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Térbeli heterogenitás, ValiDat.DSM 

RSG száma Helyszínek száma 
Százalékos arány az 

összeshez viszonyítva 

1 24 55,814 

2 12 27,907 

3 7 16,2791 

4 0 0 

5 0 0 



A térbeliség hozzáadott értékei, 
előnyei 

• Térben-táblán történő tájékozódás 
• Térbeli változatosság feltárása, megértése 
• A talajgenetikai folyamatok helyes értékelése 
• A mintavételezés okszerű tervezése, kivitelezése - 

„előtanulmányok” 
• A pont adatok kiterjeszthetősége, precíziós 

tanácsadás 
• Archivált adatok értékének növelése, 

újrahasznosíthatóság 
• Minőség biztosítás, szakmaiság! 

 
 



Terepi talajfelvételezési folyamat lépései 

• Cél meghatározása  
– használati cél, térképezett, vizsgált talajváltozók, 

méretarány 

• Háttérinformációk begyűjtése (talajtan és 
társtudományok) 

• Topográfiai segédtérképek, légifotók, űrfelvételek 
• Terepbejárás 
• Reprezentatív szelvények kijelölése (katéna), 

szelvényásás, részletes szelvényleírás is 
mintavételezés laborvizsgálati célokra 

• Szúróbotos pontsürítés 
• Talajhatárok térképi kijelölése, poligonok 

elhatárolása 



Egy talajszelvénnyel jellemezhető terület nagysága ha-ban, a terület 
talajtani tagoltságától függően 

I. II. III. IV. V. 

1:2000 3 2 1.8 1.5 1 

1: 5000 10 8 6 5 4 

1:10000 25 20 18 15 10 

1:25000 80 65 50 40 25 

I.    Síkvidéki terület egynemű talajtakaróval, 1-2 főtípussal (löszplatók ) 
II.   Síkvidéki terület kissé tagolt talajtakaróval; enyhén lejtő (5-12%) területek 
(csernozjom, réti és váztalajok) 
III. Síkvidéki területek erősen tagolt talajtakaróval; dombvidékek tagolt területei 
(12-17%) (Öntésterületek, erdőtalajok erodált változatai) 
IV. Síkvidéki területek erősen tagolt, szikes és lápfoltokkal tarkított talajtakaróval; 
dombvidékek igen tagolt talajtakaróval (12-17%); hegyvidékek tagolt 
talajtakaróval (50%-nál kisebb részarányú lápos és szikes területek) 
V.  Tagolt szikes és lápterületek, hegyvidékek 
 



Talajszelvények helyének kijelölése 

• Domborzat 
– Domborzat valamennyi eltérő elemének jellemzése 
– Lejtők különböző szakaszainak (erózió mértéke) jellemzése 
– Talajszelvény sorozatok, katéna v. toposzekvencia 

• Növényzet-területhasználat 
– Természetes növényzet típusa 
– Termesztett növények típusa, fejlettségi állapota 
– Művelési ág 

• Felszínen felismerhető talajtani különbségek 
– Talajfelszín színe 
– Fizikai félesége 
– Szerkezete 
– Nedvességi állapota, repedezettsége, rögössége 

 
 



Nem helyezhető el szelvény: 

• Utak, csatornák, belterület közelében 50 
méteres körzetben 

• Régi trágya, szalma, takarmány, illetve talajjavító 
anyag tároló-hely közelében 

• Környezetétől eltérő talajfoltokon 

• Kipusztult, vagy gyenge növényállományú folton. 



Terepi munkát segítő háttéradatok 



 



Térbeli változatosság feltárása 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Térbeli változatosság megértése, 
talajgenetikai folyamatok feltárása 



 






