A Tardonai-dombság természetföldrajzi leírása
A Tardonai-dombság (a kataszteri besorolásban 6.5.31.) az ÉszakMagyarországi-középhegység nagytáj (6.), a Bükkvidék középtáj (6.5.) és a
Bükklába kistájcsoport (6.5.3.) kistája a Magyarország kistajáinak katasztere
cimű munka alapján. Hajdú-Moharos József és Hevesi Attila tájbeosztása
szerint az Északnyugati-Kárpátokon (8.) belül a Bükkvidék (8.7) közeptáj
Bükkhát (8.7.3) kistájának kistájrészlete.
A Bükklábat észak és északkelet felől a Sajó-völgy, keleten a SajóHernád-sík és nyugaton pedig az Arlói-, Hódos- és Hangony-patak mentén
meghúzott vonal határolja. Ez maga a Bükk-hegység északi hegylábfelszíne s
e területen belül a Bán-patak- Mályinka vonaltól keletre esik a Tardonaidombság. Területe körülbelül 300 km2.

Felszínalaktani jellemzők
A dombság északkeleti irányba lejt, a keleti részen gyengén, nyugati
oldalán viszont erősen tagolt. Az átlagos tengerszint feletti magasság
esetében is külön kell beszélni a keleti illetve a nyugati oldalról. A Sajó-Hernádsík felé eső oldalán átlagosan 350 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, 400
méteres magasságot csak a Központi-Bükkel közvetlenül határos részei érik el,
míg a nyugati rész tetői átlagosan 400 méter körüliek.
Kialakulását tekintve nagy medencékkel völgyközi hátakra tagolt
középhegységi hegylábfelszín. A mai domborzat kialakításában a pliocénpleisztocén folyamán lejátszódó élénk tektonikai mozgások tekinthetők a
legjelentősebbnek. Az ekkor létre jövő délnyugat-északkelet irányú törések,
illetve a törések mentén kialakuló völgyek tördelték össze, szabdalták fel a
hegylábfelszínt. Az újpleisztocén-óholocén idején lejátszódó mozgásokkal
magyarázható a völgyek széles torkolati szakaszának lesüllyedése, valamint a
köztük lévő tábladarabkák kiemelkedése. Ezek a darabok különböző módon
mozdultak el. A Bán-völgy menti táblák például azonos mértékben, lépcsős
törések mentén mozdult el s így az említett völgy szimmetrikus keresztmetszetű.
Ezzel ellentétben a Tardona-, a Nyögő-, vagy akár a számunkra most fontos

Alacska-patak völgyét kísérő darabok az emelkedés mellett ki is billentek, s
emiatt jött létre az aszimmetrikus völgykeresztmetszet, ahol a lankásan
ereszkedő délkeleti lejtővel szemben az északkeleti perem rövid, meredek
lejtőt képez. Természetesen a tektonikus mozgások mellett ugyanolyan fontos
a medencék kiszélesítésében, a felszín tagolásában a területen lefutó számos
patak munkája is.
A fővölgyek határolta magasabb felszínek további tagolásában elsősorban a
tábladarabokba mélyen hátravágódó eróziós mellékvölgyek játszották a fő
szerepet. Később az így kialakult jelentősebb völgyek peremén deráziós
fülkék, deráziós völgyek, eróziós árkok vagy akár az iménti formák
egyesülésével eróziós-deráziós völgyek vágódtak be, s tették igen tagolttá a
felszínt. A völgyek között gerincek, nyergek, kúpok jelzik az egykori felszín
eredeti magasságát.
A felszínformák közt érdekesek és jelentősek a tömegmozgásos
jelenségek során kialakult formakincs, mivel a Bükk északi-északkeleti előterét
főleg laza, főleg miocén időszaki agyag illetve agyagos üledékek építik fel. A
terület nagyon hajlamos a csuszamlásos formák kialakulására. A Sajó-völgy
középső szakaszán és a Sajó jobb oldali mellékvölgyein mindenütt nagy
számban jelen vannak csuszamlások, suvadások.

A Tardonai-dombság földtani adottságai
A Bükk északi-északkeleti előterét alapvetően miocén tengeri, szárazföldi
üledékes, illetve vulkáni rétegek építik föl. A barnakőszén kutató fúrások azt
bizonyítják, hogy e rétegek vastagsága, elhelyezkedése, települése változó,
nem egységes.
A miocénra a tenger lassú előrenyomulása és visszahúzódása volt jellemző,
ennek nyomai az agyag, homok, kavics és homokkő rétegek.
A középső miocén ottnangi korszakában a Kárpát-medence egész területén
erőteljes tenger-előrenyomulás volt jellemző, erre az időre tehető a bükki
hegylábfelszín képződés is. Ebben az időben a tenger szintje erősen
ingadozott, ezért a mocsarasodó öblökben ekkoriban halmozódott fel a
területre jellemző barnakőszén alapanyaga. Eközben egy igen nagy szigetív

jellegű tűzhányóvonulat alakult ki nagyjából Szolnok-Nyíregyháza vonalában.
Ennek nyomai találhatók a Bükk előterében, agyagos riolit- és dácittufák,
melyek főleg sekély tengerbe rakódtak le. Erre települt a bádeni korszakban
kevés foraminiferás fehéragyag és a középső riolttufa. Ezeket a rétegeket
bányászták Alacska környékén, több helyen is építőkőnek. A bádeni
korszaktól egyre inkább húzódott vissza a tenger s erre a korszakra tehető a
Gömöri-medence süllyedése is. A szarmatára a Bükk legnagyobb része
szárazra került, így nem igazán érintette az előrenyomuló szarmata tenger,
ebben az időben igen sok andezitsalak, hamu és lávabomba szóródott a
hegység észak-északkeleti előterére. A kitörés központja az Upponyihegységben lehetett, valahol a mai Sajómercse környékén. A szárazföldre
szóródott vulkanitok elhordódása egyből megkezdődött.
Ezekre a vastag miocén rétegekre hordta az Ős-Sajó a pliocénben
hordalékát. Ezek mészkő, kvarcit és kristályos pala kavics illetve homok.
A felsőpannon volt az az időszak, mikor a Bükk emelkedni kezdett, a klíma
félsivatagossá vált. Ekkor teremtődtek meg a hegylábfelszín-képződés
feltételei s alakultak ki a Bükkalja és a Bükkhát.
A Tardonai-dombság felszínének körülbelül 60 %-át fedi alsómiocén homok,
kavics, agyag. Ezek előfordulása a középső illetve a keleti részeken uralkodó.
A felsőmiocén andezittufa, homok és agyag a nyugati részekre jellemző, a
dombság területének nagyjából 25 %-án. A kistáj keleti és északnyugati
peremeit pleisztocén korú, szoliflukcióval áthalmozott agyag, nyirok borítja.
A dombság éghajlata
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középhőmérséklet és 176 nap múlva október 10-én ér véget ez az időszak. Az
utolsó tavaszi fagy valamivel április 25. után várható, az első őszi pedig
október 5.-10. között valószínű. A fagymentes időszak körülbelül 170 nap, de
az északi részeken ennél rövidebb. A legmelegebb nyári napok maximum

hőmérsékleteinek sokévi átlaga 33oC, a minimumoké –17- -18oC közötti. Az évi
csapadékösszeg 600-650 mm, a tenyészidőszak átlaga 370-400 mm. A 24 óra
alatt lehullott legtöbb csapadék 94 mm volt, mely adatot Varbón mérték.
Átlagosan évente 45 olyan nap van, mikor hótakaró fedi a földeket. Az
átlagos maximális hóvastagság 20-22 cm. A jellemző szélirányok a nyugati és
a keleti, átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.

A terület vízrajza és növényföldrajza
A Szinva bal oldali vízgyűjtőjére, valamint a Sajóba ömlő Tardona-,
Harica-, Nyögő- és Bábonyi patak vízgyűjtőjére terjed ki.
A terület vízfolyásairól mért adatok nem állnak rendelkezésre, de a vízjárást és
a vízhozamokat befolyásoló tényezők ismerete alapján a karsztos kiegyenlítő
hatás jelentéktelen, fokozott szélsőségekkel lehet számolni. Az időszakos
árvizek az erős lejtés miatt nem veszélyesek, száraz időszakban viszont a
medrekben alig, vagy egyáltalán nincs víz.
A talajvíz csak az alsóbb völgyszakaszokon van, általában 4-6 m körüli
mélységben. Mennyisége nem számottevő, ahogy kevés a rétegvíz is.

A terület növényföldrajzi térbeosztás tekintetében a Bükk-fennsíkkal
egyezik.

Potenciális

erdőtársulásai

pannóniai

cseres

tölgyesek,

alföldi

tatárjuharos lösztölgyesek, gyertyános tölgyesek. A legmagasabb helyeken
szubmontán bükkösök, a vízfolyások mentén alacsonyártéri társulások és
magasártéri keményfaligetek, egyes foltokon savanyú bükkösök találhatók.
Az erdőgazdasági területeket vegyeskorú keménylombos és fenyőerdők
borítják.
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antropogén hatás alatt álló terület. Eredeti társulások, „tisztán” szinte elő sem
fordulnak.
A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken tavaszi árpa, búza,
szőlő, gyümölcsös terem. Jelentős területek állnak ugaron vagy legelőként.
Jellemző a rendszeres éves égetés ezeken a részeken.

A látott talajtípusok általános leírása
A barna erdőtalajok főtípusában egyesített talajok az erdők és a fás
növényállomány által teremtett mikroklíma, a fák által termelt és évenként
földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás mikroflóra
hatására jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai,
kémiai és fizikai hatások a talajok kilúgzását, agyagosodását, elsavanyodását
és szintekre tagolódását váltják ki.

A főtípus jellemző folyamatai:
Humuszosodás: folyamatában alakul ki a talajra jellemző szervesanyag,
a humusz. Előfeltétele a felszínre illetve a talajba jutó szervesanyag bomlása,
majd átalakulása, és a talaj ásványi anyagával való keveredése és
kapcsolódása. A humuszosodás mértékét és mélységét az erdős vegetáció
által évente termelt holt biomassza, vagyis elsősorban a felszínre hulló
lombanyag határozza meg. Mivel az eredetileg is sok szerves savat tartalmazó
erdei alomtakaró bontását nagyrészt a mikroszkopikus gombák végzik, ezért a
termelt szerves anyag savanyú, ami az erdőtalajok erőteljes kilúgzását és
savanyúságát okozza.
Kilúgzás: a kilúgzás (az oldható anyagok kimosódása a talajszintekből)
előfeltétele az elegendő és nagy hányadában talajba jutó csapadék
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növénytakaró által termelt szerves anyag. A barna erdőtalajok lombos fái
gyökérzetének jellege és elhelyezkedése segíti a lefelé áramló talajoldat
mozgását, és ez által a kilúgzást és a felső szintek elsavanyodását.
A kilúgzás függ a csapadék mennyiségétől, és apárolgás mértékétől,
továbbá atalaj porozitásától, talajoldat kémhatásától és a növényzettől. A
kilúgzás eredménye a felső talajszinteknek elsősorban kalcium-karbonátban
és az annál jobban oldható sókban és a bázikus kationokban való
elszegényedése
Agyagosodás: az agyagosodás a másik meghatározó folyamata az
erdőtalajok
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elősegítő klimatikus jelleg és biológiai folyamatok. Az agyagosodás során
felgyorsul az elsődleges szilikát ásványok átalakulása és bomlása, és
másodlagos
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tápanyagot képes tárolni.
Agyagbemosódás (agyagvándorlás): folyamatában a felső talajszintek,
vagyis az A és E szintek agyagtartalma lényeges változás nélkül levándorol az
alatta fekvő B szintbe, ahol felhalmozódik. Az E szint általában világos, fakó
színű, a Bt szint sötétebb, barnás, vagy vöröses barna árnyalatú. Előfeltétele
az agyagelmozdulást előidéző szerves és szervetlen anyagok képződése,
legalább gyengén savanyú kémhatás és a kilúgzási szintből a felhalmozódási
szint felé tartó állandó vízmozgás. Következménye a textúra differenciálódás,
vagyis a felső szintek elszegényedése és az alattuk levők gazdagodása az
agyagban.
Kovárvány képződés: homokos talajképző kőzeten, a felhalmozódási
szint tagolódása útján jön létre, a feltalaj alatt vöröses-barnás csíkok
formájában mutatkozik. Előfeltétele a gyengén savanyú vagy savanyú
közegben az agyagelmozdulás, megfelelően nagy diffúziósebesség és
oxidációs

viszonyok.
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levegőtlenség. Előfeltétele a nagy különbség a kilúgzási és a felhalmozódási
szint vízáteresztő képessége között, aminek hatására nagyobb csapadék
esetén víztorlódás keletkezik a két szint határán, és így időszakos (pangó)
talajvízréteg alakul ki a nedves évszakokban, mely nyárra eltűnik.

Szelvényfelépítés:
A bolygatatlan barna erdőtalajok szelvényfelépítésére az A, E, B (Bt), C
(D), szintekre tagozódás jellemző, vagyis az ásványi részekkel keveredett
humuszos szint (A), amelyet általában a kilúgzott, világosabb (E) szint követ. Ez
alatt található a felhalmozódási szint (B, Bt), amelyet alulról a talajképző kőzet,

esetleg kemény kőzet határol. A szántóföldi művelés alatt álló erdőtalajok
jellemző szelvényfelépítése: Ap, B (Bt), B (Bt), C (D).

Agyagbemosódásos barna erdőtalajok (ABET)
Ebbe a típusba azokat a szelvényeket soroljuk, amelyekben a
humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás folyamatait az agyagos rész
vándorlása és a közepes mértékű savanyodás kíséri. Felismerhetők a szintekre
tagozódás, a kilúgzási szint fakó színe és a sötétebb, agyaghártyás
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szint

alapján.
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Pszeudoglejes (pangóvizes) barna erdőtalajok
E
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kialakulásában

a

humuszosodás,

kilúgzás,

agyagosodás,

agyagszétesés és agyagvándorlás folyamatához a redukció jelensége is
társul., erős savanyodással. E talajok kilúgzási szintje jelentősen kifakult,
vastagsága 30-40 cm
sárgásbarna

alapszínét

között változik. A felhalmozódási szint barna,
fakószürke

márványozottság
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rozsdásodással, vasszeplőkkel, az A és B szint határán, pedig gyakori a
vasborsók megjelenése. A kilúgzási és felhalmozódási szint agyagtartalmában
a különbség jelentős. A felhalmozódási szint és a talajképző kőzet közötti
átmenet fokozatos, sok esetben nehezen meghatározható.

Szinte kivétel

nélkül mind savanyú kémhatásúak: pH < 6.
Fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságaik kedvezőtlenek. Az A szint leromlott
szerkezetű, kis víztartó képességű. A B szint nagy agyagtartalma, gyenge
szerkezetessége, tömődöttsége miatt szinte teljesen víz át nem eresztő. Ennek
következménye a B szint feletti időszakos túlnedvesedés, pangóvíz képződés (
-> anaerob körülmények -> redukciós folyamatok -> pszeudoglej képződés).
Tápanyag-gazdálkodásuk kedvezőtlen.

A réti talajok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyek
keletkezésében az időszakos túlnedvesedés játszott nagy szerepet. Ez lehet az
időszakos felületi vízborításnak, vagy a közeli talajvíznek a következménye. A
vízhatásra beálló levegőtlenség a szervesanyag felhalmozódásának módját
és megjelenését meghatározza (vashumátok, éles szint határ stb.) és az
ásványi részek redukcióját váltja ki (szürkés glejes és vörös rozsdás tarka
talajszintek).
A réti talajok tulajdonságait a tapadós humuszanyagokkal, a nehéz
művelhetőséggel, a foszfor erős megkötődésével, valamint a nitrogén tavaszi
nehéz feltáródásával jellemezhetjük. A réti talajokon a termés különösen
nedves években kicsi, száraz években viszont jó.
A vízhatásra beálló levegőtlenség

A főtípus jellemző folyamatai:
Humuszosodás: a réti talajoknál a humuszanyag mindig fekete vagy
szürke. Ez a jellegzetes szín abból származik, hogy a humuszanyag nagyrészt
levegőtlen viszonyok közt képződött és vassal kapcsolódott. A humuszos szint
vastagsága változó, alsó határuk mindig viszonylag éles. A szerves anyag
mennyisége általában nagyobb, mint a környező területek talajaiban, de
kevesebb, mint sötét színéből következne.
Glejesedés: a vízzel való tartós telítettség okozta levegőtlenség
következményeként fellépő redukció hatására lép fel. Láthatóvá a vas
vegyértékváltása által válik. A redukált, glejes szintek a kékes-szürkék, míg az
időszakosan átszellőzött szintek a vas oxidálása által rozsdás foltosak.

Szelvényfelépítésük:
ABC szintes talajok, melyekben az A szint az egyenletesen humuszos
felső szintet, a B szint a csökkenő humusztartalmú szintet jelenti.

Típusos réti talaj
A túl sok nedvesség és a levegőtlen viszonyok hatására képződött
szerves anyagok a talaj humuszos szintjét szürkésfeketére, feketére színezik. A

humuszos réteg felbontható egyenletesen humuszos A-szintre és fokozatosan
csökkenő szervesanyag-tartalmú B-szintre. Ez utóbbi azonban sokkal rövidebb,
mint a csernozjomok B-szintje. Az A-szint szerkezete szemcsés, sokszögű,
átmenete a B-szint felé fokozatos, és a B-szint felé haladva mindinkább
hasábos. A szerkezeti elemek az agyagos talajoknál vagy az agyagos
vályogtalajoknál fényesen csillogóak, szurokfényűek. A mélyebb rétegekben,
a B-szintben vasborsók, rozsdafoltok, glej mutatható ki. Ha a talajképző kőzet
karbonátokat

tartalmaz,

akkor

mészgöbecsek,

szélsőséges

esetben

mészkőpadok keletkeznek. Az agyagos réti talajok, amelyek agyagásványai
között a szmektitek az uralkodóak, erősen repedezők. A méternyi mélységbe
lenyúló repedésekbe - melyeknek szélessége a felszínen elérheti az 5 cm-t bepereg a kiszáradt szántott réteg anyaga. Amikor a talaj újra benedvesedik,
az esők és a záporok vize a repedéseken a mélybe jut, akkor a behullott
aggregátumokat megduzzasztja. A keletkező oldalirányú nyomásnak a talaj
csak fölfelé tud engedni, ezért e két hatás eredőjeként 30-60%-ot bezáró szög
alatt csúszási tükrök keletkeznek a repedéseknél mélyebben fekvő és
mozdulatlan altalaj, valamint a duzzadás hatására elmozduló, fölötte fekvő
talajrétegek között.
Vízgazdálkodása az egyes évek tavaszi, túlságosan nedves időszakától
eltekintve kedvezőnek mondható. A túl nedves állapot elmúltával a
talajszelvény általában elegendő nedvességet nyújt a rajta élő növényzetnek
ahhoz, hogy átvészelje a szárazabb időszakokat. Tápanyag-gazdálkodásuk
közepes.

A látott szelvények

1. szelvény: Agyagbemosódásos barna erdőtalaj (ABET)
Jel

Mélysé
g (cm)

pH
(H2O
)

pH
(KCl
)

CaCO
3 (%)

OM
(%)

Asz
AB(E)
2Btg
2Bgss

0-20
20-50
50-75
75-

5,55
6,01
5,97
6,45

4,59
3,98
4,01
5,35

0
0
0
0

2,88
1,00
0,53
0,39

Asz

Térték
cmol/
kg
22,40
23,87
27,65
27,42

Szárazon barna (10YR 5/3),
nedvesen sötét sárgás-barna (10YR
4/4). Kevés gyökér, szemcsésmorzsásszerkezeti elemek. Lemezes
szerkezet, tömődött. Nincsenek
kiválások.

AB (E)

Szárazon sárgás-barna (10YR 5/4),
nedvesen sötét sárgás-barna (10YR
4/4), homokos vályog. Morzsás
szerkezet, nincsenek kiválások, nem
karbonátos. Kevés finom, közepes
gyökér.

2Btg

Szárazon sárgás-barna (10YR 5/6),
nedvesen sötét sárgás-barna (10YR
4/6). 60 cm-től agyaghártyák,
duzzadási felületek, Fe- és Mn
kiválások (5-10%). Közepesen
szerkezetes, szemcsés.

2Bgss

Szárazon fakóbarna (10YR 6/3),
nedvesen sötét sárgás-barna (10YR
4/4). A pszeudoglej mennyiség
jelentősen megnő, nagy és sok
csúszási tükör. Fe- és Mn kiválás: 3040 %. Hasábos szerkezet, lefelé
haladva egyre nagyobb hasábok.

Sérték

B%

Hom
ok
%

Isza
p%

Agya
g%

15,71
19,09
23,83
23,60

70
80
86
86

49,2
34,0
32,2
34,9

24,4
24,2
21,3
19,5

26,4
41,8
46,4
45,6

2. szelvény: Típusos réti talaj
Jel

Mélysé
g (cm)

pH
(H2O
)

pH
(KCl
)

CaCO
3 (%)

OM
(%)

A
2Al
2Assl1
2Assl2
3ABg

0-60
60-100
100-120
120-150
150-170

7,35
7,61
7,63
7,66
7,74

6,66
6,25
6,21
6,18
6,00

1,6
0,0
0,0
0,0
0,0

2,24
0,89
0,54
0,57
0,44

A

Térték
cmol/
kg
22,70
30,14
28,20
29,86
21,56

Szárazon barna (10YR 4/3),
nedvesen nagyon sötét
szürkésbarna (10YR 3/2), vályogos
homok. Gyökerekkel átszőtt. Sötét
bevonatok, hártyák. Közepesen
szerkezetes, szemcsés-morzsás, a
felső 50 cm bolygatott. Néhány
apró Fe- és Mn szeplő.

2Al

Szárazon nagyon sötét szürkésbarna
(10YR 3/2), nedvesen fekete (10YR
2/1), agyagos vályog. Közepesen
szerkezetes, kötöttebb, erősen
repedező. Elsődleges szerkezet:
hasábos, másodlagosan szemcsésmorzsás. Néhány apró Fe- és Mn
szeplő.

2Assl1

Szárazon sötétszürkés barna (10YR
4/2), nagyon sötét szürkésbarna
(10YR 3/2), agyagos vályog. Talajvíz
glej, szemcsés szerkezet, gyakori
apró Fe- és Mn szeplők.

2Assl2

Nedvesen nagyon sötét
szürkésbarna (2,5Y3/2), agyagos
vályog. Talajvíz glej, a Fe- és Mn
szeplők, ill. a rozsdafoltok
nagyobbak. Gyökerekkel sűrűn

Sérték

B%

Hom
ok
%

Isza
p%

Agya
g%

20,79
27,75
25,33
26,51
19,17

92
92
90
89
89

53,8
33,3
40,6
33,0
28,6

18,1
23,2
19,8
22,9
26,3

28,2
43,6
39,6
44,2
45,1

átszőtt.
3ABg

Nedvesen nagyon sötét
szürkésbarna (10YR 3/2), agyagos
vályog.Apró, mállott
homokkőkavicsok (egy
sorban).Erősen glejes, szürke
bevonatok a szerkezeti elemek
felszínén. Szemcsés szerkezet.

3. szelvény: Pszeudoglejes barna erdőtalaj
Jel

Mélysé
g (cm)

pH
(H2O)

pH
(KCl)

CaC
O3
(%)

OM
(%)

Asz
BE
2Btg
2Btgss
2Btg

0-20
20-65
65-90
90-140
140-

5,61
5,91
5,32
5,53
5,90

4,44
4,27
3,43
3,61
4,18

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,79
1,32
0,48
0,27
0,21

Térték
cmol/
kg
14,69
14,83
23,49
19,57
27,39

Asz

Szárazon barna (10YR 5/3),
nedvesen barna (10YR 4/3),
homokos vályog. Apró
gyökerekkel sűrűn átszőtt, a
gyökérjáratokban Fe
kiválások, a mátrix 5-10%ában finom Fe-szeplők.
Lemezes szerkezet.

BE

Szárazon fakó barna (10YR
6/3), nedvesen sötét sárgásbarna (10YR 4/4), kevés Fe- és
Mn szeplőcske. Morzsás
szerkezet, szárazon enyhén
cementált, tömődött, kevés
apró kaviccsal

2Btg

A mátrix színe szárazon barna
(10YR 5/3), nedvesen sötét
sárgás-barna (10YR4/4).
Agyaghártyák. Erős
rozsdafoltosság, szürkés
pszeudoglejes felszínek
Elsődleges hasábos szerkezet,
másodlagos szemcsés
szerkezet Erősen repedezik

2Btgss

A mátrix színe szárazon barna
(10YR 5/3), nedvesen sötét
sárgás-barna (10YR4/4).
Agyagosodás, pszeudoglej
foltok (50-60 %), csúszási
tükrök.

2Btg

A mátrix színe szárazon barna
(10YR 5/3), nedvesen sötét
sárgás-barna (10YR 4/4),
agyagos vályog.

Sérték

B%

Hom
ok %

Isza
p%

Agya
g%

9,43
10,05
16,80
19,57
24,04

64
68
72
100
88

57,4
53,0
34,4
37,9
32,7

22,6
24,3
18,7
19,0
20,5

20,0
22,7
46,9
43,1
46,8

Az alkalmazott jelölések*:
A fő genetikai talajszintek (master horizons), és rétegek:
A talajszintek elkülönítésére nyomtatott nagy betűket használunk, a következők szerint:
H-szint
A H-szint le nem bomlott, vagy csak részlegesen lebomlott nagy mennyiségű szervesanyagot
tartalmazó, időszakos vízborítású felszíni szint. Jellemző rájuk a huzamos ideig tartó vízzel telítettség.
O-szint
Az O-szint le nem bomlott, vagy csak részlegesen lebomlott nagy mennyiségű szervesanyagot (levél,
fenyőtű, ág, gally stb.) tartalmazó felszíni szint. Mind szerves, mind ásványi talajok felszínén előfordul.
Az O-szint sohasem telített vízzel huzamos ideig. Általában az ásványi rész e szintben jóval kevesebb,
mint 50%.
A-szint
Az A-szint a felszínen fekvő szervesanyagban gazdag, sötét színű szint. Ha szántóterület talaját
vizsgáljuk, akkor azt a szintet, ameddig a talajművelő eszközök forgató, lazító hatása érvényesül Apnek jelöljük. Ha nem művelt terület talajáról van szó, akkor A-szint alatt a humuszos felső szintet
értjük.
E-szint
Régebbi jelölés szerint az erdőtalajok, esetleg a szikesek esetében a felszíni A1 szint alatt, A2-vel
jelöltük a kifakult kilúgzási szintet. A nemzetközi szakirodalmat követve ezt a szintet E-szintnek vagyis eluviális, kilúgzási - szintnek nevezzük. Az E szint egy olyan ásványi talajszint, melyre jellemző
az agyagásványok, a vas, az alumínium vagy ezek vegyületeinek a hiánya. Általában a felszín
közelében, az O vagy A szint alatt, és a felhalmozódási B szint felett helyezkedik el. Szerkezete
gyengébb, textúrája durvább, színe pedig általában (de nem feltétlenül) fakóbb az alatta és felette
elhelyezkedő talajszintekhez képest.
B-szint
A B-szint az A, E, O vagy a H szintek alatt fekvő felhalmozódási vagy átmeneti szint. A kilúgzással,
sófelhalmozódással, illetve agyagelmozdulással jellemezhető talajok esetében, ebben a szintben
halmozódnak fel a más szintekből érkezett anyagok (CaCO3, agyagásványok, stb). Azokban a
talajokban, amelyekre nem jellemző az említett szelvényen belüli mozgás, fokozatosan csökkenő
humusztartalommal jellemezhető, átmeneti B-szintet találunk. A B-szint színe, szerkezete vagy a
felhalmozódás jellege alapján tovább tagolható B1, B2 alszintekre.
C-szint
A C-szintet a nem kemény vagy tömör talajképző kőzet jelölésére használjuk.
R-szint
R- szintként az ágyazati kemény kőzetet jelöljük, melyet még nem alakítottak át a mállási és más
talajképző folyamatok (24 óra áztatás után sem iszapolódik szét).
L-réteg
L-rétegként a víz alatt felhalmozódott szerves és szervetlen anyagokból álló („limnikus”) üledékeket
jelöljük.
I-réteg
Az I-rétegnek nevezzük a fagyott, legalább 75% jeget tartalmazó jéglencséket és jégéket, melyek
szerves ill. ásványi rétegeket különítenek el a permafroszt területek talajaiban.
W-réteg
A W-réteg a talajokban előforduló víz rétegek, ill. állandóan, vagy napi ciklikussággal jellemezhetően
vízzel borított talajok jelölésére szolgál. Használata az ár-apály területek, a sekély (1 m-nél nem
vastagabb) tavak alatt elhelyezkedő talajok, vagy az úszólápok esetében nyújt információt a víz
jelenlétéről.
A talajszintek közötti átmenet jelölése
Az ún. átmeneti talajszintek két típusa különíthető el. Az első esetben az átmenetet képező talajszintek
tulajdonságai fokozatosan változnak, az átmenet során a két talajszint anyaga élesen nem különíthető
el. Ekkor a szintek közötti átmenet jelölésére kettős betűjelzést használunk, mint AB vagy BC szint.
Rendszerint az átmeneti szintben meghatározóbb szint jelét vesszük előre.

Amennyiben azonban a két szint anyaga egymástól határozottan elkülönülve jelenik meg a két szint
közötti átmeneti rétegben, a szintek betűjele között „/” jelet alkalmazunk, mint Ap/B vagy C/D. Ebben
az esetben is a nagyobb hányadban jelenlevő, meghatározóbb szint betűjele kerül előre.
A talajszintek további vertikális tagolódásának jelölése
A genetikai talajszintek további vertikális tagolhatóságát (pl. szerkezet, szín vagy textúra alapján) a
szint betűjele után írt arab számokkal jelöljük: A1, A2 vagy C1, C2.
A talajszintek közötti folytonossági hiányok jelölése
Az ún. „folytonossági hiányok” (pl. kőzettani különbségek, eltemetett vagy többrétegű talajok)
esetében az új talajanyag, vagy talajképző kőzet jelölésére a szint betűjele előtt arab számok
használatosak, mint A, 2B, 3C.
A másodlagos tulajdonságok jelölése a főbb szinteken belül
Az egyes genetikai talajszintek további megkülönböztetésére és jellemzésére, ill. másodlagos
tulajdonságok jelzésére a szintek betűjele után elhelyezett ún. indexek adnak lehetőséget.
A FAO „Útmutató a talajok leírásához” című kiadványa (FAO, 2006) 31 db másodlagos
tulajdonságot jelző indexet határoz meg, ezek közül 21 hazánkban gyakori elfordulású tulajdonságot
jelöl:
Jelölés és leírás
erősen lebomlott szerves maradványok
a
eltemetett genetikai szint
b
kiválások, nodusok
c
kemény (nem cementált!), gyökerezést gátló réteg
d
közepesen lebomlott szerves maradványok
e
pangóvíz okozta glejesség
g
szervesanyag felhalmozódás
h
csúszási tükör
ss
alig lebomlott szerves maradványok
i
jarozitos foltosság
j
másodlagos karbonát felhalmozódás
k
talajvíz okozta glejesség
l
cementált, kemény réteg
m
kicserélhető nátrium felhalmozódás
n
mállásból számazó szeszkvioxid felhalmozódás
o
szántás vagy egyéb művelés, bolygatás
p
erős redukció
r
a kilúgzott szeszkvioxidok felhalmozódása
s
agyag-felhalmozódás
t
antropogén anyagok jelenléte
u
gyenge szín vagy szerkezet
w
gipsz felhalmozódás
y
z
a gipsznél jobban oldódó sók felhalmozódása

Előfordulási szintek
H és O szintek
bármely
bármely
ásványi szintek
H és O szintek
bármely
ásványi szintek
ásványi szintek
H és O szintek
bármely
bármely
bármely
ásványi szintek
bármely
bármely
bármely
bármely
B szint
B szint
H, O, A, E, B és C szintek
B szint
bármely
bármely

Egyszerre több index alkalmazása is megengedett, de általában kettőnél több használata nem gyakori.
Egy talajvíz glejes, karbonát-felhamozódással jellemezhető B szint jele például: Blk.
*Forrás:
Javaslat a hazai genetikai talajszintek leírásának a FAO irányelvekkel való harmonizálására
(kivonat)
MICHÉLI Erika, SZABÓNÉ KELE Gabriella és FUCHS Márta
(SZIE, NÉBIH)

