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Budapest XXIII. Soroksár – Botanikus kert, SZIE Kísérleti Üzem és Tangazdaság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TALAJFELVÉTELI ADATLAP 
 

 

1. Domborzati forma, lejtőszög:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

 

2. Növényzet:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

3. A szelvény mélysége: ................... cm, ill. a humuszos réteg vastagsága: ................... cm; Talajvíz megjelenése: ……………. 

 

4. A talaj rendszertani besorolása: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. szelvény 

Genetikai 

szint jele 

és 

mélysége 

Szín 

(nedves/

száraz) 

Fizikai 

féleség 

Szerkezet 

(morfológia, 

vízállóság) 

Tömődött-

ség 

Kavics, 

törmelék 

Másodlagos 

képződmények, 

kiválások, 

konkréciók 

Gyökérzet 

mennyisége, 

vastagsága 

Állat- 

járatok, 

élőlények 

CaCO3 

(pezsgés) 

Kémhatás 

(pH) 

Humusz-

minőség 

NaF – NaOH 

(<>=) 
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1. melléklet. A talajok leggyakoribb genetikai szintjei és jellemzésük 

 
   

Erdőtalajokban* és szolonyec szikesekben  Csernozjom és réti talajokban 

Jelölés Elnevezés Jellemzés  Jellemzés Elnevezés Jelölés 
 

A00** alom- (avar-) takaró 
elbomlatlan növényi maradványok 

(mor) 
    

A0** alom- (avar-) takaró 
részben elbomlott növényi 

maradványok (moder) 
 

← ← TALAJFELSZÍN → → 
   

A1 
a kilúgzási szint 

humuszos alszintje 

viszonylag sötét szín, 

nagyobb humusztartalom (mull) 

 

sötét szín, morzsás, szemcsés 

szerkezet 

legfelső humuszos 

szint 
A 

A2 
a tulajdonképpeni 

kilúgzási (al)szint 

fakó szín, kovasav-behintés, alacsony 

szeszkvioxid- és/vagy agyagtartalom, 

gyenge szerkezetesség a mélységgel csökkenő 

humusztartalom 

(csernozjom talajokban mészlepedék) 

humuszos átmeneti 

szint 
(B) 

B1 

felhalmozódási 

szint(ek) 

sötétbarna szín, magas szeszkvioxid-

és/vagy agyagtartalom, 

erős szerkezetesség és tömődöttség 

B2 
világosabb barna szín, 

kisebb agyagtartalom és tömődöttség 

állatjárat-kitöltések 

(krotovinák***) 

átmenet a talajképző 

kőzetbe 
(B)C 

C talajképző kőzet 
a felső részében gyakran CaCO3- 

felhalmozódási (CCa) alszinttel 
 talajképző kőzet C 

D ágyazati kőzet a C-szint anyagától eltérő kőzet vagy eltemetett talajréteg ágyazati kőzet D 

 

* Agyagbemosódásos, podzolos és pangóvizes barna erdőtalajok. 

** Minden erdőtalajon. 

*** Csernozjom és szárazodó (sztyepesedő) réti talajokban. 
  

 A genetikai szintek ábrázolt vastagság-arányai nem mindenütt felelnek meg a valóságos arányoknak. 



 
2. melléklet. A talaj fizikai féleségének meghatározása  

 

Tapintás 

a talajmintát ujjaink között morzsolgatva… 

Gyúrópróba 

diónyi talajmennyiséget tenyerünkön vízzel 

összegyúrva… 

Fizikai féleség 

szárazon és nedvesen egyaránt éles, karcoló 

felületeket érzünk 
az anyag széttöredezik, szétesik homok 

az apró homokszemcséken kívül finom, sima 

tapintású, púderszerű alkotórészeket is 

érzünk 

a talajmasszából golyó formálható, de henger 

(sodralék) már nem (készítésekor 

széttöredezik) 

vályogos homok/ 

homokos vályog* 

csak finom, porszerű részeket érzünk, amelyek 

felülete nem érdes és nem csúszós 

a golyó hengerré sodorható, de gyűrűvé már 

nem hajlítható, mert eközben külső 

szegélyén megrepedezik és széttöredezik 

vályog (por) 

a por- és agyagtartalom arányától függően 

gyengébben vagy erősebben tapad 

gyűrű is formálható belőle, amely a külső 

szegélyén többé-kevésbé megrepedezik 

agyagos vályog/ 

vályogos agyag* 

szárazon nehezen nyomható szét, nedvesen 

síkos, erősen tapad 

golyó, henger, gyűrű, sőt perec formálható 

belőle, repedezés nélkül 
agyag 

* E keverékfrakciók elkülönítése nagyobb gyakorlatot igényel. 

 

    
           homok   vályog   agyag 



   



3. melléklet. A talajok szerkezeti elemeinek fontosabb morfológiai típusai, vízállóságának vizsgálata 

  

Típuscsoport Típus Jellemzés 

 
Vízállóság vizsgálata 

 

Hasábszerű (a tér egy 

irányában erősen, két 

irányban gyengén fejlett) 

hasábos/prizmás 

a megnyúlt, négyszög/háromszög kereszt-

metszetű idomot – a fejrészén is! – éles 

élekben találkozó, nagy felületű síklapok 

határolják 

oszlopos 
a fenti típushoz egyebekben hasonló idom felső 

része („oszlopfő”) legömbölyödött 

Lemezszerű (a tér két 

irányában erősen, egy 

irányban gyengén fejlett) 

leveles 

megkülönböztetésük a lapok vastagsága alapján 
lemezes 

Köbös (a tér mindhárom 

irányában egyformán 

fejlett) 

poliéderes 

„építőkockaszerű” idom: néhány nagy felületű, 

határozott élekben és csúcsokban találkozó 

sík határolja 

diós 

erősen sokszögletű idom: több kisebb, éles 

élekben és hegyes csúcsokban találkozó sík 

határolja 

szemcsés 

legömbölyödött és sík felületek vegyesen 

határolják; az élek egy része szintén 

legömbölyödött 

morzsás 
gömbölyű felületek és legömbölyödött élek 

határolják 



 

4. melléklet. A tömődöttség fokozatai és jellemző előfordulásaik 

 

A tömődöttség 

fokozatai 
Jellemzés Előfordulás 

Omlós (folyós) 
minden eszközzel könnyen bontható – vágásélek nem 

maradnak 

kötőanyag nélküli talajszintek (futó- és dűnehomokok, kotu 

stb.) 

Laza minden eszköz könnyen behatol – a vágásélek nagyrészt épek homoktalajok, frissen megmunkált talajszintek 

Enyhén tömődött késsel bontható – a vágásélek épek általában a talajok Asz-szintje, alsóbb talajszintek 

Tömődött 
a kés is nehezen hatol bele – kisméretű talajdarabkák 

feszíthetők ki 
öntözéssel összeiszapolt szintek és eketalp-rétegek 

Erősen tömődött 
csákánnyal még nagyobb darabok 

kipattinthatók  
erdőtalajok és szolonyecek B-szintje 

Igen erősen tömődött 

csákánnyal is csak kisebb darabok 

pattinthatók ki – hegyének nyoma jól 

megmarad 

szolonyecek oszlopos B-szintje; mészkonkréciós, ill. 

agyaggal cementált homokos-kavicsos szintek 

Tömör a nagy erővel beütött csákányhegy alig hagy nyomot vaskőfok, mészkőpad, tömör hegységalkotó kőzetek 

 
5. melléklet. A karbonát-tartalom terepi meghatározása a pezsgés alapján 

 

A pezsgés jellege Észlelés Karbonát-tartalom Jegyzőkönyvi jele CaCO3, % 

nincs 
semmilyen módon nem 

észlelhető 
nincs ø 0 

alig hallható 

a mintát a fülhöz tartva, kevés 

buborék elpattanásának gyenge 

hangja  

nagyon kevés, 

egyenlőtlenül eloszlott 
ny(omokban) 0–  2 

gyenge 
a lecseppentett felszínen 

buborékok elpattanása látható 
kevés +  2–  4 

közepes 
a lecseppentett folt teljes 

felületén egyenletesen pezseg 
közepes + +  4–  7 

erős 
lecseppentés után a folyadék 

lassan felhabzik 
sok + + +  7–10 

igen erős 
a folyadék azonnal és intenzíven 

felhabzik (forr) 
igen sok + + + +  > 10 

 



 

6. melléklet. A talaj másodlagos képződményei 

 

Név Jellemzés Viselkedés Előfordulás 

Agyaghártyák 

sárgás-vörösesbarna, agyagásvány-, Al-

oxidhidrát (esetleg mangán/humusz-) 

tartalmú, viaszfényű bevonatok 

a felületről ledörzsölve nyomukban 

világosabb, sárgásabb szín tűnik 

elő 

agyagbemosódásos 

podzolos 

pszeudoglejes 

barna erdőtalajok 

szolonyec szikesek 

réti talajok 

Humuszhártyák matt vagy fényes fekete bevonatok 
a ledörzsölés helye némileg 

kiszürkül 
csernozjom talajok 

Agyag-humuszhártyák   
megművelt és csernozjom barna erdőtalajok AB-

szintjei 

Vasoxid-hártyák és 

mangánbevonatok 

vörösbarna 

feketésbarna 
bevonatok nehezen ledörzsölhetők 

(kovárványos) rozsdabarna erdőtalajok 

réti és podzolos barna erdőtalajok  

Kovasav-behintés 
apró, fehér, gyakran átlátszó 

gömböcskékből álló, porszerű bevonat 
 

podzolos barna erdőtalaj A2-szintje 

szologyosodott szolonyec talaj A-szintje 

 

7. melléklet. A kiválások, konkréciók főbb csoportjai meghatározásának menete 

 

Művelet Viselkedés Szín Csoport 

Oldás desztillált vízben 

jól oldódik 

 

vízoldható sók (sókiválások) 

(1) 

gyengén oldódik 
CaSO4, MgCO3 

(1) 

nem oldódik TOVÁBBI VIZSGÁLAT ( HCl) 

Lecseppentés 10%-os sósavval 
pezseg 

karbonátok (CaCO3, MgCO3) 

(2) 

nem pezseg TOVÁBBI VIZSGÁLAT ( SZÍN) 

Színek megfigyelése  

fehér, cukorszerű bevonat amorf kovasav* 

fehér, levegőn világoskékre színeződik 
vasfoszfát (vivianit) 

(3) 

barna, rozsdabarna 
Fe3+ oxidjai és hidroxidjai 

(3) 

kékes, zöldes, szürkés 
Fe2+ oxidjai és hidroxidjai 

(3) 

sötétlila-fekete 
Mn oxidjai és hidroxidjai 

(3) 

* Másodlagos képződmény (l. g) pont). 



8. melléklet. A talajokban előforduló kiválások és konkréciók 

Csoport Név Jellemzés Viselkedés Előfordulás 

(1) Vízoldható sók 

(sókivirágzás, sókéreg, 

önálló kristályok) 

gipsz 

(CaSO4  2H2O) 

fehér por vagy „fecskefarok”-

ikerkristályok 

vízben nehezen oldódik, sósavval 

lecseppentve nem pezseg 

szoloncsák(os) talajok 

konyhasó 

(NaCl) 

sajátosan sós ízű fehér por vagy kocka 

alakú kristályok 

vízben jól oldódik 
glaubersó - mirabilit 

(Na2SO4  10H2O) 
sós-keserű ízű, fehér por 

keserűsó - epsomit 

(MgSO4  7H2O) 
keserű ízű, fehér por 

szóda 

(Na2CO3  10H2O) 
fehér por 

sósavtól pezseg, oldata síkos 

tapintású, fenoftaleinnel 

élénkvörös-meggypiros reakciót 

ad (erősen lúgos kémhatás!) 

(2) Karbonátok 

(szénsavasmész-tartalmú 

kiválások és konkréciók) 

mészlepedék 

(pszeudomicélium = 

gombafonalszerű) 

a szerkezeti elemek felületére vékony, 

szürkésfehér hártya alakjában 

kicsapódott szénsavas mész 

sósavval lecseppentve pezseg 

mészlepedékes csernozjom (B)-

szintje 

mész-ér 
0,5–1,0 mm vastag, egykori 

gyökérjáratokat kitöltő képződmény  

erdőtalajok és csernozjomok BC- és 

C-szintje 

mészgöbecs 
változatos alakú és nagyságú, kemény, 

tömör kiválások 

a) gömbölyded (csernozjom) 

b) ágas-bogas (réti- és láptalaj) 

mészkőpad 
szénsavas mésszel horizontálisan 

összecementált mészkonkréciók  
réti talajok 

mészbélés 
beágyazott kőzettörmelék másodlagosan 

kicsapódott mésszel bélelt „fészke” 
vörösagyagos rendzina (reliktum!) 

csatornakitöltés 
függőleges szivárgócsatornákban 

kicsapódott CaCO3-felhalmozódás 

többé-kevésbé kilúgzott talajok BC-

szintje 

(3) Vas-, ill. vas-mangán- 

vegyületek 

vasrozsdásság 
határozatlan alakú és nagyságú, vöröses- 

(rozsda-) barna színű* foltok, szalagok 
tartós oxidációs viszonyok láp-, réti és szikes talajok 

vasszeplők 
1–2 mm ø-jű, vörös barna színű*, puha, 

kenődő göbök 
gyenge vízhatás 

barna erdőtalajok, 

réti csernozjom 

vasborsók 
1–1,5 cm ø-jű, gömbhéjas szerkezetű 

kiválások* 

oxidációs-redukciós folyamatok 

váltakozása 

túl nedves 

erdőtalajok 

réti talajok 

szolonyecek 

B-szintje 

– talajvíz-glej 

– vízállás-glej 

– pangóvíz-glej 

nem tömör képződmény: kékes zöldes, 

szürkés elszíneződés 

anaerob körülmények okozta 

redukciós folyamatok 

– hidromorf talajok altalaja 

– elöntött talajok felszíni rétegei 

– pszeudoglejes barna erdőtalaj B-

szintje 

*Ha Mn-t is tartalmaznak, színük fekete, lilásfekete. 


