


Vizsgálati paraméter Vizsgálati eredmény
Bizonytalanság

(rel%)

Mélység 0-10 cm 10-40 cm 40-80 cm 80-110 cm 110-130 cm 130 cm-

pH (H2O) 5,9 4,9 4,7 5,1 4,9 7,8 0,05 pH egység

pH (KCl) 5,5 3,9 3,6 3,6 3,3 7,0 0,05 pH egység

Humusz m/m% 4,2 0,9 0,6 0,3 0,5 0,4 10

Hidrolitos aciditás (y1) 12,4 13,6 11,6 9,4 17,3 - 5

Kicserélődési aciditás (y2) 0,85 3,0 5,3 3,2 7,6 - 5

Szénsavas mész m/m% - - - - - 26,7 7,5

Arany-féle kötöttségi szám KA 37 25 32 32 42 42 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 250 250 260 350 140 110 -

Higroszkóposság (hy1) 0,93 0,59 1,32 0,97 2,29 1,96 5

0-10 cm: szürkés sárga színű, porosan morzsás szerkezetű, gyengén
savanyú kémhatású, humuszban gazdag, gyökerekkel sűrűn átszőtt
homokos vályog. Az átmenet elmosódott (A1 szint).
10-40 cm: szürkés sárga színű, porosan morzsás szerkezetű, savanyú
kémhatású, humuszban szegény, gyökerekkel sűrűn átszőtt, elszórtan kis
méretű kavicsokat tartalmazó (váztartalom kisebb mint 5%) homok. Az
átmenet elmosódott (A2 szint).
40-80 cm: vöröses árnyalatú világosbarna színű, apró diós szerkezetű,
savanyú kémhatású, humuszban szegény, gyökerekkel enyhén átszőtt,
közepesen tömődött, kis mennyiségű kavicsot tartalmazó (váztartalom
kisebb mint 5%), erősen mangánpettyes homokos vályog. Az átmenet
határozott (B szint).
80-110 cm: fakó sárgásbarna színű, apró rögös szerkezetű, savanyú
kémhatású, gyökerekkel enyhén átszőtt, enyhén vas- és mangánpettyes,
erősen tömődött homok. Az átmenet elmosódott (BC szint).
110-130 cm: fakó sárgásbarna színű, apró rögös szerkezetű, savanyú
kémhatású, enyhén vas- és mangánpettyes vályog. Az átmenet éles (C
szint).
130-140 cm: fehér foltokkal tarkított szürkés sárga színű, szerkezet
nélküli, gyengén lúgos kémhatású, mészkiválásokban (mészgöbecsek)
gazdag, erősenmeszes vályog (Ck szint).
Talajvíz nem voltmegfigyelhető.
A bázisléc beosztása 20 cm.

ÉRTÉKELÉS:
A helyszíni talajszelvény elemzés és a szelvényből vett talajminták laboratóriumi vizsgálata alapján a
szelvény genetikai talajtípusa podzolos barna erdőtalaj. A talaj vízgazdálkodása a podzolosodási
folyamatoknak, valamint az alapvetően agyagásványokban szegény talajszövetnek köszönhetően gyenge. A
B szintben és a C szint felső rétegében megfigyelt tömődöttség, bár képes a lefelé szivárgó vizet
ideiglenesen visszaduzzasztani, a talajréteg kiszáradása esetén kedvezőtlen hatással van a növények
gyökérfejlődésére.
A klímaváltozás nyomán ezeken a talajokon a magasabb hőmérsékletek és a mérsékelten csökkenő, vagy
változatlan csapadékmennyiség miatt a szervesanyag felhalmozódás fokozódására, a kilúgzás fékeződésére
és a tápanyagellátottság romlására lehet számítani. Ezek nyomán az erdőállományok növekedése is
lassulhat a jövőben ezeken a talajokon.
Termőhelytípus-változat: KTT-TVFLN-PBE-KMÉ-HV

Mintavétel helye: Vashosszúfalu 7/B erdőrészlet
A talajszelvény EOV koordinátái: 501198; 199256



Vizsgálati paraméter Vizsgálati eredmény
Bizonytalanság

(rel%)

Mélység 0-3 cm 3-50 cm 50-90 cm 90-110 cm

pH (H2O) 4,5 3,9 4,8 5,6 0,05 pH egység

pH (KCl) 3,9 3,6 3,9 3,7 0,05 pH egység

Humusz m/m% 6,5 0,8 0,2 0,5 10

Hidrolitos aciditás (y1) 48,5 20,3 8,4 11,8 5

Kicserélődési aciditás (y2) 1,6 13,0 2,6 2,6 5

Szénsavas mész m/m% - - - - 7,5

Arany-féle kötöttségi szám KA 60 25 25 45 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 140 290 250 130 -

Higroszkóposság (hy1) 1,98 0,52 0,45 2,54 5

0-3 cm: szürkésfekete színű, poros, laza, szerkezet nélküli, savanyú
kémhatású, humuszos, gyökerekkel sűrűn átszőtt, kis méretű kavicsokat
tartalmazó (a váztartalom 10% körüli) agyagos vályog. Az átmenet
határozott (A szint).
3-50 cm: fakó szürkés sárga színű, laza, szerkezet nélküli, erősen savanyú
kémhatású, humuszban szegény, gyökerekkel sűrűn átszőtt, változó
méretű kavicsokat tartalmazó (1-10 cm), magas váztartalmú (90 %)
homok. Az átmenet határozott (C1 szint).
50-90 cm: vörösesbarna színű, szerkezet nélküli, savanyú kémhatású,
gyökerekkel enyhén átszőtt, alsó 10 cm-es rétegében erősen vasfoltos,
magas váztartalmú (a kavicstartalom 70 % körüli), felső részén laza, az alsó
10 cm-es rétegében cementáltságot mutató homok. Az átmenet éles (C2

szint).
90-110 cm: szürkéskékes (glejes) foltokkal tarkított vörösesbarna színű,
szerkezet nélküli, gyengén savanyú kémhatású, gyökereket csak elvétve
tartalmazó, erősen glejes, vasfoltos, vas- és mangánpettyes agyagos
vályog (C3 szint).
Talajvíz nem voltmegfigyelhető.
A bázisléc beosztása 20 cm.

ÉRTÉKELÉS:
A talaj felső 80 cm-es részére laza szerkezet jellemző, a 80 és 90 cm közötti talajréteg viszont már enyhén
cementáltnak tekinthető. A 90 és 110 cm közötti kavicsmentes talajréteg glejessége, vasfoltossága gyakori
vízzel telített talajállapotra utal.
A helyszíni talajszelvény elemzés és a szelvényből vett talajminták laboratóriumi vizsgálata alapján a
szelvény genetikai talajtípusa laza kavicsos váztalaj. Az alacsony kolloidtartalom okán a talaj
vízgazdálkodása gyenge, amit csak részben ellensúlyozhat a cementált talajréteg vízvisszatartó hatása; a
talaj kiszáradásra hajlamos. Tekintettel arra, hogy a legfelső, igen vékony talajrétegtől eltekintve a szelvény
humusztartalma alacsony, a talaj tápanyag-gazdálkodása is gyengének minősíthető.
A klímaváltozás hatására várhatóan ezeknek a talajoknak tovább romlik a vízgazdálkodása. Ennek
következtében a mostani gyenge növekedésű véderdők számára sem lesznek megfelelők és sok esetben
erdősíthetetlenné válhatnak a jövőben.
Termőhelytípus-változat: GYT-TVFLN-LKV-ISE-TÖ

Mintavétel helye: Káld 56/H erdőrészlet
A talajszelvény EOV koordinátái: 494198; 201687



Vizsgálati paraméter Vizsgálati eredmény
Bizonytalanság

(rel%)

Mélység 0-20 cm 20-90 cm 90-140 cm

pH (H2O) 4,4 5,2 5,8 0,05 pH egység

pH (KCl) 3,7 4,3 4,7 0,05 pH egység

Humusz m/m% 1,3 0,3 0,1 10

Hidrolitos aciditás (y1) 15,4 5,2 2,5 5

Kicserélődési aciditás (y2) 5,2 - - 5

Szénsavas mész m/m% - - - 7,5

Arany-féle kötöttségi szám KA 28 26 25 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 270 380 450 -

Higroszkóposság (hy1) 0,40 0,22 0,14 5

0-20 cm: szürkésbarna színű, laza, szerkezet nélküli, erősen
savanyú kémhatású, gyengén humuszos, felső 5 cm-es rétegében
gyökerekkel sűrűn átszőtt homok. Az átmenet határozott (A
szint).
20-90 cm: sötét sárgásbarna színű, laza, szerkezet nélküli,
savanyú kémhatású, gyökereket elvétve tartalmazó, felső 40 cm-
es rétegében erősen mangánpettyes, enyhén vasfoltos homok.
Az átmenet elmosódott (C szint).
90-140 cm: világos sárgásbarna színű, laza, szerkezet nélküli,
gyengén savanyú kémhatású, gyökérmentes homok (C szint).
Talajvíz nem voltmegfigyelhető.
A bázisléc beosztása 20 cm.

ÉRTÉKELÉS:
A helyszíni talajszelvény elemzés és a szelvényből vett talajminták laboratóriumi vizsgálata alapján a
szelvény genetikai talajtípusa nem karbonátos humuszos homok talaj. A talaj víz- és tápanyag-
gazdálkodása egyaránt gyengének minősíthető, amely alapvetően az egész szelvényre kiterjedő
kolloidszegény, homokos talajszövetnek, valamint az alacsony humusztartalomnak köszönhető.
A sekély és igen sekély humuszos homoktalajok roppant kedvezőtlen termőhelyek jelenleg is, amelyek a
klímaváltozás miatt ellehetetleníthetik az erdőgazdálkodást. Az erdősztyepp klímában igen gyenge
növekedésű pionír erdők létesíthetők rajtuk, de a sztyepp klímában erdősítésre alkalmatlanná válnak az
előrejelzések szerint.
Termőhelytípus-változat: GYT-TVFLN-NKHH-ISE-H

Mintavétel helye: Bejcgyertyános 69/A erdőrészlet
A talajszelvény EOV koordinátái: 491953; 200393



Vizsgálati paraméter Vizsgálati eredmény
Bizonytalanság

(rel%)

Mélység 0-10 cm 10-70 cm 70-130 cm

pH (H2O) 5,7 5,7 6,4 0,05 pH egység

pH (KCl) 4,9 4,2 4,7 0,05 pH egység

Humusz m/m% 5,0 1,74 0,8 10

Hidrolitos aciditás (y1) 17,4 16,6 9,0 5

Kicserélődési aciditás (y2) 0,8 1,1 0,9 5

Szénsavas mész m/m% - - - 7,5

Arany-féle kötöttségi szám KA 60 53 50 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 100 120 150 -

Higroszkóposság (hy1) 4,18 3,76 3,30 5

0-10 cm: sötét sárgásbarna színű, morzsás-poliéderes szerkezetű,
gyengén savanyú kémhatású, humuszos, gyökerekkel sűrűn átszőtt
agyag. Az átmenet elmosódott.
10-70 cm: sötét szürkésbarna színű, diós, rögös szerkezetű, gyengén
savanyú kémhatású, humuszban szegény, gyökerekkel sűrűn átszőtt,
erősen tömődött agyagos vályog. Az átmenet elmosódott.
70-130 cm: szürkés sárga színű, morzsás-poliéderes szerkezetű,
gyengén savanyú kémhatású, humuszban szegény, gyökerekkel enyhén
átszőtt, erősen vas- és mangánpettyes, enyhén tömődött agyagos
vályog.
Talajvíz nem voltmegfigyelhető.
A bázisléc beosztása 20 cm.

ÉRTÉKELÉS:
A helyszíni talajszelvény elemzés és a szelvényből vett talajminták laboratóriumi vizsgálata alapján a
szelvény genetikai talajtípusa nem karbonátos öntés erdőtalaj. Bár a talaj, szöveti szerkezete okán jelentős
víztároló kapacitással bír, az agyag, agyagos vályog szövetű talajrétegeknek magas a holtvíz tartalma,
illetve, lévén hogy erősen duzzadó-zsugorodó szöveti szerkezetről van szó, nagyobb csapadékot követően
gyakran alakul ki levegőtlen állapot a talajban, ami miatt annak vízgazdálkodása csak közepesre
minősíthető (a vízgazdálkodás szempontjából kedvezőtlen a talajszelvényben megfigyelt erős tömődöttség
is). 70 cm alatt a talaj erősen vas- és mangánpettyes, ami a felsőbb talajrétegek jelentősebb kilúgzására,
valamint időszakos vízzel telítettségre utal.
Ezeknek az öntés erdőtalajoknak az esetében a talaj szerkezete, fizikai félesége, valamint tömődöttsége
döntően befolyásolja a klimatikus változások okozta hatásokat. Nagy jelentősége van a többlet vízhatás
fennmaradásának, ami kompenzálhatja a csapadékhiányt, vagy a magasabb párolgási kényszert.
Termőhelytípus-változat: KTT-TVFLN-NKÖE-KMÉ-AV

Mintavétel helye: Sárvár 28/B erdőrészlet
A talajszelvény EOV koordinátái: 493827; 216183



Mintavétel helye: Jákfa 20/C erdőrészlet
A talajszelvény EOV koordinátái: 490576, 222457

0-30 cm: világosbarna színű, porosan morzsás szerkezetű, erősen savanyú
kémhatású, humuszos, mészmentes, gyökerekkel erősen átszőtt, kis
mennyiségű kavicsfrakciót (~20 %) tartalmazó homokos vályog. Az
átmenet az alatta elhelyezkedő talajrétegbe éles (elsősorban a
kavicstartalom változás alapján érzékelhető) (A szint).
30-70 cm: szürkésbarna színű, szerkezet nélküli, savanyú kémhatású,
gyengén humuszos, mészmentes, gyökerekkel erősen átszőtt, magas
kavicsfrakció arányú (~90 %) homok. Laza, nem cementált réteg. Az
átmenet az alatta elhelyezkedő talajrétegbe éles (AC szint).
70-100 cm: vörösesbarna színű, szerkezet nélküli, savanyú kémhatású,
humuszmentes, mészmentes, gyökerekkel közepesen átszőtt, magas
kavicsfrakció tartalmú (80-90 %) homok. Az átmenet az alatta
elhelyezkedő talajrétegbe éles (C1 szint).
100-120 cm: felső részén vörösesbarna, alatta sárgásbarna színű,
szerkezet nélküli, erősen savanyú kémhatású, humuszmentes,
mészmentes, erősen vaspettyes, erősen tömődött homok. Talajvíz a
szelvényvizsgálat időpontjában a szelvényben nem volt megfigyelhető (C2

szint).
A bázisléc beosztása 20 cm.

ÉRTÉKELÉS:
A szelvény genetikai talajtípusa rozsdabarna cseri talaj.
A jellemzően kedvező talajfizikai tulajdonságú, alacsony kavicstartalmú 30 cm-es talajréteg alatt mintegy 70  
cm vastag, laza, igen magas váztartalmú réteg helyezkedik el.  Köszönhetően annak, hogy tömődöttség 
(cementáltság) a feltalajt nem érinti, a növényi gyökerek az alapkőzetnek tekinthető, 1 m-es mélységben 
található tömődött homokrétegig lehatolnak. Gyenge vízmegtartó képességű, gyors vízvezetésű talaj, 
melynek vízkapacitásán az alapkőzet tömődöttsége a lefelé szivárgó víz visszatorlasztása által valamelyest 
javít. Tartósabb csapadékmentes időszakok alkalmával könnyen kiszáradó, sekély termőrétege okán 
gyenge-közepes tápanyag-gazdálkodású talaj. 
A jellemzően a Nyugat-Dunántúl savanyú, kavicsban gazdag hordalékkúpjain kialakult cseri talajok – főként 
sekély termőrétegük és szélsőséges vízgazdálkodásuk miatt – erdészeti megítélése kedvezőtlen, 
mindemellett a klímaváltozás szempontjából is veszélyeztetettnek tekinthetők. Erdősítésükre 
többletvízhatástól független termőhelyeken a csertölgy, az erdeifenyő és az akác, változó vízellátású 
területeken a csertölgy és az erdeifenyő mellett a kocsányos tölgy ajánlható.

Vizsgálati paraméter
Talajréteg elhelyezkedése

Bizonytalanság

(+rel%)

0-30 cm 30-70 cm 70-100 cm 100-120 cm

pH (H2O) 4,1 4,6 4,8 4,5 0,05 pH egység

pH (KCl) 3,7 4,0 4,1 3,7 0,05 pH egység

Humusz m/m% 2,9 1,0 0,4 0,3 10

Hidrolitos aciditás (y1) 25,2 18,7 19,5 18,3 5

Kicserélődési aciditás (y2) 10,3 3,0 2,1 5,6 5

Szénsavas mész m/m% - - - - 7,5

Arany-féle kötöttségi szám KA 34 25 25 31 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 210 * 240 470 -

Higroszkóposság (hy1) 1,43 0,91 0,66 1,03 5



Mintavétel helye: Vasvár 0235/3 hrsz.
A talajszelvény EOV koordinátái: 478922, 188866

0-10 cm: fakó szürkésbarna színű, porosan morzsás szerkezetű, savanyú kémhatású,
gyengén humuszos, gyökerekkel sűrűn átszőtt homok. Az átmenet elmosódott
(A1 szint).
10-30 cm: fakó szürkésbarna színű, szerkezet nélküli, savanyú kémhatású, gyengén
humuszos, gyökerekkel közepesen átszőtt, vas- és mangánszeplős, enyhén
vályogosodó homok. Száraz, kemény, közepes tömődöttséget mutató réteg. Az
átmenet elmosódott (A3 szint).
30-70 cm: enyhe vöröses árnyalatot mutató világosbarna színű, szerkezet nélküli,
gyengén savanyú kémhatású, humuszban szegény, gyökerekkel enyhén átszőtt, vas-
és mangánszeplős, laza, enyhén vályogosodó homok. Az átmenet elmosódott (B
szint).
70-120 cm: sárgásbarna színű, szerkezet nélküli, gyengén savanyú kémhatású,
gyökerekkel enyhén átszőtt, erősen vas- és mangánpettyes laza homok. A átmenet
fokozatos (C szint).
120-160 cm: sárgásbarna színű, szerkezet nélküli, gyengén savanyú kémhatású,
vasfoltos, mangánsávos homok (C szint).
Talajvíz a szelvényvizsgálat időpontjában nem volt megfigyelhető.
A bázisléc beosztása 20 cm.

Vizsgálati paraméter
Talajréteg elhelyezkedése Bizonytalanság

(rel%)0-10 cm 10-30 cm 30-70 cm 70-120 cm 120-160 cm

pH (H2O) 4,9 5,1 5,5 5,6 5,9 0,05 pH egység

pH (KCl) 4,0 4,0 4,2 4,1 4,4 0,05 pH egység

Humusz m/m% 1,5 1,4 0,4 0,2 0,2 10

Szénsavas mész m/m% - - - - - 7,5

Hidrolitos aciditás (y1) 16,4 16,6 12,4 8,0 6,3 5

Kicserélődési aciditás (y2) 1,5 1,8 1,1 0,6 - 5

Higroszkóposság (hy1) 0,81 0,85 1,36 0,91 0,63 5

Arany-féle kötöttségi szám KA 29 32 34 30 25 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 250 250 280 430 480 -

ÉRTÉKELÉS:
A szelvény genetikai talajtípusa agyagbemosódásos rozsdabarna erdőtalaj.
Az alapkőzet mészmentes, vas- és mangánkiválásban gazdag homok. A homokfrakció magas aránya a teljes
szelvényre jellemző, az A3 és B szintekben ugyanakkor enyhe vályogosodás volt kimutató.
A teljes talajszelvényre kiterjedő homokos talajszövet ellenére, a feltalaj vályogosodása okán, a talaj
vízkapacitása közepes. A termőréteg szerves anyag tartalma ugyanakkor alacsony, így tápanyag-
gazdálkodása csupán gyenge-közepesre értékelhető.
Humid klímájú homokvidékeken kialakuló talajtípus, melyek (az ideális klimatikus viszonyok fennállása
esetén) bükkös és gyertyános-tölgyes állományok igényeit is kielégítik. Bár vízgazdálkodásuk jobb, mint a
rozsdabarna erdőtalajoké, gyors vízvezetésű, a klímaváltozás által kedvezőtlenül érintett, aszályra hajlamos
talajok, melyek erdősítésére elsősorban a kocsánytalan tölgy, a vöröstölgy, a csertölgy és az akác, mélyebb
termőréteg és többletvíz jelenléte esetén a kocsányos tölgy javasolható.



Mintavétel helye: Egyházasrádóc 072/5 hrsz.
A talajszelvény EOV koordinátái: 475735, 199378

ÉRTÉKELÉS:
A talajszelvény genetikai talajtípusa pszeudoglejes barna erdőtalaj.
A talaj tápanyag-gazdálkodása a levegős, kedvező szerkezetű A szintnek köszönhetően közepes-jó.
Vízgazdálkodása a felső 65 cm-es, megfelelő talajszövetű rétegnek köszönhetően szintén közepes-jó, bár a
Bg szint víztorlasztó hatása okán csapadékosabb időszakokat követően a feltalaj telítetté, levegőtlenné
válhat.
A humid klímában, víztorlasztó talajréteg megléte esetén kialakuló pszeudoglejes barna erdőtalajok, illetve
a rajtuk álló erdőállományok (megfelelő mélységű termőréteg esetén) kevésbé tekinthetők kitettnek a
klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak, lévén, hogy a talaj hosszabb távon képes vizet tárolni és biztosítani a
fás vegetáció számára, mint a lazább, homokos szövetű talajtípusok.
40-60 cm mély levegős feltalaj (termőréteg) esetén a kocsánytalan tölgy és a bükk is megél a pszeudoglejes
erdőtalajokon. A talajtípus adta feltételeket jól hasznosítja a kocsányos tölgy, az éger és az erdei fenyő,
illetve képes elviselni a gyertyán és a csertölgy is.

Vizsgálati paraméter
Talajréteg elhelyezkedése Bizonytalanság

(rel%)0-30 cm 30-65 cm 65-95 cm 95-115 cm 115-200 cm

pH (H2O) 6,5 6,1 6,9 7,9 8,1 0,05 pH egység

pH (KCl) 5,4 4,8 5,6 7,1 7,5 0,05 pH egység

Humusz m/m% 1,6 0,7 0,5 0,2 0,2 10

Szénsavas mész m/m% - - - 0,8 1,3 7,5

Hidrolitos aciditás (y1) 15,2 15,3 9,0 - - 5

Kicserélődési aciditás (y2) 0,6 0,8 0,4 - - 5

Higroszkóposság      (hy1) 1,71 2,48 6,13 2,86 1,66 5

Arany-féle kötöttségi szám KA 37 49 60 36 33 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 260 230 80 270 340 -

0-30 cm: sötét szürkésbarna színű, morzsás szerkezetű, gyengén savanyú
kémhatású, gyengén humuszos, mészmentes, gyökerekkel sűrűn átszőtt,
elszórtan kis mennyiségű, változó méret-összetételű kavicsfrakciót
tartalmazó homokos vályog. Az átmenet fokozatos, de zegzugos lefolyású
(A szint).
30-65 cm: vörösesbarna színű, gyengén morzsás szerkezetű, gyengén
savanyú kémhatású, gyengén humuszos, mészmentes, gyökerekkel
közepesen átszőtt, elszórtan mangánborsókat tartalmazó vályog. Magas
durvahomok és kavicstartalmú réteg; a kavicsméret 2 és 40 mm között
változik. Az átmenet elmosódott (B szint).
65-90 cm: szürkén márványozott sárga színű, szerkezet nélküli, semleges
kémhatású, gyengén humuszos, mészmentes, gyökereket csak elvétve
tartalmazó agyag. Erősen kötött, ragadós réteg, kis mennyiségű, változó
méretösszetételű kavicsfrakció-tartalommal (Bg szint).
90-115 cm: vörösessárga színű, szerkezet nélküli, gyengén lúgos
kémhatású, gyengén humuszos, nyomokban meszes, gyökérmentes
homokos vályog. Magas durvahomok és kavicstartalmú, erősen kötött
réteg. Átmenete az alatta elhelyezkedő rétegbe fokozatos (BC szint).
115-200 cm: változó színű és összetételű rétegekből álló, szerkezet
nélküli, lúgos kémhatású, gyengén meszes, erősen kavicsos, magas
durvahomok-tartalmú homokos vályog. A talajréteg gyökereket nem
tartalmaz (Cg szint).
A bázisléc beosztása 20 cm.



Mintavétel helye: Szentpéterfa 080/2 hrsz.
A talajszelvény EOV koordinátái: 457579, 197940

0-10 cm: világos szürkésbarna színű, morzsás szerkezetű, savanyú kémhatású,
gyengén humuszos, gyökerekkel sűrűn átszőtt agyagos vályog. Az átmenet
elmosódott (A1 szint).
10-40 cm: világos szürkésbarna színű, morzsás szerkezetű, savanyú kémhatású,
humuszban szegény, gyökerekkel sűrűn átszőtt, a szerkezeti elemek felszínén
vasoxid-hártyát tartalmazó, enyhén tömődött vályog. Az átmenet elmosódott
(A3 szint).
40-100 cm: enyhe vöröses árnyalattal bíró sárgásbarna színű, morzsás,
aprórögös szerkezetű, savanyú kémhatású, humuszban szegény, gyökerekkel
enyhén átszőtt, a szerkezeti elemek felületén vasoxid-hártyát tartalmazó,
erősen mangánszeplős, vasborsós, erősen tömődött vályog. Az átmenet
elmosódott (B szint).
100-150 cm: sárgásbarna színű, morzsás, aprórögös szerkezetű, gyengén
savanyú kémhatású, gyökérmentes, a szerkezeti elemek felületén erős vasoxid
kiválást mutató, erősen vasszeplős, mangánszeplős, vasborsós, erősen
tömődött agyagos vályog (C szint).
Talajvíz a szelvényben a mintavétel időpontjában nem volt megfigyelhető.
A bázisléc beosztása 20 cm.

Vizsgálati paraméter
Talajréteg elhelyezkedése Bizony-talanság

(rel%)0-10 cm 10-40 cm 40-100 cm 100-150 cm

pH (H2O) 5,1 5,1 5,1 5,6 0,05 pH egység

pH (KCl) 4,5 4,1 3,9 4,3 0,05 pH egység

Humusz m/m% 3,5 1,6 0,7 0,5 10

Hidrolitos aciditás (y1) 18,3 19,8 18,5 12,5 5

Kicserélődési aciditás (y2) 1,7 2,0 3,7 1,2 5

Szénsavas mész m/m% - - - - 7,5

Arany-féle kötöttségi szám KA 47 42 47 46 10

5h kapilláris vízemelés mm/5h 120 180 190 180 -

Higroszkóposság      (hy1) 1,61 1,36 2,53 3,61 5

ÉRTÉKELÉS:
A talajszelvény genetikai talajtípusa gyengén podzolos, agyagbemosódásos barna erdőtalaj.
A talaj vízgazdálkodása jó, köszönhetően a megfelelő vízmozgást lehetővé tevő, ugyanakkor nagy víztároló
képességű vályog-anyagos vályog talajszövetnek. Tápanyag-gazdálkodása az alacsony humusztartalom
okán csak közepes.
Az agyagbemosódásos barna erdőtalaj az egyik legkedvezőbb talajtípus az erdőgazdálkodás
szempontjából. Humid klímában bükkösök, gyertyános-tölgyesek tenyésznek rajta, aridabb régiókban, déli
kitettségű domboldalakon cseres kocsánytalan tölgyesek telepítését teszi lehetővé. A rajta álló
erdőállományok növekedése minden esetben jó. Tekintettel a talajrétegeit jellemző megfelelő
vízkapacitású talajszövetre, a klímaváltozás szempontjából kevésbé tekinthetők veszélyeztetettek a rajta
álló erdőállományok (a csapadékmentes periódusok hosszának várható növekedését alapul véve).
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