernozjom övben: talajvízzel átitatott 

styepptalaj - a csernozjomhoz hasonló - szurokfekete A szint, a csernizjoménál 

vékonyabb B szint, rozsdafoltokkal és glejfoltokkal,  

  - Szikes talajok – fokozottan száraz területeken, ahol a talajoldat 

gyakran aszcendens áramlást végez és az oldott sók a felszínközelben 

halmozódnak fel: 



   - szoloncsák talajok: már a felszíntől kezdve sósak – fejletlen, 

gyengén diferenciálódott szelvény – nagyon rossz termékenység – csak sótűrő 

növények – mezőgazdaság csak intenziv talajjavitási munkálatok után, 

   - szolonyec talajok: vékony A szintjében nincs vagy csak 

nagyon kevés az oldódó só – Na+ ionban viszont gazdag, ami rossz 

vízgazdálkodást eredményez – a sófelhalmozódás a B szintben történik, amely 

oszlopos szerkezetű és sötét színű (sok Na humát) – gyenge termékenységű de 

könnyeben javitható talajok, 

   - másodlagos szikesedés – az emberi tevékenység miatt: 

rendszeres öntözés talajvizemelkedést okoz de az erős párolgás aszcendens 

vízmozgást és sókicsapódást idéz elő – nálunk a Baraganban észlelték, 

   - elterjedés: Ázsiában a Kaspi tenger és a Góbi sivatag között 

(takir: sós szikes talaj) – É Amerikában: Arizona, Új Mexikó – D Ausztrália – 

Patagónia, 

   - a szolonyecek északabbi előfordulásúak mint a szoloncsákok. 

 

6.2.2.4. A szubtrópusi övezet talajai 

 A. Mediterrán klimájú területek talajai  

  - a területek jellemzői: az eredeti növényzetet (örökzöld erdők) emberi 

behatásra másodlagos bozótos növényzet váltotta fel – a talajképződés nem tart 

lépést az erózióval: erős talajpusztulás, főleg lejtőkön, vékony talajréteg – 

talajanyag felhalmozódása az alacsony térszíneken, vastag talajréteg – változatos, 

korban különböző talajok:  

  - zonális talajok:  

   - barna mediterrán talaj – viszonyleg nedvesebb területeken – 

jó szerkezetű, porló. humuszgazdag A szint, agyagbemosódásos, kötött B szint, 

karbonátok nélkül – jó termékenység, 

   - vörös mediterrán talaj (terra rosa) – Fe-oxidokban gazdag, 

nagy agyagtartalmú, enyhén kilúgozott erdőtalaj – gyenge termékenység, 



 
24. ábra. Terra rosa 

   - fahéjszínű talaj (cinnamon soil) – száraz erdők és bozótosak 

talaja  - rögös szerkezetű, közepes humusztartalmú, semleges vagy enyhén 

savanyú A szint, differenciálatlan, agyagos és mészkonkréciós B szint – közepes 

termékenység, 

 - intrazonális talajok: kőzethatású talajok (ranker, rendzina), köves váztalajok 

 - elterjedés: Földközi tenger vidéke Európában és É Afrikában – D Afrika, 

DNy Ausztrália, Kalifornia, Közép Chile. 

 
25.Ábra. Rendzina, Izrael 

 

 

 

 



B. Kontinensek keleti részeinek szubtrópusi talajai 

 - meleg nedves nyár – kiegyensúlyozottab csapadékeloszás, 

 - vörös és sárga podzolos talajok – differenciált szelvényű, jó 

vízgazdálkodású savanyú talajok - kilúgozás, agyagbemosódás gyenge 

podzolosodáshoz vezet: vékony, humuszos A szint, 15-20 cm-es sárga vagy 

világossárga E szint, agyagosabb, sárga-vörös sötétebb színáranyalatú B szint 

(nedvességviszonyok szerint), 

 - elterjedés: DK USA, D Kína, DK Ausztrália, D Brazilia.  

 

6.2.2.5. A trópusi övezet talajai – 3 sajátos környezet a csapadékmennyiség 

függvényében: 

 

A. Trópusi sivatagok és félsivatagok talajai 

  - csapadékszegénység mellett ritka de bő csapadék erős lefolyást és 

beszivárgást okoz – növényzet hiányzik vagy gyér félsivatagi növényzet 

foltokban – bioakkumuláció elenyésző – a talajképződés nagyon lassú – 

helyenként gyorsabb a valamivel jobb vízellátottságú alacsony helyeken, 

oázisok területén – humussztartalom nagyon alacsony (<1%), 

  - alacsony területen szoloncsákok vagy sós szikesek (takir) képződnek 

a párolgás okozta felszíni sókiválás miatt – gyenge kilúgozás miatt nincs 

deszcendens sószállitás - semleges vagy gyengén lugos kémhatás, szikeseknél 

erősebben lugos, 

  - itt is megjelennek a mérsékelt égöv félsivatagos talajtipusai: nyers 

váztalajok (yermosol-ok) és arenosol-ok a sivatagok belsejében, xerosol-ok  

a sivatagok szélein, 

  - Afrikában a legelterjedtebbek. 

 

B. Trópusi szavannák talajai 

  - hosszabb száraz és rövid csapadékos évszakok váltakozása – nedves 

és száraz szavannák dús füves növényzete nagymértékű bioakkumulációt 

biztosít – trópusi viszonyok között a humuszképződés maximális – változó 

erősségű kilúgozás – jellemző folyamat a deszilikátosodás, a nedvességgel 

növekvő mértékben – az A szintből felszabaduló kovasav a B szintben 

halmozódik fel kalcedón és másodlagos kvarc formájában – Fe kilúgozása és 

oxidálása: jellegzetes rozsdavörös szín, amely az ilyen tipusu talajok 

gyűjtőnevét adja: rozsdavörös talajok – zonális talajok 



   

  - a rozsdavörös talajok jól kifejlett talajszintűek: sötét vörösbarna A 

szint, vastagabb vörös kilúgozási E szint, vörös de agyagosabb B szint, 

gyakran 2 alszintre tagolódva, 

  - krasznozjom – bázikus magmás kőzeteken kialakuló vörös talaj, 

nagyjából hasonló a rozsdavörös talajhoz, de kevésbé kilúgozott és ezért a 

talajszintek is kevésbé elkülönülőek – FAO nevezéktan szerint: nitosol és 

ferralsol, 

  - intrazonális talajok 

   - zseltozjomok (sárga latosol-ok) a nedvesebb mély területeken,

   - vertisol-ok ahol a mállás nagy mennyiségű duzzadó szmektitet 

termel – a trópusokon termékenynek minősülő talajtipus („fekete 

gyapottalaj”), 

   - „rizstalajok” (paddy soils) – antropogén talajképzés tartós 

rizstermelő helyeken – talajművelés és mesterséges vízborítás: redukciós 

környezet (tarka, glejfoltos, Fe és Mn konkréciós tömörödött talaj). 

 

C. Trópusi esőerdők és monszunerdők talajai 

  - magas hőmérséklet, sok csapadék – szélsőséges mállás, a kova is 

kilúgozódik és elszállítódik – csak Fe- es Al-oxidok-hidroxidok maradnak 

vissza: deszilikátosodás – az A szint kilúgozását nem követi számottevő 

akkumuláció a B szintben: ezért gyenge a talajszint-differenciálódás, 

  - a dús növényzet ellenére csekély humuszképződés a szerves anyag 

szélsőséges lebontása (mineralizációja) miatt: savanyú nyershumusz, 

  - alacsony adszorpciós kapacitás a humusz- és agyagszegénység miatt, 

  - zonális talajok: latosol-ok (USA: ferralsol) – vastag (több m) de 

egyszerű felépítésű talajok – az A szint alatt gyakran lateritszint (vaskőszint)  

képviseli a B szintet: Fe- és Al-oxidok-hidroxidok halmozódnak fel a 

talajvízszint ingadozási zónájában, akár több m vastagságban, konkréciók 

formájában (Al- és vasérec) – alatta világosabb (rózsaszin) vörös foltos 

agyagosabb (kaolinites) szint,  

  - intrazonális talajok:  

   - sárga latosol-ok (zseltozjom) – világosabb színű, homogén 

szelvény, vaskőszint nélkül – a legnedvesebb területeken, 

   - óriás podzolok – nagyon vastag talajszintek (A+E = 1m), 

   - glejtalajok, láptalajok, 



  - azonális talajok: öntéstalajok (az Amazonas vidékén), 

  - antropogén talajok: rizstalajok. 

 

 A talajok vertikális zonalitása 

 - Dokucsájev kaukázusi kutatásai nyomán, 

 - a magasság növekedésével az éghajlat és növényzet, stb. változása szerint a 

talajtipusok is változnak: a vertikális zonalitás a nagy szintkülönbségű 

hegyvidékek sajátossága, 

 - a függőleges zonalitás analóg a vízszintes zonalitással: magasabb térszín felé 

haladva a talajtipusok úgy változnak mint ahogy délről észak fele haladva (az 

északi féltekén), 

 - a vertikális zonalitás sajátos jelenségei, eltérései a horizontális zonalitáshoz 

képest: 

  - „interferencia”: egyes zónák kiékelődése vagy kimaradása, 

  - „inverzió”: a zónák sorrendjében történő változás a horizontális 

zonalitáshoz képest helyi domborzati és éghajlati behatások miatt – éghajlati 

inverzióhoz kötött, 

  - „migráció”: a zónák keveredéde, egyik behatolása a másikba, 

 - a különböző talajfáciesek kalakulása bonyolíthatja a vertikális zonalitást: 

óceáni, átmeneti és kontinentális fácies, 

 - a lejtők irányultsága a nedves légtömegek mozgási iránya szerint további 

komplikációkat okoz a vertikális zonalitásban: ugyanolyan magasságban 

különböző talajtipusok lehetnek a hegység ellentétes kitettségű lejtőin – pl. Andok: 

  - szélnek kitett oldal (pl. az Andok keleti lejtői): sok csapadék – a 

függőleges zonalitást a humid éghajlat határozza meg: hegyi réti talajok 

dominálnak – a zónák közti átmenet fokozatos, 

  - szélárnyékos oldal: száraz, arid éghajlatra jellemző talajok – a zónák 

közti átmenet éles.  

 

 A talajfáciesek  törvénye 

 - a talajfáciesek a talajok földrajzi szélesség szerinti zonalitáson belüli 

szisztematikus változatosságát fejezik ki egyéb földrajzi jellegzetességek szerint, 

amelyek szintén talajzónáltságot alakithatnak ki - ez interferál a szélességi övek 

szerinti zónáltsággal, 

 - a földrajzi szélesség szerinti talajzonalitást megzavarhatja az óceáni hatás 

vagy a kontinentalitás mértéke: a partvidéktől való távolság függvényében kialakul 



egy partvidékkel párhuzamos zónáltság, amely a különböző talajfácieseket 

határozza meg - pl. Európában: 

  - Atlanti zónáltság, a partvidéktől távolodva: 

    - láptalajok, sós öntéstalajok (ún. mars-talajok), 

    - podzolok, 

    - kilúgozott talajok (fr. „sol lessivé”), 

    - kilúgozott barna talajok (fr. „sol brun lessivé”), 

    - barnaföld, 

  - Mediterrán talajzónáltság – a Földközi tengertől távolodva: 

    - vörös-barna talajok, 

    - mediterrán vörösföld („terra rosa”), 

    - mediterrán sárgaföld („terra fusca”), 

  - Dél Amerikában az óceáni hatás dél felé haladva egyre erősebb a 

kontinens elkeskenyedése miatt, ezért É-D irányultságú (longitudinálsi) zónák 

alakulnak ki a Ny-K-i (latitudinális) helyett, 

 - a talajzónákon belüli szisztematikus talajtipus-változatosság a zóna szélétől a 

közepe felé is megfigyelhető, 

 - kontinenseken belüli terjedelmes hegységek is kialakíthatnak talajfácies 

zónákat – pl. Észak Amerikában az É-D-i lefutású Sziklás hegység és a 

Kordilerrák   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Talajpusztulás, talajvédelem 

 

- a talajképződés hosszúlejáratú folyamat, míg a talajpusztulás gyorsan történik: 

 - legalább 200 év szükséges, kedvező körülmények között is, egy egyszerű 

talajszelvény kialakulásához – gyakran több ezer év – pl. nálunk is, 

- a legfontosabb talajpusztulási folyamat a lepusztulás vagy denudáció (talajerózió), 

amely lehet természetes és mesterséges, 

 - bizonyos fokú természetes talajlemosás állandóan működik a lejtőkön, de a 

talajképződés általában lépést tud ezzel tartani, 

 - a természetes lepusztulás akkor áll be, ha a lemosás mértéke meghaladja a 

talajképződés ütemét: az elhordás nagyobb mint az utánpótlás – természetes növényzet 

alatt a talajrészecskék vízállósága nagy, a lepusztulás mértéke kicsi: a vegetáció védi a 

talajt a lepusztulástól, 

 - az ősvegetáció mesterséges eltávolítása (erdőírtás, földművelés) lecsökkenti vagy 

éppen megszünteti a növényzetnek a talaj erózióval szembeni ellenállóképességét – a 

talajszemcsék ki vannak téve a csapadék és a lepelerózió hatásának: ez a gyorsított 

antropogén talajerózió vagy talajpusztulás, 

  - a talajréteg elvékonyodik, leromlik, vég-l teljesen lehordódik a lejtőkön. 

 

7.1. A talajpusztulás tényezői 

 - kiváltó tényezők (aktiv tényezők): a talajszemcsék elmozdítását és elszállitását 

végzik, az erózió közegei: szél, víz, ember, 

 - befolyásoló tényezők (passziv tényezők)   

 7.1.2. A szélerózió (defláció) 

 - a talajfelszín felett áramló levegő képes a talaj részecskéit kimozdítani helyükről a 

szívóhatás miatt és szuszpenzióban elszállítani – csak a 0.15 mm-nél kisebb szemcséket – 

a valamivel nagyobb szemcséket (0.5 mm-ig) szaltációval szállítja, a még nagyobbakat 

görgetéssel, 

 - a szemcsék kimozdítása a levegő örvénylő mozgás által keltett szívóhatásra történi, 

míg a szállítás a szélsebesség fügvénye, egy kritikus sebesség fölött lehetséges adott 

szemcseméretnél, 

 - befolyásoló tényezők: 

  - deflációs terület hossza,  

  - szemcsösszetétel – minél kisebb, annál erősebb a defláció – kivétel: 

aggregálódott agyagszemcsék – ezért a jó szerkezetű talajok jobban ellenállnak a 

deflációnak,  



  - szemcsesűrűség, 

  - kötöttség: szerves és szervetlen kötőanyag a szemcsék közöt, 

  - szervesanyag tartalom – egyrészt köt, másrészt kis sűrűségénél fogva 

könnyen kifújható, 

  - a talajfelszín érdessége: egyenetlenségek távolsága és magassága – optimális 

érdesség: 2-5 cm,  

  - nedvességtartalom: száraz talaj könnyebben kifújható,  

  - növényzet gátló hatása, 

 - 4 m/sec szélsebessségnél következik be, 

 - defláció által létrehozott eróziós és akkumulációs formák, amelyek károsítják a 

talajt: 

  - szélfodor, szélbarázda, 

  - homokbucka (düne), 

  - homoklepel, 

 - defláció elleni védekezés:  

  - kiváltó okra ható védekezés - szélsebesség csökkentése – szélvédő erdősáv – 

a fák magasságának 3-szoros távolságig véd, 

  - befolyásoló tényezőkre ható védekezés: nedvesség növelése (öntözés), 

érdesség optimizálása, talajtakarás (szalmázás). 

 7.1.3. A víz általi erózió 

 - kiváltó tényezők: csapadék, lejtő, 

  - csapadék jellemzői: 

   - cseppnagyság: 0.5 mm alatt csekély hatás, 1 mm felett erős  

   mechanikai romboló hatás, 

   - csapadék intenzitása és időtartama – intenzitás maximuma az eső 

   elején,  amikor a víznyelés erős – az erózió akkor indul be, amikor a 

   talaj telítődik és beindul a lefolyás – küszöbérték: 20-30 mm/nap,  

   - hómennyiség – olvadáskor biztosítja az erózió közegét, különben 

   nincs eróziós hatása,  

  - lejtő jellemzői: 

   - meredekség, 

   - hosszúság, 

- lejtőprofil: egyenes lejtőn az alsó harmadon a legerősebb az erózió, 

domború lejtőn az alsó részen, homorú lejtőn a középső részen, 

   - kitettség: szélnek kitett lejtőn nagyobb az erózió, 

 -  befolyásoló tényezők: 



  - talajnedvesség: száraz talaj aggregátumai szétrobbanhatnak, 

  - vízgazdálkodás, víznyelő képesség, beszivárgás-lefolyás aránya, sárfolyás, 

  - talajszerkezet – szerkezeti elemek, aggregátumok vízállósága, 

- vegetációs fedettség – erdők védő, ernyő szerepe: retenció (interszepció) – az 

avar: ideiglenes víztározó, a lefolyást akadályozza,  

 - az erózió formái: 

  - felületi vagy rétegerózió: a talaj egyenletes csökkenése: 

   - szoliflukció, 

   - csepperózió, 

   - lepelerózió, egyenletes lejtőkön vízlepel, 

   - mértéke: a nem erodált talajszelvény vastagságának (A és B szint) a 

részaránya (%)  - erősen erodált: < 30%, 

  - barázdás (vonalas) erózió: vízerek, kisebb vízfolyások – talajszemcsék 

elmozdítása a sodorvonalak mentén – barázda vagy keréknyom lehet a kiindulópont – 0,5 

m-nél sekélyebb, 

   - mértéke: a lepusztult talaj tömege (t/ha) - erősen erodált: > 85 t/ha, 

  - vízmosásos erózió – a barázdás (vonalas) erózió fejlettebb formája – 

omlással, suvadással táguló, meredek falu vízmosások – több méter mélyek, 

   - mértéke: a vízmosások hossza szerint (km/km2) - erősen erodált: >500 

m/km2, 

  - padkásodás – a szikesedéssel járó erózió – a padka teteje gyepes A szint, alja 

sókiválás, pereme meredek –a padka  a padkaperem eróziójával terjed, 

   - mértéke: a padkás terület felülete %-ban – erősen padkás >30%, 

  - szedimentáció: eróziós hordalék lerakódása talaj felszínére – a talaj 

beborítása, eltemetődése, 

 - a talajerózió általános értéke: az egységnyi területről évente lepusztuló talajtömeg: 

t/ha/év. Pl. Magyarországon a talajerózió megengedhető nagysága: 15 t/ha/év. 

 

7.2. Talajvédelem 

 - a talajpusztulást megelőző tevékenységek összessége, 

 - két alaptipus: műszaki és agronómiai talajvédelem. 

 7.2.1. Műszaki talajvédelem: talajpusztulás kivédése műszaki létesítményekkel: 

  - Sáncolás – a felületi vízfolyás korlátozása, lejtő tagolása: 

   - vízszintes sánc, 

   - lejtős sánc (3-5%-os lejtő) vízelvezetővel, 

   - sáncszélesség: 12 m 8%-os lejtőnél, 16-20 m 8-12%-os lejtőnél, 



   - sánctávolság: 18-50 m, 

  - Teraszolás – lefutó vizet megállítja, öszegyűjti, elvezethetővé teszi –  

  könnyebb a talajművelés, 

   - vízszintes terasz, 

   - lejtős sánc – vizet tartó (ellentétes dőlésű) vagy vizet nem tartó (lejtés 

    irányú), 

   - folytonos vagy szakaszos teraszok, 

  - Övárok – szintvonal mentén, vízelvezető árkokba kötve – duzzasztott vízszint 

  fenntartására. 

 7.2.2. Agronómiai talajvédelem: lejtőstabilizáció növényzettel 

  - lejtőszög szerinti telepítés: nagy lejtőszögnél (40%) erdősítés, kisebbnél 

(25%) szőlő és gyümölcsfa telepítés műszaki talajvédelem mellett (pl. teraszolás), 

  - táblásítás: kisebb hosszanti táblákon való talajművelés lejtőirányra 

merőlegesen, 

  - talajvédő fasorok és erdősávok telepítése szintvonalmenti cserjés, gyep, fasor 

a táblák határán és utak mentén, 

  - szintvonalmenti talajművelés (kontúrszántás), 

  - szalagos vetés: két növény váltja egymást szalagosan, az egyik jól köti a 

talajt, 

  - vetésforegó: talajvédő hatású növények termesztése másod- harmadévenként 

ugyanazon a táblán - pl. talajfelszínt jól borító növények (pillangós takarmánynövények). 



8. Városi talajok 

8.1. Meghatározások  

- városi talajok - beőpített környezetben előforduló talajok, amelyek felső kb. 50 cm 

vastag szintje az emberi (de nem mezőgazdasági) tevékenység következtében zavart, 

degradált vagy átkevert jelleget mutat 

- antropogén talajok - a pedogenetikus tényezőket befolyásoló mesterséges hatások a 

természetesnél jobban érvényesülnek, és következtükben a természetes körülmények között 

kialakult talajoktól eltérő morfológiájú talajok keletkeznek.  

- Egyes vélemények szerint nincsenek varosi vagy antropogén talajok, csak 

antropogén talajfedő rétegek vannak, mert a talaj kialakulása hosszú időt vesz igénybe, míg 

az antropogén eredetű fedőréteg gyakran néhány hónap vagy év alatt elérheti a 150-260 cm 

vastagságot is, mikozben az alatta levő természetes talaj fosszilizálódási folyamaton esik át. 

8.2. Jellegzetességek 

- heterogének – egyreszt a talajba beépülő építkezési anyagok különböző eredetűek, 

masreszt a város genetikailag is különböző talajokra épült;  

- magas a szerves- és tápanyagtartalom - mivel előzőleg zömmel mezőgazdasági 

területek voltak - a gyorsan lebontható szerves anyagok jelenléte kedvez a mikrobák 

tultengesenek, amely a gyökérzóna oxigénhiányához vezet;  

- bázisokban gazdagok (a cement, a beton, az építkezési anyagmaradék, a korom és a 

por növeli a talaj pH értékét);  

- az útszéleken magas a nitrogén- és foszfortartalmuk, télen pedig a sózás miatt a 

konyhasó-tartalom;  

- magas a nehézfém-koncentrációjuk az ipari es kozuti szennyezes miatt;  

- tömörek az építkezések és a taposás miatt;  

- bolygatottak, nem őrzik meg az eredeti profiljukat;  

- hőmérsékletük magasabb, ami növeli az evapotranspiráció értékét, s csökkenti a talaj 

nedvességtartalmát 

- antropogén fedőréteg borítja sok helyütt – ennek a  főbb ismertetőjelei a következők:  

- magas, gyakran az 50%-ot is meghaladó a mesterséges vázanyag (murva-, 

kavics-, téglatörmelék) részaránya;  

- belvárosi területeken 1-1,5 m vastagság;  



- semleges vagy lugos kémhatás (az alacsony pH érték nagyon ritka); 

mészkedvelő növények gyakoriak, sótoleráns növények megjelenése 

- alacsony humusztartalom: 0,5 és 2% között;  

- laterálisan erősen heterogén, változó öszeteél és szerkezet;  

- parkok, kertek talajai a mély átforgatás, az intenzív szervestrágyázás, a gyakori 

locsolás miatt mélyen humuszosokká válnak, amelyek már a hortisol jegyeit mutatják.  

 

 

 
24. ábra. Városi talaj Kolozsvár főterén 

 

8.3. Osztályozás 

- kritériumok: antropogén hatás intenzitása, a talajok felhasználásának módozata, a talaj 

morfológiája, a szemcsenagyság és a talajképző anyagok eredete (háztartási szemét, ipari 

hulladék, építkezési anyagmaradék), stb. 

- Avery osztályozaáa morfológiai és szerkezeti szempont alapján: két csoport 

1. Humuszos antropogén talajok:  40 cm-nél vastagabb humán réteget tartalmaznak, 

ahol az ásványi alkotók háztartási szeméttel keverednek - vastag sötét színű, jól rétegzett A 

szint - régi kertekben, parkokban – mélyszántás, ásás és bőséges szerves anyag utánpótlás, 

háztartási szerves anyagok komposztálása - a következő talajszintekben nehezebben 



lebontható anyagok, háztartási törmelékek (cserép, porcelán, üveg) vanank jelen - mélyebben 

esetleg korábbi épületek maradványai   

 2. Zavart profilú talajok, melyek vastagsága meghaladja a fél métert - mesterséges 

anyagokat boven tartalmazó talajok - vékony humuszréteg vagy annak teljes hiánya jellemzi - 

változatok alapkőzet, klíma, domborzat fuggvenyeben - A0, A, B vagy BC szintekkel 

rendelkező szelvény - a C szint képezi a zavart kőzetfelszínt  

 

- a fedőréteg alatti szubsztratum jellege szerinti osztályozás 

1. Mesterséges szubsztrátumú talajok – nagymennyisegu mesterséges anyagot 

tartalmaznak - a kemény felszínek talajai - aszfalt-, beton- és murvafelületeken, kockaköves 

utak repedéseiben, lerombolt épületek helyén, tetőkön, a fal repedéseiben, háztetők 

ereszeiben - a talajkepzodes korai fázisában vannak – urbanofiton növényekkel: Taraxacum 

officinale, Syntrichia ruralis, Bryum argenteum, Homalothetyum sp. - kis felületeket 

foglalnak el, talajtérképen nem ábrázolhatók - ide tartoznak a vágánytalajok is, antropogén 

kavicsanyagon: kezdetleges szerkezetű talajok - ólomszennyeződésű száraz élőhelyek a 

repedésekben xerofil gyomnövényekkel (Bromus, Plantago, Artemisia, Convolvouus fajok)  

2. Mesterséges és természetes szubsztrátumú talajok - az eredeti talajba 

mesterséges anyagok keverednek - a városok területén altalanosabban elterjedtek - altipusok:  

2.1. Egyszintű A/C vagy A/BC szelvényű talajok. Az eredeti, természetes 

autochton talajszintre egy mesterséges anyagot is tartalmazó felső réteget helyeznek, mely 

összetömörödik a régi talajjal.  

2.2. Több kultúrrétegen kialakult talajok, melyeknek az antropgen rétegei 

legalább 30 cm vastagok, és nem mutatnak horizontális talajfejlődési folyamatokat. Idővel jól 

elkülöníthető humuszréteg jön létre a felszínükön – tovabbi osztalyozas: 

a. téglatörmelék talaj - a téglatörmelék rétege a régi talajjal keveredik 

– „pararendzina” - abban különbözik a rendzináktól, hogy olyan nemkarbonátos anyagokat 

tartalmaz, melynek karbonát tartalma nem éri el a 40%-ot - sekély, vízáteresztő, hamar 

kiszárad - a cementtöredékek megnövelik a magnéziumtartalmat - korábban beépített 

területeken alakul ki  

b. vegyi hulladékos talaj - a réteges hulladékok toxikus anyagtartalma 

magas extrém pH érték - mérgező anyagok a talajba szivárognak – pl. Kolozsváron a 

gyógyszeripari létesítmények közelében és a szemétlerakók mellett alakulnak ki.  

c. zavart talaj - ranker típusú alluviális talajhoz hasonlit, melyben a 

humuszos réteg áttevődik a rétegzett C szintbe - feltöltött területeken, ahová 40 cm-nél 

vastagabb "idegen" talajt hordtak.  



d. technogén vagy átkevert talaj - az építési törmelék különleges 

talajtípust alakít ki - ide tartoznak a beton és a hamu által beborított talajhorizontok, amit nem 

nevezhetünk kimondottan talajoknak, ugyanis inkább heterogén rétegekből állnak - idővel, 

hasonlóan a téglatörmelék-talajhoz, a törmeléken száraz alkáli talaj, pararendzina alakul ki - 

a törmelék megváltoztatja a talaj vízáteresztő- víztartó képességét es levegőzöttségét - 

mélyebben talajszintek alakulhatnak ki.  

 
3. Természetes szubsztrátumú talajok - három alosztály  

 
a. hortisol - természetes körülmények között kialakult kerti talaj - idős, 

bolygatatlan, a felső 50-80 cm magasságban egyenletesen nagy humusztartalmú, természetes 

talajanyagban gazdag talajok - városperemek régi kertnegyedeiben, a század elején épített 

"tisztviselő-negyedekben", az egykori úri kertek területén és a városperemi mezőgazdaságilag 

hasznosíthatatlan területeken  

b. hulladéklerakók talaja - egykori várostól távoli, természetes feltételek 

között létrehozott területeken - a háztartási hulladékok és szikkasztott szennyvizek 

felhalmozása új, extrém viszonyokat létrehozó talajtípus kialakulását teszi lehetővé: 

 - a szerves anyagok jelenléte kedvez a mikrobák elszaporodásának - a 

lebomló szerves anyagok révén megnövekszik a talajok nutrienstartalma (nitrogén- és 

foszfor) – eutrofizáció: nitrogénkedvelő gyomnövények (Chenopodium, Urtica, Amaranthus 

fajok) jelennek meg  

- sókban szegények  

- redukciós folyamatok következtében keletkezett szulfidok miatt fekete 

színük lesz  

- talajlevegő 50%-a metán, 30%-a széndioxid – metán es kénhidrogén 

is kepződik,  mangán kerül oldatba - káros a növényzetre: a gyökerek gyorsan elhalnak, és 

nem képesek tovább felvenni vizet és tápanyagot.  

c. in situ talaj - réteges váztalaj, amely többkultúr-rétegen létrejött talajjá 

alakul át - vékony réteges ásványi felhalmozódások képzodnek, melyek az antropogén hatás 

alatt végbemenő mállás eredményeként - meredek partokon, útszéleken vagy nagyobb 

épületek tövében - nem városi környezetben is.  

 

8.4.  A városi talajokat szennyező anyagok  

- a talajok szennyeződését elsősorban a légkörből származó anyagok lerakodása okozza 

(imisszió)  

- talajszennyező anyagok és források:  



- urbánus környezetben: hamu, por, szennyvíz, kipufogó gázok, ipari légszennyezés, a 

tüzelőanyagok elégetésekor keletkező füst, gyártási és háztartási hulladék - a városon belüli 

nagyobb zöldfelületek is magas bór, réz, ólom, cink és nikkel tartalommal bírnak  

- periurbánus és vidéki környezetben: trágyalé,  fa festésére és konzerválására használt 

festékek, kátránypapír - peszticidek haztaji mezőgazdasági területekről (kiskertek, fóliák) 

A homoktalajokban a szennyező anyag kimosódik, míg az agyagtartalmú talajokban 

felhalmozódhat az ólom, a cink, a réz 

8.4.1. Nehézfémszennyezés 

-  a városi-ipari és a mezőgazdasági megművelés alatt levő talajok gyakran nehézfémekben 

túlterheltek  

- a leggyakoribb talajszennyező nehézfémek: 

Co - litoszféraban átlagosan 18 ppm - a növényekben 1 ppm, főleg a gyökérben - a 

talajban a vas- és mangán-oxidokhoz kötődik - a kilúgozás és meszezés csökkenti a kobalt 

felvehetőségét; 

Mn - földkéregben átlagosan 800 ppm, talajban 20-40 ppm. A mangán vegyületek egy 

része oldható (mangán-szulfát, mangán-klorid), másik része oldhatatlan (mangán-oxidok, 

mangán-karbonát).- a mezőgazdaság járul hozzá legnagyobb mértékben a mangán talajbeli 

feldúsulásához - a mangán fontos tápelem a növények számára - túlzott feldúsulása veszélyes 

lehet az emberre nézve - a mangánhiányt a szárazsag és a talaj meszezése válthatja ki, ez 

viszont a növényekre kedvezőtlen;  

Ni - főleg a humuszanyagokhoz kötődve hajlamos a talaj felső rétegében maradni -

alajban az átlagszintje 10 ppm körül - felvehetőségét a talaj szervesanyag-tartalma szabja meg 

- kivonhatóságát és felvehetőségét csökkentheti a talaj meszezése, a szervesanyag-tartalom 

növelése, a foszfor és a magnézium adagolása - mennyiségét a talaj adszorpciós helyei és a 

komplexképző vegyületek jelenléte is befolyásolhatják - Nikkeltartalmuk alapján a talajok két 

csoportba oszthatók:  

- alacsony nikkeltartalmú talajok (< 5 ppm) - homokkövön, mészkövön és savanyú 

vulkáni kőzeteken képződnek,  

- a magas nikkeltartalmú talajok (>500 ppm) bázikus vulkáni kőzeteken és 

agyagos üledékeken keletkeznek - a nikkeltoxicitás a növényeknél 50 ppm felett jelentkezik - 

nikkeltoleráns fajok (pl. Alyssum bertolinii) levelében és termésében: 10 000-20 000 ppm Ni;.  

Pb - földkéregbeli átlagos koncentráció 16 ppm - szerves és kolloid anyagokhoz 

erősen kötve fordul elő kicserélődési felületeken-  ezert az ólommal szennyezett talajok felső 

5-15 cm-es részén koncentrálódik, lefelé haladva hirtelen csökken – eredete: közlekedési 

eszközök üzemanyagából származó égéstermékek lerakódása,  szennyvíziszap és szemét, 



egeys peszticidek (ólomarzenát) - a pH növelése csökkentheti az ólom felvételét  - a 

növények jelentős mennyiségű ólmot – 300-400 ppm értéknyit – is képesek felhalmozni 

mérgezési tünetek nélkül - a gyökérzet a hajtásnál terheltebb, míg a hajtásban fölfelé haladva 

csökken az ólom tartalma - az ólomtoxicitás legfőbb következménye, hogy csökken a 

növények fotószintetizáló képessége;  

Cu - litoszféraban átlagosan 70 ppm, talajban 2-40 ppm - élőlények számára fontos 

elem, túlzott koncentráció esetében toxikus - jelentős része ásványok formájában kötött, csak 

lassú mállási folyamatok révén válik szabaddá - könnyen oldható sók (réz-nitrát, réz-szulfát), 

valamint réz-oxidok és -hidroxidok formájában is előfordul -  szerves anyagokhoz, vas- és 

alumínium-oxidokhoz kötődik - növények általi felvehetőségét az alacsony pH és a 

szervestrágyázás növeli - antropogén szenneyzoforrasai: színesfémkohászat, fémfeldolgozás, 

növényvédő szerek használata; 

Fe - a földkéreg negyedik leggyakoribb eleme (kb. 4,7%). - talajban valtozo 0,7-4,2% - 

természetes úton vastartalmú ásványok (magnetit, sziderit, pirit), antropogén úton rozsdafoltok, 

vaskonkréciók formajabana halmozódik fel jelentősen foleg hidromorf talajok szelvényében - a 

vasoxidok es hidroxidok a Co, Cu és Ni megkötésében játszanak szerepet - a savas közeg serkenti a 

vas felvételét - oxigénátvivő lévén fontos szerepet tölt be a növények légzésében - Az ember és az 

állat esetében a vashiány vérszegénységhez veze, tehat  bizonyos mennyiségben szükséges az élő 

szervezet számára - csak nagyon terhelt ipari körzetekben es forgalmas autópályák mentén jelenthet 

veszélyt.  
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Tantárgyleírás 

 

A tantárgy célkitűzései 

Általános célkitűzések: A talaj természetes Földi környezetben való jelenlétével és 
kialakulásával kapcsolatos  fizikai, kémiai és geológiai folyamatok megismertetése. A 
talajtipusok elterjedése és eloszlása törvényszerűségeinek a megértése globális, regionális és 
lokális szinten. A talaj - mint alapvető természetes erőforrás és mint a környezetvédelem 
tárgya - fontossságának a megismerése és megértése az emberi társadalom számára. A 
tantárgy elsajátítása előzetes  általános geológiai, ásványtani-kőzettani, (szerves és szervetlen) 
kémiai és általános biológiai ismereteket feltételez.  
Elméleti kompetenciák:: A talaj összetételével, szerkezetével és képződésével kapcsolatos 
ismeretek elsajátítása. A talaj természetes és antrópikus pusztulási, degradálódási és szennyeződési 
folyamatokkal szembeni kitettségének a megértése. 

Szakmai kompetenciák: A mérsékelt égövön kifejlődött talajtipusok és talajszíntek 
felismeréséhez és besorolásához szükséges gyakorlati módszerek elsajátítása. A terepi és 
laboratóriumi talajkutatás módszereinek az elsajátítása, a talajdegradációs folyamatok 
milyenségének és mértékének a felbecsülése, a talaj antrópikus szennyezése természetének, 
mértékének és terjedésének a felbecsülése.  

Erkölcsi kompetenciák: A munkafegyelem és a munkával szembeni felelősség kialakítása, a 
csapatszellem erősítése a hallgatók körében. Olyan környezettudats szellemiség és hozzáállás 
kialakítása, amely a talaj mint erőforrás védelme, a talajszennyezés megelőzése és hatásainak 
semlegesítése érdekében aktívan fellépő magatartásban nyílvánul meg. 

 

A tantárgy tartalma 

Bevezetés. A talajtan mint tudomány. A talaj fogalma. A talajtan tárgya és fontossága. A 
talajta kapcsolatrendszere más tudpmányágakkal. A talajtan alágazatai. A talaj fogalma és 
definiciója. A talaj globális ésspecifikus funkciói. A talaj mnt rendszer és alrendszerei.  

A talaj általános összetétele és a talaj alkotó elemei. 1. A talaj szilárd fázisa. A szervetlen 
szilárd fázis anyagai: kőzettörmelék és ásványok. A szerves szilárd fázis: élettelen és élő 
szerves anyag.  

A talaj általános összetétele és a talaj alkotó elemei. 2. A fluid fázisok. A víz a talajban 
mint cseppfólyós és szilárd fázis. A víz szeepe a talajban. A víz előfördulási módozatai a 
talajban. A talaj vízkapacitása. A víz mozgésa a atajban. A talajoldat. A talaj gázfázisa.  

A talaj fázisai közötti reakciók. A szilárd és a cseppfólyós fázisok közötti reakciók: kioldás, 
kicsapódás, adszorbció és deszprbció, redox reakciók. A szilárd és a gázfázisok közötti 
reakciók. A gáz és cseppfólyós fázisok közötti reakciók. 

 A talaj szerkezete és fizikai jellemzői. A talaj mikroszerkezete: vázrészecskék, alapanyag, 
componenţi scheletici, a talaj alapszövete, pórusok, koncentrációk és szeparációk, 
mikroagregátumok. Atalaj makroszkópos szerkezete: agregátumok, makroszekezet tipusok, 
szerkezet fokozatok. A talajszerkezet kialakulása: szervetlen és biogán folyamatok. A 
talaszerkeet degradálódási folyamatai. A talaj szemcseméret szekezete. A talaj hőháztartása: a 
hőenergia eredete és terjedése a talajban. A talaj színe. 

Talajképződés 1. A talajképződést megelőző folyamatok. A kőzetek mállása. A fizikai 
mállás. Vegyi mállás. A biológiai mállás. A talajképződés tényezői: földtani tényezők 
(alapkőzet és más geológiai tényezők), éghajlati tényezők, biológiai tényezők (makroflóra és 
mikroflóra szerepe, makrofauna és mikrofaua szerepe), földrajzi tényezők (domborzat), az 
időtényező. 



Talajképződés  2. A talajszelvény kialakulása. A genetikus talajszíntek. A talajszelvény 
kialakulása: bioakumuláció, eluviációs és iluviációs foyamatok, különleges mállási 
folyamatok (karbonatálás-szerozjomképződés, csernozjomképződés, laterititesedés). A 
talajszelvény képlete.   

Talajszisztematika. Az amerikai talajosztályozási rendszer. Az UNESCO - FAO nemzetközi 
talajosztályozási rendszer. A romániai talajosztályozási rendszer. A magyarországi 
talajosztályozási rendszer.   

Talajföldrajzi alapfogalmak. A talajföldrajz tárgya. A talajzónáltság elve. A talajok égövek 
szerinti zónáltsága: az arktikus zóna talajai, a boreális zóna talajai, a szubboreális zóna talajai, 
a szubtrópusi zóna talajai, a trópusi zóna talajai. A talajok függőleges zónáltsága. A 
talajfáciesek törvénye.  

A talajpusztulás, talajdegradálódás és talajszennyeződés folyamatai. A talajvédelem. A 
talaj természetes pusztulásának és degradálódássának a tényezői (defláció, talajerózió, 
sivatagosodás). Az antrópikus talajpusztulás és talajdegradálódás tényezői. Talajvédelem: 
műszaki és agronómiai talajvédelem. Városi talajok: jellemzők és sajátos problemák. 

 

Laboratórium 

1. A talajok alapkőzeteinek és azok mállási tipusainak a felismerése. A talajban előforduló 
fontosabb ásványok. 

2. A talajszelvény felismerése és általános jelelmzése.     
  

3. A talajszintek és azok össztevőinek a felsimerése és jellemzése. A talajszelvény grafikus 
ábrázolása.  

4. Talajföldrajzi gyakorlatok:  a talajtérképek vizsgálata és értelmezése. A globális 
talajtérkép. Románia talajtérképe. 

5. Talajdegradációs és talajeróziós folyamatok bemutatása (filmek, diapozitívok)  és 
megbeszélése.  

6. Szatelit- és légifelvételek talajtani értelmezése.    

7. Talajtérkép-szerkesztési gyakorlat.       

8. Talajszelvények terepi vizsgálata.       

9. Terepi talajtérképezési módszerek.  

10. Terepi talajmechanikai és mérnökgeológiai gyakorlat (építkezések alapozási 
munkálatainál)  

11. Laborgyakorlatok: talajképlékenység, a talaj vízabszorbciós kapacitása, stb. 

12. A talaj vegyhatásának, redoxpotenciáljának és egyéb vegyi jellemzőinek a meghatározása 
laboratóriumban. A talajfeltárás vegyi módszerei. 



Ştiinţa solului 

Fişa disciplinei 

 

Obiectivele disciplinei  

Obiective generale: Familiarizarea cu procesele fizice, chimice şi geologice legate de 
prezenţa şi formarea solului în mediul natural terestru. Înţelegerea legităţilor de răspândire şi 
distribuţie a tipurilor de sol la scară planetară, regională şi locală. Înţelegerea importanţei 
solului pentru societatea umană ca resursă naturală vitală şi ca obiect al protecţiei mediului. 
Disciplina se bazează pe cunoştinţe anterior dobândite de geologie generală, mineralogie, 
petrografie, chimie (anorganică şi organică) şi biologie generală.  
Competenţe cognitive: Însuşirea cunoştinţelor legate de compoziţia, structura şi formarea solului.  

Înţelegerea vulnerabilităţii solului şi a proceselor prin care solul este expus degradării naturale şi 
antropice şi poluării antropice.  

Competenţe profesionale: Însuşirea procedeelor practice de recunoaştere şi diagnostic al 
orizonturilor de sol şi al tipurilor de sol dezvoltate în climat temperat. Dezvoltarea 
competenţelor de 1) investigare a solului pe teren şi în laborator, 2) estimarea proceselor de 
degradare a solului, 3) evaluarea naturii, intensităţii şi propagării poluării antropice în sol.   

Competenţe afectiv-valorice: Cultivarea disciplinei muncii şi a responsabilităţii faţă de 
muncă, întărirea spiritului de echipă. Cultivarea spiritului de ocrotire a resurselor de sol şi de 
prevenire şi combatere a fenomenelor de poluare a solului.  
 

Conţinutul disciplinei 

Introducere. Ştiinţa solului şi solul. Obiectul şi importanţa ştiinţei solului. Relaţionarea 
ştiinţei solului cu alte discipline. Subdiscipline ale ştiinţei solului. Noţiunea de sol şi definiţia 
sa. Funcţiile globale şi specifice ale solului. Solul ca sistem polidispers.  

Compoziţia generală şi constituenţii solului. 1. Faza solidă. Faza solidă anorganică: 
fragmente de rocă, minerale. Faza solidă organică: materia organică vie şi materia organică  
nevie a solului. 

Compoziţia generală şi constituenţii solului. 2. Fazele fluide. Apa în sol ca fază lichidă şi 
ca fază solidă. Funcţiile apei în sol. Modurile de prezenţă a apei în sol. Capacitatea hidrică a 
solului. Potenţialul hidric al solului. Mişcarea apei în sol. Soluţia solului. Faza gazoasă din 
sol.  

Reacţii între fazele solului. Racţii între faza solidă şi faza lichidă: solubilizarea şi 
precipitaţia, adsorbţia şi desorbţia, reacţii redox. Reacţii între faza solidă şi faza gazoasă. 
Reacţii între faza lichidă şi faza gazoasă.   

Structura şi proprietăţile fizice ale solului. Microstructura solului: componenţi scheletici, 
masa fundamentală, texturi de bază, pori, concentraţiuni şi separaţiuni, microagregate. 
Macrostructura solului: macroagregate, tipuri de macrostructură, gradele structurale ale 
solului. Procese de formare ale structurii solului: procese anorganice, procese biogene. 
Procese de degradare a structurii solului. Structura granulometrică a solului. Bilanţul termic al 
solului: originea şi propagarea energiei termice în sol. Culoarea solului. 

Pedogeneza 1. Procese premergătoare formării solului. Alteraţia rocilor. Alteraţia fizică. 
Alteraţia chimică. Alteraţia biologică. Factorii pedogenezei: factorii geologici (roca 
generatoare şi alţi factori geologici), factorul climatic, factorul biologic  (rolul macroflorei, 
rolul microflorei, rolul microfaunei, rolul macrofaunei), factorul geografic (relieful), factorul 
timp. 



Pedogeneza 2. Profilul de sol. Nivelele genetice ale solului. Formarea profilului de sol: 
bioacumularea, procese de eluviere şi iluviere, procese de alterare specifice, carbonatarea-
seroziomizarea, formarae cernoziomului, desilicatarea-laterizizarea. Formula profilului de sol.  

Sistematica şi clasificarea solurilor. Sistemul de clasificare american. Sistemul de 
clasificare internaţional UNESCO – FAO. Sistemul de clasificare din România. Sistemul de 
clasificare din Ungaria. 

Elemente de pedogeografie. Obiectivul pedogeografiei. Principiul zonalităţii pedologice. 
Zonalitatae orizontală a solurilor: solurile zonei arctice, solurile zonei boreale, solurile zonei 
subboreale, solurile zonei subtropicale, solurile zonei tropicale. Zonalitatea verticală a 
solurilor. Legea faciesurilor de sol.  

Degradarea, poluarea şi protecţia solului. Factorii degradării naturale a solului: deflaţia, 
eroziunea solului, deşertificarea. Factorii degradării antropice a solului. Factorii poluării 
naturale şi antropice a solului. Protecţia solului: protecţia tehnică şi protecţia agronomică. 
Solul urban: caracteristici şi probleme speciale. 

 

Lucrări de laborator  

1. Recunoaşterea rocilor pe seama cărora se formează solul şi a tipurilor de alterare ale 
acestora. Mineralele principale din soluri.        

2. Recunoaşterea profilului de sol         

3. Recunoaşterea nivelurilor şi componenţilor profilului de sol. Intocmirea grafică a profilului 
de sol  

4. Laborator de  pedogeografie: Examinarea şi interpretarea hărţilor pedologice. Harta globală 
a solurilor. Harta solurilor din România. 

5. Prezentarea şi discutarea proceselor de degradare şi eroziune a solurilor (film, diapozitive) 

6. Interpretarea pedologică a aerofotogramelor şi imaginilor satelitare    

7. Intocmirea şi interpretarea hărţilor pedologice       

8. Examinarea profilelor de sol pe teren        

9. Exerciţii de cartare pedologică pe teren  

10. Exerciţii de geotechnică şi mecanica solurilor pe teren  

11. Exerciţii de laborator, determinarea plasticităţii şi a capacităţii de absorpţie   

12. Exerciţii pentru determinarea Eh-lui şi a pH-lui şi a compoziţiei chimice a solurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecketervek és kulcsszavak 

 

1-2 óra 

 

1. A talaj fogalma. A talajtan tárgya és fontossága. A talajtan  ágazatai 

 

 A talajtan (pedológia) és a talajföldrajz (pedogeográfia) tárgya   

 Miért fontos a pedológia ismerete?  

 Szükséges előzetes ismeretek 

 A talajtan tanításának  célja 

 A talajtan - mint tudomány – megalapozása 

 A talaj fogalma 

 A talaj funkcói 

 A talaj mint rendszer 

A talajtan tudományos kapcsolatrendszere (társ- és segédtudományok) 

A talajtan alágazatai 

 
 
 
Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
 

Talaj     Sol    Soil 

Talajtan (pedológia)   Pedologie   Soil sciences (pedology) 

Talajföldrajz (pedogeográfia)  Pedogeografie   Pedogeography 

Talajtakaró (pedoszféra)  Pedosfera   Pedosphere 

Általános talajan   Pedologie generală  General pedology 

Gyakorlati pedológia   Pedologie aplicată  Applied pedology 



3-4 óra 

 
2. A talaj általános összetétele és alkotó elemei 
 

 A talaj szilárd összetevői  
 

 Szervetlen szilárd fázis 
  Kőzettörmelék 
  Ásványok 

 
 Szerves szilárd fázis   

  Élő szervesanyag   
  Holt szervesanyag 

 
  

Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 

Polidiszpersz rendszer  Sistem polidispers  Polydispers system 

Szervetlen fázis   Fază anorganică   Anorganic phase 

Kőzettörmelék   Fragmente de roci  Rock fragments 

Szerves fázis    Fază organică  Organic phase 

Élő szervesanyag   Materie organică vie  Live organic matter 

Holt szervesanyag   Materie organică moartă Dead organic matter 

Humusz    Humus   Humus 

Nyershumusz    Humus brut   Mor 

Moder     Moder    Moder 

Mull     Mull    Mull 

Agyag-humusz komplex  Complex argilă-humus Clay-humus complex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-7 óra 

 
 A talajok folyadék- és gázfázisa 

 
 A víz a talajban   
  A szilárd halmazállapotú víz 
  A víz funkciói a talajban 
  A víz előfordulási módozatai a talajban 
  A talaj vizkapacitása 
  A talaj vizpotenciálja 
  Vízmozgás a talajban 

 
 A talajoldat 

 
2.3 A talajok gázfázisa 
 

 
Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
Permafroszt    Permafrost   Permafrost 

Kémiailag kötött víz   Apă legată chimic  Chemically bound water 

Fizikailag kötött víz   Apă legată fizic  Physically bound water 

Adhézió    Adesiune   Adhesion 

Kohézió    Coeziune   Cohesion 

Kapilláris víz    Apă capilară   Capillary water 

Támaszkodó kapilláris víz  Apă capilară sprijinită  

Függő kapilláris víz   Apă capilară suspendată Suspended capillary water 

Szabad víz    Apă liberă   Gravitational water 

Pórus-szeglet víz   Apă higroscopică  Hygroscopic wqater 

Vizkapacitás    Capacitate totală  Soil water capacity 

Kapillaris vizkapacitás  Capacitate capilară  Capillary capacity 

Szántóföldi vizkapacitás  Capacitate de câmp  Field capacity 

Hervadáspont    Pinct de ofilire   Wilting point 

Hasznositható víz   Apă disponibilă  Available capacity 

Vizpotenciál    Potenţial hidric  Water potential 

Talajoldat    Solutia solului   Soil solution 

Talajkaténa    Catenă de sol   Soil catena 

Talajlevegő    Aerul din sol   Soil air 

 

 

 

 

 

 

 



8 óra 

 
2.4. A talajok fázisai közötti kölcsönhatások 
 

24.1. Szilárd-  és folyadékfázis kölcsönhatása 
 
  2.4.1.1. Oldódás és kicsapódás 
  2.4.1.2. Adszorpció és deszorpció 
  2.4.1.3. Redoxviszonyok 
 

2.4.2. Szilárd-  és gázfázis kölcsönhatása 
 2.4.3. Folyadék és gázfázis kölcsönhatása 
 
   
Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
Oldódás    Dizolvare   Dissolution 

Kicsapódás    Precipitare   Precipitation 

Adszorpció    Adsorbţie   Adsorbtion 

Adszorpciós kapacitás   Capacitate de adsorbţie Adsorbtion capacity 

Deszorpció    Desorbţie   Desorbtion 

Bázistelitettség    Grad de saturaţie în baze Base saturation 

Redoxpotenciál   Potenţial redox  Redox potential 

Gázadszorpció    Adsorbţie de gaze  Gas adsorbtion 



9-12 óra 
 
3. A talajok szerkezete és fizikai tulajdonságai 
 

3.1. A talajok mikroszerkezete  

3.1.1. Vázrészek 
3.1.2. Alapanyag (plazma) 
3.1.3. Talaj-alapszövet 
3.1.4. Pórusok 
3.1.5. Koncentrálódások és szeparálódások 
3.1.6. Mikroaggregátumok 

 
3.2. A talajok makroszerkezete 

3.2.1. Makroaggregátumok 
3.2.2. A makroszerkezet tipusai 
3.2.3. A talajok szerkezeti fokozatai 

 
3.3. A talajszerkezet képződési folyamatai 

 
3.3.1. Biogén folyamatok 
3.3.2. Abiogén folyamatok 
 

3.4. A talajszerkezet degradálódási folyamatai 
 3.4.1.  Szétiszapolódás  

 3.4.2. Diszpergálódás (Diszperzió) 
3.4.3. Mechanikai hatások 
 

3.5. A talaj szemcseméret-szerkezete (granulometriája) 
 
3.6. A talajok hőgazdálkodása 

3.6.1. A hőenergia eredete a talajban 
3.6.2. A hőenergia terjedése a talajban  

 
3.7. A talajok szine 



9-12 óra 
 
 
Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
Talajszerkezet   Structura solului  Soil structure 
Talajváz    Scheletul solului  Soil framework 
Talaj vázrész    Particulă scheletică  Soil framework 
          particle 
Talaj alapanyag (plasma)  Masa fundamentală  Fine earth (soil plasma) 

      a solului 
Talaj pórus    Porii  solului   Soil pore 
Talajporozitás   Porozitatea solului  Soil porosity 
Bevonat    Incrustaţie   Incrustation 
Kitöltés    Umplutură de pori  Pore fill   
Szórt kristályok   Cristale diseminate  Disseminated crystals 
Konkréció    Concreţiune   Concretion 
Mikroaggregátum   Microagregat   Microaggregate 
Makroaggregátum   Macroagregat  Macroaggregate 
Koagulum    Glomerulă   Glomerule 
Morzsás szerkezet   Structură glomerulară Glomerular structure 
Szemcsés szerkezet   Structură granulară            Granuular structure 
Hasábos szerkezet   Structură prismatică Prismatic structure 
Oszlopos szerkezet   Structură columnară Columnar structure 
Réteges szerkezet   Structură stratificată Stratified structure 
Lemezes szerkezet   Structură lamelară    Lamellar structure 
Leveles szerkezet   Structură foioasă  Foliated structure 
Koaguláció    Coagulare, aglutinare  Coagulation, agglutination 
Duzzadás    Gonflare   Swelling 
Nedvesedés    Umectare/umezire  Moistening 
Száradás    Desicaţie/uscare  Dessication 
Fagyás-olvadás   Îngheţ-dezgheţ   Frost-thaw 
Cementáció    Cimentare   Cementation 
Szétiszapolódás   Degradare prin umezire  
Diszperzió    Dispersie   Dispersion 
Átgyúródás    Tasare    Compaction 
Talajszövet    Textura solului  Soil texture 
Szemcseméret frakció   Fracţie granulometrică Grainsize fraction 
Vályog      Lut    Loam 
Talaj hővezető képessége  Conductivitatea termică Soil thermal conductivity 
       a solului 
Talaj hőkapacitása   Capacitatea calorică  Soil thermal capacity 
       a solului 
Talajszin    Culoarea solului  Soil color 
Munsell szinatlasz   Atlasul de culoare  Munsell soil color chart 
       Munsell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13-16 óra  
 
4. Talajgenetika 
 

4.1. A talajképzést megelőző folyamatok: a mállás 

4.1.1. Fizikai (mechanikai) mállás 

4.1.2. Vegyi (kémiai) mállás 

4.1.3. Biológiai mállás 

4.2. A talajképződés tényezői 

4.2.1. Geológiai tényezők: a talajképző kőzet  

4.2.2. Egyéb geológiai tényezők 

4.2.3. Az éghajlati tényező 

4.2.4. A biológiai tényező 

4.2.4.1. A makroflóra talajképző hatása 

4.2.4.2. A mikroflóra talajképző hatása 

4.2.4.3. A mikrofauna talajképző hatása 

4.2.4.4. A makrofauna talajképző hatása 

4.2.5. A földrajzi tényező: domborzat 

4.2.6. Az idő mint talajképző tényező 

4.3. A talajszelvény 

4.3.1. A genetikai talajszintek 

4.3.2. A talajszelvény kialakulása   

4.3.2.1. A szerves anyag felhalmozódása (bioakkumuláció) 

4.3.2.2. Kilúgozási-felhalmozódási folyamatok – elluviáció-illuviáció 

4.3.2.3. Sajátos mállási folyamatok   

4.3.2.4. Karbonátosodás – szerozjom-képződés 

4.3.2.5. Csernozjom-képződés 

4.3.2.6. Deszilikátosodás – lateritesedés 

 4.3.3. A talajszelvény képlete (talajképlet) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



13-16 óra  

 
Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 

Mállás   Alterare   Weathering 
Anyakőzet   Roca de bază   Bedrock 
Elbomlás   Descompunere  Decomposition 
Felaprozódás   Dezintegrare mecanică Disintegration 
Tehermentesülés  Decompresie   Unloading 
Kioldás   Dizolvare   Dissolution 

Hidrolízis   Hidroliză   Hydrolysis 
Kilúgozás   Levigare   Leaching 
Leveles elválás  Exfoliaţie   Exfoliation 
Talajképződés  Pedogeneză   Soil formation 
Talajszelvény   Profil de sol   Soil profile 
Feltalaj       Topsoil 
Altalaj       Subsoil 
Talajszint   Nivel (orizont) de sol Soil horizon 
Bioakkumuláció  Bioacumulare  Bioaccumulation 
Mollikus szint  Orizont molic  Mollic horizon 
Umbrikus szint  Orizont umbric  Umbric horizon 
Okrikus szint   Orizont ocric   Ochric horizon 
Elluviació   Eluviaţie   Elluviation 
Illuviáció   Iluviaţie   Illuviation 
Glosszikus talaj  Sol glosic   Glossic soil 
Planikus talaj  Planosol   Planosoil 
Agyagbemosásos szint Orizont argiloiluvial  Argillic horizon 
Podzolosodás   Podzolire   Podsolization 
Podzol talaj   Sol podzolic   Podsolic soil 
Kambikus talaj  Sol cambic   Cambic soil 
Andoszol   Andosol   Andisol 
Glejesedés   Gleificare   Gleization 
Vizhatású talaj  Sol hidromorf  Hydromorph soil 
Szikesedés   Salinizare   Salinization 
Szoloncsák talaj  Solonceac   Solonchak soil 
Sós talaj   Sol sărăturat   Saline soil 
Szolonyec talaj  Sol soloneţ   Solonetz soil 
Vetisol    Vertisol   Vertisol 
Szerozjom   Seroziom   Serosiom 
Csernozjom   Cernoziom   Chernosiom 
Krotovina   Crotovina   Krotovina 
Deszilikátosodás  Desilicifiere   Desilicification 
Lateritesedés   Lateritizare   Laterization 
 
 
 
 
 
 

 

 



17-18 óra 

 

5.  A talajok osztályozása – talajszisztematika 

 5.1. Az amerikai talajosztályozási rendszer 

 5.2. Az UNESCO – FAO nemzetközi osztályozási rendszer 

 5.3. A román talajosztályozási rendszer 

 5.4. A magyar talajosztályozási rendszer 

 
 
 
Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
Talajosztályozás   Clasificarea solurilor  Soil classification 

Talaj rendszertan   Sistematica solurilor  Soil szstematics 

Talaj nevezéktan   Nomenclatura solurilor Soil nomenclature 

Talajrend    Ordin de sol   Soil order 

Talaj alrend    Subordin de sol  Soil suborder 

Talajtipus    Tip de sol   Soil type 

Talaj altipus    Subtip de sol   Soil subtype 

Talajosztály    Clasă de sol   Soil class 

Diagnosztikus szint   Orizont diagnostic  Diagnostic horizon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19-20 óra 
 
6. Talajföldrajzi  alapfogalmak  
 

6.1.  A talajföldrajz (pedogeográfia) tárgya 
 
6.2. A talajok földrajzi elterjedésének globális törvényszerűségei. 

6.2.1. A zonalitás elve 
6.2.2. A talajok horizontális zonalitása 

6.2.2.1. Az arktikus (sarki) övezet talajai 
6.2.2.2.A boreális övezet talajai 
6.2.2.3. A szubboreális övezet talajai 
6.2.2.4. A szubtrópusi övezet talajai 
6.2.2.5. A trópusi övezet talajai 

6.2.3. A talajok vertikális zonalitása 
6.2.4. A talajfáciesek  törvénye 

 
 
 

Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
Talajföldrajz (pedogeográfia) Pedogeografie  Pedogeography 
Talajzonalitás   Zonalitate pedogeografică Soil zonality 
Talaj zóna    Zonă pedogeografică Soil zone 
Zonális talajok   Soluri zonale   Zonal soils 
Intrazonális taéajok   Soluri intrazonale  Intrazonal soils 
Azonális talajok   Soluri azonale  Azonal soils 
Talajfácies    Facies pedologic  Soil facies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21-22 óra 
 

7. Talajpusztulás, talajvédelem 
 7.1. A talajpusztulás tényezői 

  7.1.2. A szélerózió (defláció) 
  7.1.3. A víz általi erózió 

 7.2. Talajvédelem 
  7.2.1. Műszaki talajvédelem 
  7.2.2. Agronómiai talajvédelem 

 
 
 
Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
Talajpusztulás   Degardarea solului  Soil degaradation 

Talajerózió    Eroziunea solului  Soil erosion 

Defláció    Deflaţie   Deflation 

Talajvédelem    Protecţia solului  Soil protection 



23-24 óra 
 

8. Városi talajok 

8.1. Meghatározások 

8.2. Jellegzetességek 
8.3. Osztályozás 
8.4. A városi talajokat szennyező anyagok  

  8.4.1. Nehézfémszennyezés 
  

 

Kulcsszavak     Cuvinte cheie   Key words 
Városi talaj    Sol urban   Urban soil 

Antropogén talaj   Sol antropic   Anthropic soil 

Nehézfémek    Metale grele   Heavy metals 

Pararendzina    Pararendzina   Pararendzina 

Hortiszol    Hortisol   Hortisol 

Talajszennyezés   Poluarea solului  Soil pollution 

     


