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Talajtípusok és talajvizsgálatok 

 
A talajok képződése 

 
Milyen összetevőkből áll a talaj? 
 
A talajban mindhárom halmazállapotban találhatók anyagok: vázát a kisebb-
nagyobb szilárd részecskék adják, amelyekhez cseppfolyós víz kötődik. A 
közöttük lévő részecskékben talajlevegő helyezkedik el, amely kicsit más 
összetételű, mint a légköri levegő; kevesebb benne az oxigén, és 
normálállapotban több benne a szén-dioxid és a vízgőz. A szilárd részek a 
kőzetek mállásából adódó szemcsék, azaz szervetlen anyagok. A talajok 
szervesanyag tartalma a növényi és állati maradványok bomlásából származik, 
érett formájában humusznak nevezzük. 
 
Milyen hatásokra aprózódnak el a kőzetek? 
 
A kőzetek aprózódását három külső tényező határozza meg. A szél és a víz 
koptató, pusztító munkája, valamint a hőmérséklet hatása. A nagy melegek és a 
fagy egyaránt hatással van az aprózódásra, ráadásul utóbbi munkáját a kőzetek 
repedéseiben őrzött víz is segíti. Általában az eltérő tulajdonságú kőzetek más-
más ütemben kopnak és hasadnak szét. A legellenállóbb a vulkanikus eredetű 
gránit, míg a puhábbak közé tartozik a homokkő, a mésztufa és a márga. Azt, 
hogy a kőzetrészecske milyen régen került a folyók hordalékába, a formájáról is 
megállapíthatjuk. A fiatalok éles szélekkel, szögletes formákkal bírnak, a régiek 
lekerekítettek. 
 
Hogyan kerülnek a szerves anyagok a talajba? 
 
Természetes úton a szerves anyagok egy részét a lebontási folyamatot aprító 
munkájukkal segítő állatok juttatják be a föld alá. A giliszták és társaik behúzzák 
járataikba a növényi részeket, miközben egyben át is forgatják a talajt. Más 
szerves anyagokat a csapadék mos be a talajszemcsék közé. 
 
Mi szükséges a komposztáláshoz? 
 
A szerves anyagok lebomlásának mesterséges felgyorsítását végezzük 
komposztáláskor, amihez a komposztáló ládában ideális feltételeket kell 
teremtenünk. Folyamatosan gondoskodnunk kell a komposzt nedvesen tartásáról, 
és a levegőztetéséről is az időszakonkénti átforgatással. Segíti munkánkat, ha a 
növényi részek közé földet is rétegezünk, hiszen ebben már ott vannak a 
szükséges mikroorganizmusok is. 
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 A térség fő talajtípusai 
 
Hogyan alakultak ki a terület talajai? 
 
Azon a részen, ahol a folyók egykori árterét találjuk, az úgynevezett 
öntéstalajok alakultak ki. A hordalék szétterítésével a víz a messziről 
ideszállított anyagokat juttatta ki a sík alföldi vidékekre, s ott a finom 
üledékrétegek egymásra halmozva egy masszív talajtípust hoztak létre. 
Hasonlóan alakultak ki a lösztalajok, csak ezeknél a szállítás és a szétterítés 
munkáját a szél végezte. Ugyancsak a folyók feltöltő munkájának köszönhető 
a homok és agyagrétegek, valamint a vályog jelenléte a talajban. 
 
Hogyan hat a talajok összetétele a növényvilágra? 
 
A talajok szerkezetét meghatározó szemcseösszetétel kihat azok kötöttségére, 
kémhatására, levegővel való ellátottságára, vízháztartására. A legkevésbé 
kedvezőek a kevés kötőanyagot tartalmazó, szerves anyagokban szegény, 
úgynevezett váztalajok, mint pl. a homoktalaj. A növénytársulások 
megjelenésében ebből következően legalább annyira meghatározó szerepe 
van a talajtípusoknak, mint a vízellátottságnak vagy az éghajlatnak. 
Ugyanakkor a növények is visszahatnak az alattuk található talajra: így 
alakulnak ki a sok évszázada fás növénytakaró alatt a barna és a szürke 
erdőtalajok, vagy a tőzeges területek a tőzegmohalápok maradványaiból. 
 
Mely talajtípus milyen mezőgazdasági növénynek kedvez? 
 
Legértékesebb talajaink a mezőgazdaság szempontjából az úgynevezett fekete 
földek, és a löszös talajok. Ezek magas termőképességűek, amit a 
termőterületek értékének összehasonlíthatósága kedvéért aranykorona 
értékben fejeznek ki. A legjobb földek a 20-30 aranykorona-érték felettiek, 
míg például a mélyebben fekvő, agyagos, vizenyős legelőterületek 
termőértéke hektáronként alig néhány aranykorona. Vannak olyan növények 
ugyanakkor, amelyek kifejezetten szépen fejlődnek a kevésbé értékes 
részeken is: a laza homoktalajok kedveznek a gumós és gyökérnövényeknek. 
Szebben fejlődik a laza homokon a krumpli és a hagyma, mint a tömörebb 
részeken. 
 
Milyen hasznosítható anyagokat találunk még a folyóvölgyekben? 
 
A folyó lerakott hordalékából, ha megfelelően vastag rétegeket halmozott fel, 
külszíni bányászattal fejtenek ki agyagot, márgát, homokot és kavicsot – 
mind-mind az építőiparban kerül felhasználásra. 
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Talajtani vizsgálatok 

 
Hogyan bonthatjuk elemeikre a talajokat? 
 
A szemcseméret alapján a szervetlen összetevőket a következő részekre 
bonthatjuk: durva kavics, finom kavics, durva homok, finom homok, vályog, 
iszap, agyag. Ezen összetevőket könnyűszerrel szétválogathatjuk, ha egy 
átlátszó, keskeny edényben a talajt vízzel alaposan összerázzuk. A talajalkotók 
ekkor mérettartományuknak és súlyuknak megfelelően ülepednek le, 
leggyorsabban a legnehezebbek, míg legutoljára – kb. 15 perc alatt, a lebegő 
agyagszemcsék. A teljes letisztuláshoz 12 óra szükséges. A szerves alkotók e 
közben nagyobbrészt felúsznak a víz felszínére. 
 
Miért nehezebb ásni az egyik kertben, mint a másikban? 
 
A talajok művelési eszközökkel szembeni ellenállását a kötöttségi szám adja 
meg. A jelenség oka az, hogy a talajszemcsék kölcsönhatásban állnak egymással, 
víztartalmuk segít összetapasztani őket, minél nagyobb a finomabb szemcsék 
aránya, annál stabilabban. A talajszemcsék közti összetartó erőt az Arany-féle 
kötöttségi számmal fejezzük ki.  
 
Milyen hatással van a növényekre a talajok kémiai összetétele? 
 
A talajok kémhatása többnyire a semleges, 7,7 pH értékhez közelítő. Minél 
inkább eltolódik ez az érték a lúgos, vagy a savas kémhatás felé, annál kevesebb 
növénytársulás fogja tudni tolerálni, így megjelennek a specializáltan a szélső 
értékeket kedvelő növények. Tipikusan savanyú talajok találhatók a Dunántúl 
erdeiben, a tőzeglápok maradványain, illetőleg a növényi bomlástermékekből 
származó, magas huminsav-tartalmú mocsaras területeken. A lúgos kémhatás a 
mészköves alapkőzeten jellemző, valamint a magas agyagtartalmú területeken, 
így a folyóvölgyek jó részében is. 
 
Hogyan kötik meg a talajok a nedvességet? 
 
A talajvíz egy része a talajszemcsékhez kötötten található meg. A legkisebb 
méretű talajrészecskék közé tartoznak a kolloidnak nevezett szemcsék. Ezek 
lyukacsos felszínük miatt kis méretükhöz képest rendkívül nagy felületűek, ezen 
kötik meg a vízmolekulákat. Az agyagtalajok rendkívül jó vízmegkötő 
képességét e kolloidok adják. Ugyanakkor az agyag, ha már megszívta magát 
vízzel, egészen tömör szerkezetűvé válik, s további vizet már nem fog 
átereszteni. Így alakul ki a felszín alatt az agyagos vízzáró rétegek rendszere, 
amelyek a mélységi vizek minőségét is képesek megóvni a felszín felől. 
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 Termőföldjeink környezetvédelme 
 
Hogyan hat a műtrágyázás a talajainkra? 
 
A rövid távon hasznos műtrágya sajnos hosszú távon rendkívül káros 
hatásokkal bír. Rontja a talaj vízmegtartó-képességét, megváltoztatja kémiai 
összetételét, elősegíti a szikesedést, belemosódhat a talajvízbe is, s nem utolsó 
sorban előállítása rendkívül környezetszennyező. 
 
Mi történik a talajok olajszennyezésekor? 
 
A szabadba kijutó olajszennyezések sűrűségüktől függő gyorsasággal 
leszivárognak a talajba. Útjukat addig folytatják lefelé, amíg el nem érik a 
talajvíz felszínét, amin könnyebb fajsúlyánál fogva éppúgy úszik minden 
olajszármazék, mint a felszíni vizeken. Innentől kezdve az olajszennyezés 
oldalirányban terül szét és terjed tovább. Eltávolításához kénytelenek egészen 
a talajvízig leásva körülárkolni a szennyezett területet, vagy ha ez nem 
lehetséges, valamennyi visszaszivattyúzható a talajvíz felszínéig lefúrt 
csöveken keresztül. 
 
Meddig lesznek termőképesek a termőföldek? 
 
A szántóföldek termőképességének megőrzéséhez hosszú távon kell 
biztosítani, hogy a betakarításkor elszállított szervesanyag mennyiség, azaz a 
talajerő, minden esetben visszapótlásra kerüljön. A búza esetében aratáskor pl 
elszállítják a gabonát, és liszt, kenyér, vagy takarmány készül belőle. A 
búzaszalmát szintén elviszik, részben alomanyagként használják istállókban, 
részben sajnos elégetésre kerül a biomassza erőművekben. Ilyen esetben a 
levágott növényi részeknek jó, ha fele-harmada kerül vissza a szántóra, ami 
folyamatos veszteséget jelent. 
 
Hogyan javíthatunk a talajok vízgazdálkodásán? 
 
A talaj humusztartalma javítja vízmegtartó képességüket, ami sokat segíthet a 
kiszáradás elleni védekezésben. A humusz képződéséhez szükséges szerves 
anyagot kétféleképpen juttathatják be a talajokba: részben a tarlókon maradt 
növényi maradványok, szárak és a gyökérzet beszántásával, részben az 
állattartásból származó istállótrágya beforgatásával. Utóbbi a szerencsésebb 
megoldás, hiszen az almozásnak köszönhetően ebben is vannak növényi 
részek, de ugyanakkor tartalmaz könnyebben lebomló, állati eredetű részeket 
is. A szántás és a kapálás is javíthat a vízmegtartó képességen, ilyenkor a 
hajszálcsövek átvágásával a párologtatást csökkentjük. 
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 1. Hogyan zajlik a komposztálódás folyamata az erdőben? 
Keress tanulmányi sétádon egy olyan helyet, ahol az avartakaró megfelelően 
vastagnak tűnik! Áss le függőlegesen egyetlen ásónyom mélyen! Milyen 
élőlényekkel találkozol, illetve milyen folyamatok nyomai fedezhetők fel az 
avar keresztmetszetében? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Készítsünk talajfuttatót! 
Tanulmányi sétádon gyűjts be kétmaréknyi avart, az alatta található legfelső 
talajréteggel együtt! Vágd le egy pillepalack felső harmadát! Egy kis 
szúnyoghálót, vagy tülldarabot kivágva, helyezd az üveg nyakába, majd fejjel 
lefelé fordíts vissza a palackba! A talajt a tölcséres részbe helyezve, felülről 
világítsd meg asztali lámpával, vagy tedd a napos ablakpárkányra, míg alulról 
takard körbe egy papírlappal! Milyen élőlények gyűlnek össze a palack alján? 
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 3. Mérjük meg a talajok kémhatását! 
Ehhez többféle talajtípusra, desztillált vízre, és a kémhatás kimutatására 
alkalmas indikátorra (pl. lakmuszpapír) lesz szükségünk. A talajból mérjünk 
ki azonos mennyiséget egy pohár segítségével, majd készítsünk belőle a 
desztillált vízzel felöntve 1/1 arányú oldatot. Jól keverjük el, majd hagyjuk 
leülepedni! Mit tapasztaltunk, melyik vizsgált talaj milyen kémhatást 
mutatott? Jegyezzük fel, milyen növényekkel találkoztunk ott, ahol a talajt 
gyűjtöttük! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A talajok szerkezetének vizsgálata 
Keressünk tanulmányi sétánkon olyan partfal szakaszt, vagy akár 
munkagödröt, ahol a talaj rétegződése jól megfigyelhető! Mérjük le az egyes 
rétegek vastagságát, jegyezzük fel jellemzőiket! Hogyan következnek egymás 
után az egyes rétegek? 
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 5. A talajok szemcseméret szerinti osztályozása 
Keressetek legalább háromféle, jól elkülöníthető talajt a környéken (vízpart 
partfali része, erdőtalaj a hullámtérből, kerti föld a mentett oldalról stb.)! A 
talajokkal egy papírból sodort tölcsér segítségével negyedéig töltsetek meg 
egy átlátszó falú pillepalackot, majd töltsétek fel teljesen vízzel! Rázzátok 
össze, majd – a ráérő időtől függően – legalább 15 percig, de akár másnapig 
hagyjátok leülepedni! Rajzoljátok le tapasztalataitokat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kísérlet a talajok vízmegkötő képességének vizsgálatára 
Három, különböző minőségű talajból készült mintát válasszunk ki, és mérjünk 
ki belőlük egy pohár segítségével egyforma mennyiségeket. Tálcán vékonyan 
szétterítve szárítsuk a napon addig, amíg el nem veszíti teljes 
nedvességtartalmát (3-6 óra). Ezután egy pillepalack tetejét levágva és fejjel 
lefelé fordítva, töltsük meg úgy a talajjal, hogy az üveg száját egy kis darab 
szúnyoghálóval vagy tüllel letakarjuk. Kezdjük el vízzel feltölteni addig, amíg 
a tölcsér alján az első csepp meg nem jelenik! Hasonlítsuk össze, melyik talaj 
mennyi vizet volt képes felvenni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   talaj típusa  szárítási idő  felvett vízmennyiség 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
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 7. Az agyag vízmegtartó képessége 
Az agyag szemcséi jó vízmegkötő képességűek, s összekapcsolódva vízzáró 
réteget alkotnak. Készítsünk nyers agyagból kis gömböt, amelynek felső 
részébe nyomjunk egy mélyedést. Töltsük fel vízzel! Mit tapasztalunk 15 perc 
után? Mélyítsük ki a kis mélyedést úgy, hogy az agyaggolyóból egy kb. 1,5 
cm falvastagságú kis tálforma készüljön! Vizsgáljuk meg újabb 15 perc után! 
Írjuk le tapasztalatainkat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Készítsünk szalmacsillagot! 
A szalmát régen nagyon sokféle használati tárgy készítésére is felhasználták, 
így díszek készítésére is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Válasszunk ki 10-12 hosszú szál szalmát, az egyikből készítsünk 4 db, 
10 cm-es darabot! 

2. Kettőt keresztben helyezzünk egymásra, majd elforgatva a másik kettő 
is, úgy, hogy egy egyenlő ágú, 8 karú csillagot kapjunk! 

3. A csillagot egyik kezünk mutató és hüvelykujja közé fogva, középről 
kiindulva kezdjük el körbefonni a többi szalmaszállal úgy, hogy 
váltogatva hol kívülről, hol belülről kerülgetjük a csillag szárait! 

4. Ha egy szállal végigértünk, az utolsó 3 cm-t törjük vissza, és bújtassuk 
a már kész fonat szálai közé. 

5. A csillag szárainak 2/3-át elérve, az utolsó sor alátűzését követően 
felezzük meg a csillag még kiálló szárait; a megfelezett szárakat 
visszafordítva a fonatba megkapjuk a kész csillagot. 

6. A szalmacsillagok felhasználhatók a karácsonyfán, de lakásdíszítésre 
is. 
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