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A talajA talaj
A mállási kéregnek az a legfelső, 

kőzet- és ásványtöredékek, valamint 

bomló és már elbomlott szerves 

anyagok keverékéből álló része, amely 

növények termőhelyéül szolgál, és a 

rajta megtelepedett vegetációt vízzel 

és tápanyaggal látja el.  

4 fázisú, polidiszperz rendszer



TalajkTalajkéépzpzőőddééss

Dinamikus rendszer, fizikai, kémiai, biológiai 
jellemzői állandóan változnak

Környezeti tényezők (talajképző tényezők) 
hatása alatt állandóan alakul

Pillanatnyi állapotát mindig külső hatások 

eredői szabják meg (a képződés kezdete óta 
eltelt idő alatt fellépő hatások összessége)



Dokutchaev

HansHans JennyJenny: : 
FactorsFactors ofof soilsoil formationformation

(1941)(1941)

((climateclimate, , organismsorganisms, , topographytopography, , parentparent materialmaterial, , timetime))

S S = = ƒ (cl, o, r, p, t..)ƒ (cl, o, r, p, t..)







TalajkTalajkéépzpzőő folyamatokfolyamatok

� Szerves anyag felhalmozódása – elbomlása

� Talaj átnedvesedése – kiszáradása

� Sók kilúgzása – felhalmozódása

� Agyagásványok képződése – szétesése

� Agyagásványok vándorlása – kicsapódása

� Oxidáció – redukció

� Talaj savanyodása – lúgosodása

� Szerkezetképződés – szerkezet leromlás

� Talajpusztulás – talajborítás



Talajképző folyamatok

Kilúgzás – átrendeződés      

szegényedés, szerkezetleromlás

Mállás - átalakulás

Sófelhalmozódás – átrendeződés
Agyagosodás – átalakulás

Agyagvándorlás – átrendeződés

Humuszosodás – gazdagodás 
szerkezetképződés – átalakulás

átalakulás, gazdagodás, szegényedés, átrendeződés



AA--szintszint humuszoshumuszos,, felsfelsőő
szintszintetet

BB--szinteknekszinteknek nevezznevezzüükk azaz
AA--szintekszintek alattalatt fekvfekvőő
felhalmozfelhalmozóóddáásisi szinteketszinteket

CC--szintetszintet a a talajktalajkéépzpzőő kkőőzetzet

EE--szint szint kifehkifehééredettredett, , vagyvagy
kifakultkifakult kilkilúúgzgzáásisi szintetszintet jeljelöölili

A talajszelvényA talajszelvény



AA--szintszint humuszoshumuszos felsfelsőő
szintetszintet

BBg szint az g szint az AA--szintszint
alattalatt fekvfekvőő átmeneti átmeneti 
szinteketszinteket

g g –– „„glejglej””

CCgg--szintetszintet a a talajktalajkéépzpzőő
kkőőzetzet

A talajszelvényA talajszelvény



A talajfejlA talajfejlőőddéés mozaikos ks mozaikos köörnyezetbenrnyezetben
� Térbeli és időbeni heterogenitás

Soil
ARh
ARl
CHk
CMc
CMe
CMu
CMx
FLd
FLe
FLm
GLm
HSf
LPk
LVe
LVg
LVh
LVx
PHc
PHg
PHh
SCg
SNm
VRe

S

N

EW

Az EU talajtani adatbázis magyarországi ablaka
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Brown Forest Soils

Stony Soils

Blown sand

Humous Sandy Soils

Rendzina and Erubase Soils

Ramann-type Brown Forest Soils

Sandy Forest Soil

Chernozem-Brown Forest Soils

Chernozem Soils

Chernozem-Meadow Soils

Salt-effected Soils

Meadow and Peaty Soils

Alluvial Soils

A HunSOTER adatbázis
T



Az egyedi talaj koncepciója

táj

talajszelvény

pedon solum

polipedonpolipedon



Talajképző tényezőkTalajképző tényezők



Talajképző 
kőzet

S S = = ƒ (cl, o, r, ƒ (cl, o, r, pp, t..), t..)



Talajképző kőzet, földtani tényezők

Aktív tényezők Passzív tényezők



Aktív földtani tényezők

Kéregmozgások következtében történő kiemelkedés
Relief energiák növekedése, erózió
Lejtők kitettsége, besugárzási viszonyok
Talajvízhatás csökkenése

(hajdúság, Duna-Tisza közi hátság, Nyírség)

Kéregmozgások következtében történő süllyedés
Relief energiák csökkenése, feltöltődés
Lejtők kitettsége, besugárzási viszonyok
Talajvízhatás növekedése

(Ecsedi-láp, Szernye-mocsár, Sárrét, Sárköz, Hortobágy, 
Jászság, Duna-völgy, Dráva-torkolat



TalajvTalajvííz viszonyok megvz viszonyok megvááltozltozáásasa

� Csökkenés:

� Sztyeppesedés, szikesedés, defláció 

növekedés

� Növekedés:

� Láp-, réti és szikes talajok képződése

� Talajvíz összetételének megváltozása:

� szikesedés

















Passzív talajképző tényezők
(talajképző kőzet fizikai, kémia jellemzői)

Kőzetek fizikai paraméterei:

Tömör vagy laza, 

Aprózódással szembeni ellenálló képessége

Kőzetek ásványi összetétele:

Megszabja a mállás jellegét, ezáltal a mállás 

hatására felszabaduló anyagok minőségét és mennyiségét



Kőzetek talajképződési szempontból fontosabb tulajdonságai

Magmás kőzetek:
- kőzetalkotó ásványok mérete

- ásványi összetétel: képződő anyagok tulajdonságai

elemi összetétel, tápanyagkészlet

savanyú kőzetek – tápanyagszegény talaj

Ca, Mg, K, Al, Fe – kedvező tulajdonságok

Üledékes kőzetek:
- vulkáni tufák: porózusabb, több vulkáni üveget tartalmaz

- törmelékes üledékes kőzetek (durva üledékek: 

konglomerát, breccsa, homok, homokkövek, iszap, lösz)

cementáló anyag: kovasav, vasoxihidrát, mész

- oldatból kivált üledékes kőzetek: mészkő, dolomit, 

márga (?)

- szerves eredetű üledékes kőzetek (tőzeg)

Átalakulási kőzetek:
gneisz, fillit, agyagpala, csillámpala, kloritpala, talk, márvány, stb.









A mA máálllláás ts tíípusai pusai 
(Harrassowitz,1926)(Harrassowitz,1926)

vaskőfokAl2O3<Fe2O3Alferrites

lateritAl2O3=Fe2O3Ferallitos

bauxitAl2O3>Fe2O3

2-0

Allitos

agyagásványok≥2Sziallitos

Viszonylagos 
nagysága

hányadosa

Molekulaszázalékainak

TermékeAl2O3:Fe2O3SiO2:Al2O3A mállás 
típusa







MagyarorszMagyarorszáág talajaig talajai

http://illit.hgeol.uni-miskolc.hu/dobos/motalajok.htm



Talajképző 
kőzet

S S = = ƒ (ƒ (clcl, o, r, p, t..), o, r, p, t..)

Éghajlat



Hőmérsékleti viszonyok
Mállás sebessége

Talajok biológiai aktivitása

Talaj fizikai állapota (átfagyás)

Csapadékviszonyok
Talajok nedvességállapota

Kilúgzás mértéke

Talajok vízháztartási viszonyai

Talajok biológiai aktivitása

Talajvízszint, talajok redox állapota

Szélviszonyok
Defláció, talajpusztulás

Szemcseméret szerinti osztályozás

Szárító hatás

Éghajlati tényezők 
hatásai











Párologtató típus

Kalcit kiválási formák az uralkodó vízháztartási
jellemzők függvényében

Kilúgzási típus















Éghajlat

S S = = ƒ (cl, o, ƒ (cl, o, rr, p, t..), p, t..)

Talajképző 
kőzet

Domborzat



Domborzati tényezők szerepe

•Tengerszint feletti magasság és kitettség éghajlat-alakító 

következményei

•Szintkülönbségekből eredő relief energiák

•Erózió, defláció

•Felszíni vizek

•Talajvízszint

Toposzekvencia, katéna















� Lejtés hirtelen változása, 
inflekciós pontok: talajképző 
kőzetbeli különbségek, eróziós-
feltöltődési folyamatok

� Lejtő alakja (konvergens (konkáv), 
divergens (konvex) v. lineáris 
lefolyás): nedvesebb ill. szárazabb 
talajklíma 

Erősen konvex vertikális profil:  
eróziónak ellenálló kőzet

sekély talaj, gyenge talajfejlődés

Lineáris vagy konkáv lejtő: 
erózióra hajlamos, laza talajképző 
kőzet, mélyebb talajszinttel és 
fejlettebb talajokkal







DEM DEM ofof a catchment a catchment ofof thethe DarazsDarazs--creekcreek

PDD PDD coveragecoverage



Éghajlat

S S = = ƒ (cl, o, r, p, ƒ (cl, o, r, p, tt..)..)

Talajképző 
kőzet

Domborzat

Idő



Relatív kor

Abszolút kor















Éghajlat

S S = = ƒ (cl, ƒ (cl, oo, r, p, t..), r, p, t..)

Talajképző 
kőzet

Domborzat

Idő

Bióta



ÉÉllőőlléények szerepe a talajfejlnyek szerepe a talajfejlőőddéésbensben

� Talajok tápanyagban való feldúsulása

� Talajok szervesanyagban való gazdagodása

� Fizikai paraméterekre gyakorolt hatás

� Kémiai mállás elősegítése

� Szerves anyagok mineralizációja

� Fizikai keverő tevékenység (bioturbáció)
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