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BEVEZETÉS
•

•

•

Hordaléktalajok (jelenlegi nevükön ÖNTÉS és LEJTŐHORDALÉK
talajok) elkülönítésének szükségessége:
e talajok környező területek anyagának odaszállításával
alakulnak ki - elöntés vagy (lejtő)hordalékborítás révén 
E folyamatok következtében felborulnak az in-situ
talajképződés szabályai, a szelvények nem írhatók le a
talajanyag eredeti képződési genetikájával, így sokszor nem
férnek bele az osztályozási kategóriákba.
Cél: A hordalék talajok diagnosztikus szempontok szerint
történő osztályozásának kialakítása, a típus illesztése a
megújuló diagnosztikai osztályozásba.

Lejtőhordalék talajok

Genetikus
csernozjom eredetű lejtőhordalékok
 erdőtalaj eredetű lejtőhordalékok
 deluviális és alluviális vegyes üledékek


Diagnosztikai
?

Bevezető, probléma felvetés
A hazai genetikai talajosztályozási rendszer hiányosságai:
 nincsenek átmeneti talajtípusok (pl. réti talajok felé)
 nincs tipikus folyamat a lejtőhordalék kategória jellemzésére
 nem jelenik meg a ráhordott anyag minősége

magyarországi körülményekre
illeszthető, azt kellő
részletességgel leíró
osztályozási rendszer
kialakítása szükséges!

(Ábra: Eckelmann , V. et al. 2005.)



Anyag és módszer
 Nemzeti és nemzetközi osztályozási rendszerek áttekintése
 Terepi munka, szelvényleírás
 Összevetés WRB Referencia Talajcsoportokkal
 Határértékkel leírható lejtőhordalék talajtulajdonságok
számbavétele

 Változati szinten megjelenő jellemzők → WRB minősítőkkel
(qualifiers) történő összehasonlítás
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ANYAG ÉS MÓDSZER
Megállapítások:
• terepi tapasztalatokon - ásott lejtőhordalék talajszelvényekről
készített dokumentáción, szelvényleírásokon, valamint
• nemzetközi korreláción (lejtőhordalék típusok hazai, valamint
nemzetközi, ill. egyes nemzeti rendszerekben történő
osztályozása, összevetése, értékelése) alapulnak,
• figyelembe véve jelenlegi hazai genetikus osztályozási
rendszerünk hiányosságait, továbbá
• az új, diagnosztikus osztályozási rendszer javaslatait.

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
Hordaléktalajok elkülönítésére és alacsonyabb szinten
történő osztályozásukra vonatkozó javaslatokat az új
hazai osztályozásban meghatározott szerkezet szerint
mutatom be:

HORDALÉKTALAJOK
Általános leírás:
Más talajok, melyek talajanyaga nem helyben képződött, hanem más
területek felszínéről fizikai áthalmozódás útján halmozódott fel, így
minden esetben minimum 0,2 % szervesanyagot tartalmaz, és
nem mutat más talajtípusokra jellemző kifejezett genetikai
folyamatokat. Amennyiben az anyagáthalmozódáson túl más genetikai
jellemzők is felismerhetők, az öntés/lejtőhordalék jelleg csak altípus
szinten jelenik meg.
Anyaguk:
• szuszpenzióban, víz által a képződési helyétől messzire szállítódott
majd rakódott le az ártéren, vagy
• lejtős területen felszíni erózióval víz (felületi lemosás, vonalas
erózió, lepelerózió) vagy gravitáció révén, szállítóközeg nélküli lejtős
tömegmozgással rövidtávon szállítódott, majd rakódott le lejtők alsó
szakaszain, lejtők lábánál, lejtőoldalak pihenőin, homorú lejtőkön,
kisebb mélyedésekben vagy völgyekben.

HORDALÉKTALAJOK

Osztályozási követelmények „Típus” szinten:
Kisorolás a kulcsban:

Vitaanyag sorrend: Láp – Antropogén – Köves-sziklás –
Kőzethatású – Szolonyec – Szoloncsák – Duzzadó agyag – Réti
- Karbonát – Mezőségi - Agyagbemosódásos - Hordalék –
Homok – Barnaföld – Földes kopár
Javasolt változtatás: Láp – Antropogén – Köves-sziklás –
Kőzethatású – Szolonyec – Szoloncsák – Duzzadó agyag – Réti
- Karbonát – Mezőségi - Agyagbemosódásos - Homok –
Barnaföld – Hordalék – Földes kopár

HORDALÉKTALAJOK

Osztályozási követelmények „Típus” szinten:
Más talajok, melyekben

1. rétegzett talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől
számított 50 cm-en belül vagy a sekélyebben megjelenő
kőzethatárig, vagy
• 2. a felszíni rétegzetlen talajanyag szerves széntartalma ≥
0,2% legalább 50 cm-es mélységig, vagy a sekélyebben
megjelenő kőzethatárig.

Helyszíni felismerést és elkülönítést segítő bélyegek:

A hordalék talajok gyengén fejlett talajok, melyekre a
rétegzettség, vagy nagy mennyiségű homogén talajanyag
felhalmozódása jellemző. A rétegzettség megnyilvánulhat a
szervesanyag tartalom szabálytalan mélységi eloszlásában
vagy a fizikai féleség változásában. Mivel a felszíni talajok
áthalmozódásával képződnek, ezért minden esetben
jellemző a rétegekre legalább egy minimális (0,2% feletti)
szervesanyag tartalom. Az áthalmozott anyag forrását adó
terület felszíni genetikai szintjének áthalmozódásával mély,
rétegzetlen lejtőhordalék szintek keletkezhetnek, melyek
meghaladják az adott talajtípus genetikájából várható
szintek vastagságát. Ennek leggyakoribb példája az igen
mély humuszos réteg kialakulása.
.

Helyszíni felismerést és elkülönítést segítő bélyegek:
Sík, ill. kis felszíni lejtésű (0-2%) területen elhelyezkedő hordaléktalajok
esetében a talajanyag minden esetben osztályozott, víz által hosszú
távon szállított, lekerekített, durva vázrészek jellemzik. Az egyes
rétegek között minden esetben éles határ figyelhető meg, ami
jellemzően a humusztartalom változása következtében fellépő
színváltás formájában nyilvánul meg.
Dombvidéki, nem sík (2%-nál nagyobb lejtésű) területen, enyhén vagy
erősen tagolt felszínek esetén, lejtőlábi, ill. völgytalpi helyzetben
elhelyezkedő hordaléktalajok esetében a talajanyag az esetek
jelentős részében osztályozatlan; durva vázrészeket tartalmazhat:
lekerekítetlen, éles törésfelszínek jellemzik.
Jellemzően fiatal talajok, melyek általában nem elégítik ki a humuszos
talajszint kritériumait, hiszen a felszínről leerodálódott, ill. a lerakott
anyag más genetikájú anyagokkal összekeveredve rakódik le.

Altípus és változati tulajdonság szint
Lejtőhordalékos tulajdonság:
• 1. megjelenése nem sík (2%-nál nagyobb lejtésű) területen
jellemző
és
a) erodált talajanyag felhalmozódása révén keletkezett
rétegzett talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől számított
100 cm-en belül, vagy
b) rétegzetlen felszíni humuszos szintje ≥ 80 cm
vastagságú réti, valamint mezőségi talajok esetében, ill. ≥
40 cm agyagbemosódásos talajok esetén.

Altípus és változati tulajdonság szint
Öntés tulajdonság:
• Megjelenése sík (0-2% lejtésű) területen jellemző

és

a) folyóvízi vagy tavi elöntésből származó rétegzett
talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől számított 100 cm-en
belül, vagy
b) rétegzetlen felszíni humuszos szintje ≥ 80 cm
vastagságú réti, valamint mezőségi talajok esetében, ill. ≥
40 cm agyagbemosódásos talajok esetén.

KAPCSOLÓDÓ DEFINÍCIÓ
Rétegzett talajanyag:
Olyan folyóvízi/tavi elöntésből, vagy erodált talajanyag
felhalmozódásából származó rétegzettséget mutat, melyben:
1. a rétegek durva vázrész tartalma (2 mm-nél nagyobb
frakció) között legalább 5% eltérés tapasztalható, vagy
2. a rétegek homoktartalma (2-0,02 mm-es frakció) legalább
10%-os ingadozást mutat, vagy
3. a mélység növekedésével a szervesanyag tartalom
szabálytalan változása figyelhető meg.

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A javaslatok alapján Alacska 3. talajszelvény új elnevezése:
Szelvény azonosító:
Domborzati helyzet:
Hazai talajtípus:

WRB besorolás:

Alacska 3.
völgytalp
Közepes humuszos rétegű, közepesen
humuszos, mélyen karbonátos, közepesen
kétrétegű lejtőhordalék talaj, erdőtalajok
lejtőhordaléka
Haplic CAMBISOL (Colluvic, Calcaric,
Humic)

Új magyar, diagnosztikus
Nyers homoktalaj (karbonátos, telített)
osztályozás:
Javasolt diagnosztikus
Lejtőhordalékos homoktalaj (karbonátos,
osztályozás:
telített)

1. megjelenése nem sík (2%-nál nagyobb lejtésű) területen jellemző, és
2. a) erodált talajanyag felhalmozódása révén keletkezett rétegzett
talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől számított 100 cm-en belül, vagy
b) rétegzetlen, mély, legalább 1% szervesanyagot tartalmazó szintje ≥
80 cm vastagságú réti, valamint mezőségi talajok esetében, ill. ≥ 40 cm
erdőtalajok esetén.

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A javaslatok alapján Edelény 1. talajszelvény új elnevezése:
Szelvény azonosító:
Domborzati helyzet:
Hazai talajtípus:

WRB besorolás:

Edelény 1.
völgytalp
Mély humuszos rétegű, közepesen kétrétegű
lejtőhordalék talaj, erdőtalajok
lejtőhordaléka
Colluvic REGOSOL (Eutric, Episiltic,
Thaptomollic)

Új magyar, diagnosztikus
Típusos barnaföld (többrétegű)
osztályozás:
Javasolt diagnosztikus
Humuszos hordaléktalaj
osztályozás:

Más talajok, melyekben
1. rétegzett talajanyag jelenik meg a talajfelszíntől számított 50 cm-en
belül, vagy
2. a felszíni rétegzetlen, legalább 1% szervesanyag tartalmú talajszint
vastagsága ≥ 40 cm, ill. kőzethatár esetén ≥ 25 cm, és
3. a szerves széntartalom ≥ 0,1% minden egyes áthalmozott rétegben.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

