Magyarországi erdők talaja és kőzete
Évfolyamdolgozat

Készítette: Vastag Róbert Gábor
Szak: Kémia BSc
Dátum: 2008-2009. tavaszi félév

Témavezető:
Dr. Tóth Gergely

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
1. Erdők hatása környezetükre
2. Kőzetek
2.1.Magmás kőzetek
2.2.Üledékes kőzetek
2.3.Metamorf átalakulásos kőzetek
2.4 Kőzetek mállása
3. Talajban előforduló ásványi és szerves anyagok
3.1 Talajban szervetlen ásványai
3.2 Talajban előforduló szerves anyagok
3.3 Nem valódi humuszanyagok
3.4 Valódi humuszanyagok
4. Talaj pH-értéke, talajkolloidok, redukció és oxidáció
4.1 Talajkolloidok csoportosítása
4.2 Ionok adszorpciója
4.3 Molekula adszorpció
4.4 Kolloidrendszerek megszűnése
4.5 Talaj pH-értéke
4.6 Redukció és oxidáció szerepe a talajban
5. Talajok csoportosítása
5.1 Barna erdőtalajok
5.2 Csernozjom talajok
5.3 Szikes talajok
5.4 Réti talajok
5.5 Láptalajok
5.6 Váztalajok
5.7 Öntéstalajok
Összefoglalás
6. Magyarország erdői, kőzeteinek és talajinak térség szerinti
leírása
7. Irodalomjegyzék
8. Nyilatkozat

2

1. Erdők hatása környezetünkre [1]
Magyarország területének mintegy egyötödén erdő helyezkedik el. Az erdő vegetációtípus és
tájjelenség. A vegetációt a föld felületét borító növényzet képviseli. Az egyes tájak
növénytakaróját a földtörténeti, földfelszíni és talajtényezők együttesen határozzák meg. A fás
vegetációtípus képviselői az erdők, melyeket többé-kevésbé zárt állásban lévő fák alkotják.
Erdőre, mint növénytakaróra jellemző, hogy a növények hatnak egymásra, kölcsönhatásban
vannak az általuk elfoglalt területtel, annak talajával és éghajlatával. Az erdő nemcsak a
növényzetet foglalja magában, hanem az általa elfoglalt környezetet is. Az ott élő állatvilág
számos tagja megtalálja benne életfeltételeit. A táj eredeti jellegét a domborzat, az alapkőzet,
a talaj, az éghajlat, a vizek adják, amik a növénytakaróban, különösen az erdőkben jutnak
természetes kifejeződésre. Az erdőnek számos közjóléti hatása van, ezen kedvező
tulajdonságait múlt század végétől tartják számon. Az erdőben erdőtípustól, az ott élő
fafajoktól függően erdőklíma alakulhat ki, amely nagymértékben eltérhet a szomszédos fátlan
környezetétől, soha nincs bennük olyan meleg vagy hideg, mint nyílt környezetükben.
Magyarország területének egyharmad része ki van téve a víz és szél erózió hatásainak. Az
ország területének legnagyobb részén a vízerózió által okozott felületi talajerózió jelenti
legnagyobb problémát. Ekkor a termőtalaj egyenletes rétegekben pusztul le. A pusztulás
mértékét legjelentősebben a növényzet befolyásolja, erdő talajvédő hatása sokkal erőteljesebb,
mint a szántó és legelőterületeké. Ma légszennyeződéseknek mintegy kétszáz különböző
forrása van. Levegő tartalmazhat port, füstöt, különböző gázokat, ködöt és hanghullámokat.
Erdő szűrőhatása aktív szűrőhatásból és passzív felfogó, árnyékoló hatásaiból tevődik össze.
Szűrőhatás függ a faállomány elfoglalt helyzetétől és a káros anyagokkal szemben tanúsított
ellenállóképességétől. Korunk emberének az egészségét egyre inkább fenyegeti a mesterséges
radioaktivitás állandó növekedése. Radioaktív anyagok levegőből a földre, majd a vizekbe
kerülnek. Onnan felvehetik őket a növények, vagy vízi élőlények, ezáltal emberi szervezetbe
is bekerülhetnek. A radioaktív por ellen nyújtott védőhatása az erdőnek megegyezik
közönséges por ellen nyújtott védőhatásával. A légáramlatokban szállított por lerakódik a fák
ágaira leveleire. Napjainkban a városiasodás folyamata szinte megállíthatatlan folyamat.
Városokban élő ember szenvedhet a környezet káros hatásaitól, zajoktól és annak esti
fényözöntől. E káros hatások ellensúlyozását az ember, pihenésben üdülésben keresi. A
civilizációs betegségek gyógyításában jelentősek a klimatikus tényezők, ezért a városban élők
és pihenni vágyó emberek igyekeznek szabadidejüket a természetben aktív pihenéssel tölteni.
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2.Kőzetek [2,3,]
A talajképződés nyersanyagát a kőzet szolgáltatja, ezért annak fizikai és kémiai ásványi
összetételét nagymértékben befolyásolja. Ugyanazon kőzeten igen sokféle talaj alakulhat ki.
Ahhoz, hogy a kőzet talajra gyakorolt hatását valóban fel tudjuk mérni, ismernünk kell azt.
Ehhez a kőzeteket nem koruk, hanem tulajdonságaik alapján kell csoportosítanunk. A
kőzeteket képződésük, kialakulásuk szerint csoportosíthatjuk, amely szerint három osztályba
sorolhatjuk őket.
2.1 Magmás kőzetek
A magmás kőzetek ásványi összetételük alapján csoportosíthatóak, eszerint három nagyobb
egységre oszthatóak fel, mégpedig semleges savanyú, és bázikus kőzetekre. Ezen tulajdonság
a kovasav tartalommal függ össze. A magmás kőzetek hatása a talajra több tényezőtől is függ,
fontos az ásványok mérete, minél nagyobb annál könnyebben aprózódik, könnyebben
képződnek repedések. A kőzet ásványi vagy kémiai összetétele megszabja a darabolódáskor
képződő anyag tulajdonságait elemekben való gazdagságát és képződött talaj tápanyag
készletét. Minél nagyobb mértékben tartalmaz kovasavat, annál szegényebb talaj képződhet
belőle. Amennyiben kalciumban, magnéziumban, vasban, alumíniumban és káliumban
gazdag a törmelék, belőle kialakult talaj tápanyagban gazdag lesz.
Kőzetek kémhatás szerinti csoportosítása, estleges előfordulásuk
Magyarországon [6]
63-72%, vagy magasabb

SiO2 tartalom (kovasav)
52%-62%

42%-55%, alacsonyabb is
lehet

Savanyú

Kémhatás
semleges
mélységi magmás kőzetek

Bázikus

gránit - a leggyakoribb
mélységi magmás kőzet,
előfordulása hazánkban:
Velencei-hegység, Magas-Tátra

diorit - a gránithoz hasonlóan a
lemezek alábukási zónáiban
fordul elő, hazánkban nincs
felszín közeli előfordulása

gabbró - az óceáni
lemezkérgek fő alkotója,
előfordulása hazánkban Bükkhegységben (Szarvaskő)

kiömlési magmás kőzetek
riolit - kémiai összetétel alapján
a gránit kiömlési párja,
előfordulása hazánkban: Tokajiés a Zempléni-hegységben.

andezit - a Föld leghosszabb
hegységének, az Andoknak fő
alkotója, előfordulása
hazánkban: Mátra, Börzsöny,
Visegrádi-hegység, Cserhát
kőzetalkotója.

bazalt - a Földön az óceánok
aljzatát építi fel, előfordulása
hazánkban: Badacsony,
Csobánc,
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Kőzeteket felépítő ásványok mennyisége szerinti csoportosítása [3]
Kvarc
Alkáli földpát
Pagioklász
Csillám
Amfiból
Piroxén
Olivin
Érc (magnetit)

Gránit/Riolit
sok
sok
sok
közepes
kevés
kevés
nincs
nincs

Diorit/Andezit
Kevés
Kevés
Sok
Közepes
Sok
Közepes
Nincs
Nincs

Gabbró/Bazalt
Nincs
Nincs
Sok
Nincs
Kevés
Közepes
Közepes
Kevés

2.2 Üledékes kőzetek
Négy csoportba osztható ez a típus, vulkáni tufák, törmelékes-üledékes kőzetek, oldatból
kivált és szerves eredetű üledékes kőzetek. Vulkáni tufák a magma anyagából képződött hamu
leülepedése és megszilárdulása útján alakultak ki. Porózusak és sok vulkáni üveget
tartalmaznak.
Tufák kémhatás és kovasav tartalom szerinti csoportosítása [6]
63-72%,
riolittufa - erősen likacsos,
puha, könnyen alakítható kőzet,
horzsakő, habkő, tajtékkő
néven is ismert, mivel a
riolitvulkánok általában hevesen
törnek ki, nagy mennyiségben
képződik

SiO2 tartalom (kovasav)
52%-62%
Tufák
andezittufa - jó formálhatósága
miatt építkezésre is
előszeretettel használják (pl.
esztergomi bazilika),
előfordulása hazánkban: Mátra,
Börzsöny

42%-52%,
bazalttufa - a benne képződött
buborékok miatt kenyérkőnek is
nevezik, előfordulása
hazánkban: Tihanyi-félszigetet

Törmelékes-üledékes kőzetek a felszínen lévő kőzetanyag aprózódása, és felhalmozódása
útján jönnek létre. Az áthalmozódás folyamán egyes esetekben a törmeléket valamely anyag
összeragaszthatja, cementálhatja. Kőzet mállása függ a cementáló anyag minőségétől, mely
szénsavas mész, vasoxidhidrát, és kovasav is lehet. Utóbbi kettő talajtani szempontból nem
kedvező, de ragasztóhatása nagyobb. A 2-0,2 mm átmérőjű szemcséket homokos üledéknek,
vagy homokköveknek nevezzük a cementálástól függően. A 0,002 mm-nél kisebb
szemcsékből állóak pedig agyagos üledékek. Homokos üledék lehet víz vagy szél által
lerakott kőzetanyag. A vízi eredetűt iszapnak, szél által oda hordott kőzetet pedig lösznek
nevezzük. Az oldatból kivált üledékes kőzetek, az egykori tengerek tavak vizek által oldott és
kivált ásványi anyagok. Ide tartozik mészkő, és a márga. Mészkő szerves üledékes kőzetekkel
tart kapcsolatot, márga pedig átmenet a törmelékes üledékes kőzetekhez. Szerves eredetű
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üledékes kőzetek növényi/állati szervezetek által képződhettek. Növényi eredetűt tőzegnek,
állati eredetű pedig fentebb említett mészkő lehet.
2.3 Átalakulási (metamorf) kőzetek
Magmás és üledékes kőzetekből származnak. Nagy hőhatás és nyomás vagy vegyi bomlás
következtében mélyreható átalakulásból keletkeznek. Kiindulási kőzet és átalakulási
folyamatok változatossága révén több fajtája lehet. Agyagpala mélyben átalakult agyagból
képződött. Fillit vékony lemezekben elváló, szürkésfekete kőzet. Ide tartozik a márvány is,
amely teljesen kristályos szövetű mészkő, melyben kalcit kristályok nagyobbak 0,1 mm-nél,
ezért szabad szemmel is láthatóak. Talk vagy zsírkő tömött, viaszfényű, sima csúszós
tapintású, lágy kőzet, mely szabálytalan lapokban válik szét.
2.4 Kőzetek aprózódása és a mállás
A föld felszínére került kőzetek különböző átalakulásokon mennek keresztül, melyeket
együttesen mállásnak nevezünk. Átalakulás jellege szerint megkülönbözetünk fizikai, kémiai
és biológiai mállási folyamatokat. Fizikai mállás (aprózódás) eredhet víz, a szél, és a jég
koptatóhatásától, hőmérsékletváltozástól, növényzet gyökereinek nyomásától. Biológiai
mállás következtében is fizikai-kémiai folyamatok játszódnak le mégis külön osztályba
sorolható. A folyamat kiváltója a szénsav, vagy valamely savhatású szerves anyag. A
biológiai mállás jellemző vonása a komplexképződés következtében oldhatósági viszonyok
módosulnak, és növényi tápelemek nagyobb mennyiségben maradnak vissza alsóbb
rétegekben. Kémiai málláshatásra, nem csak az anyag szemcsemérete, hanem kémiai
szerkezete is változáson megy keresztül, ellentétben a fizikai mállással. Kémiai mállás során a
különböző folyamatokat négy csoportba oszthatjuk. Oldódási folyamatok hatásra vízben
könnyen oldódó anyagok kimosódnak a kőzetekből oldhatóságnak megfelelő sorrendben. Ha
a víz széndioxidot tartalmaz a karbonátok oldódása jelentősen megnő hidrogén-karbonátok
képződése miatt. A kasztjelenségek oldódási folyamat hatására alakulnak ki mészköves
területeken, laza üledékes kőzet esetében talajképződés más módon alakul, ha szénsavas
meszet víz előzőleg már kioldotta. Szilikátok hidrolízise esetén a víz, nemcsak mint oldószer
viselkedik, hanem H+ és OH- ionjai révén mállást elősegíti. Savas oldatok a szilikát oldódását
ugyanúgy gyorsítják mint a karbonátokét. Nedvesség jelentős mennyiségű szénsavat képes
oldott állapotban tartani, valamint a belőle képződött széndioxid semlegesíti lúgos
vegyületeket, valamint hidrogén-karbonátok képződésével segíti elő termék elszállítását. A
savas

oldatok

tehát

jelentős

mértékben

hozzájárulnak

a

kőzetek

mállásához.
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Növelhetik a savasságot az ott található savanyú szerves anyagok is. Az oxidáció hatására is
aprózódhat a kőzet, mert jelentős térfogat növekedéssel járhat. Az oxidációs folyamatok
következtében ásványok-kőzetek felülete fellazul. A fellazulást követően újabb felület
keletkezik, mely reagálhat levegő oxigénjével, vagy vízben oldott oxigénnel. Az oxidációt
kísérő eleme is lehet kémiai mállásnak, mert az ott található alacsony oxidációs számú
vegyületek nagyobb oxidációs állapotú formába mennek át. Leggyakoribb kétértékű vas
oxidációja, mely után termékként háromértékű fémiont kapunk.
Táblázatban az ásványok csoportosítása látható, a kőzetfajtában való
előfordulásuk szerint [5]
Ásvány neve

Idealizált kémiai összetétel

Kőzettípus

kvarc
ortoklász
plagioklász csoport
olivin csoport
piroxén csoport
amfibol csoport
biotit (csillám)

SiO2
KAlSi3O8
CaAl2Si2O8+ NaAlSi3O8
(Mg,Fe)2SiO4
(Mg, Fe)2Si2O6
(Ca2Mg5)Si8O22(OH)2
K(Mg, Fe)3O10(OH)2

muszkovit (csillám)

KAl3Si3O10(OH)2

agyagásvány
csoport
kalcit
dolomit
klorit csoport
szerpentin csoport
epidot csoport

K,Mg,Ca,Na,Alhidroszilikátok
CaCO3
CaMg(CO3)2
(Mg, Fe, Al)6(Si,Al)4O10(OH)8
[Mg6(Si4O10)2](OH)2
[Ca2Al3(SiO4)3](OH)

magmás, üledékes, metamorf
magmás, üledékes, metamorf
magmás, üledékes, metamorf
magmás, (metamorf)
magmás, metamorf
magmás, metamorf
magmás, metamorf
(üledékes)
magmás, metamorf
(üledékes)
Üledékes
Üledékes
Üledékes
Metamorf
Metamorf
Metamorf

3.Talajban előforduló ásványi és szerves anyagok [2,3,4,7]
3.1 Talaj szervetlen ásványai
Kőzetek és talajok szervetlen része ásványokból áll, vagyis olyan kis részecskékből melyek
kémiailag azonosak tekinthető többé-kevésbé. Az ásványi rész ismerete azért fontos, mert ez
adja meg a benne lévő elemek számát, arányát. Fizikai kémiai viselkedéséről is képet
kaphatunk. Az ásványi részt kémiai összetétel valamint ásványi felépítése alapján oszthatjuk
fel.
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Talajtani szempontból a következő ásványoknak van jelentőségük:
Kloridok sós talajokban fordulnak elő, nálunk ritkán fordul elő, de sivatagokban,
tengermelléki talajokban gyakori.
Szulfidok szinte kizárólag piritben (FeS2) vagy tengermelléki talajokban fordul elő,
oxidálódva a talaj elsavanyodását okozhatja.
Szulfátok a talajban só felhalmozódáskor fordulhat elő. Gipszet (CaSO4-2H2O) a talaj szikes
javítása miatt tudatosan szokták a talajba keverni.
Nitrátok nátron-salétrom (NaNO3), káli-salétrom (KNO3) szerves anyagok bomlása után a
felszíni só kivirágzásokban jelenhet meg.
Foszfátok közös forrása az apatit (Ca5(PO4)3F ), melyben fluoridion helyett klóridion vagy
szénmonoxid is kötődhet.
Karbonátok a talajban előforduló ásványok között leggyakoribb, kőzetépítő anyagok is
egyben. Nagyobb és kisebb mikrokristályok formájában egyaránt megtalálható a kalcit
(CaCO3, dolomitból (CaMg(CO3)2) sok estben több van a talajokban, mint a kalcitból.
Oxidok és oxidhidrátok közül igen sok ásvány van, melyek a talajban előfordulnak. A vas
oxidjai és oxidhidrát vegyületei igenszéles skálát alkotnak. A geothit (alfa-FeOOH ) a talajban
legtöbb estben előforduló vasásvány mely barna, esetenként vöröses színt eredményez,
ezenkívül, még mangán titán, kvarc (SiO2), és egyéb oxid vegyületekkel is találkozhatunk.
Szilikátok kialakulásának igen nagy a variációs lehetősége, mert a Si-O-SI kötésben a
szilícium körül négy oxigénatom helyezkedik el tetraéderesen. A kialakult lánc és az
oxigénatomhoz

kapcsolódó

kationok

elrendeződése

alapján

csoportosíthatjuk

őket.

Szigetszilikátok esetében SiO4-tetraédereit oxigénhez kötődő kationok választják el. Vas és
magnézium kétértékű kationként szerepel, ide tartoznak a gránátok. Láncszilikátokban a
tetraéder két ellentétes csúcsán lévő oxigénatom közös szomszédos tetraédert köti össze, ilyen
formában az andezitből juthat a talajba, mely magnéziumot és vas kationokat tartalmaz. Csak
magnézium kation található benne akkor anesztit ásványról beszélünk, de kalcium, vas, titán
és alumíniumot is megtalálható benne akkor augit csoportnak nevezzük. Szalagszilikátok
felépítésében több tetraéderlánc kapcsolódik párhuzamosan. Hozzá kapcsolódó kationok igen
változatosak lehetnek az augit csoporthoz hasonlóan. Agyagásványok a rétegszilikátok
nagyobb csoportja melynek a talajban legnagyobb számban fordulnak elő. Egy részük a
kőzetekből öröklött agyagos üledékek márgák, palák anyagából, más részük elsődleges
ásványok mállása folytán keletkezik. Az agyagásványok nemcsak agyagot, más amorf
kristályokat is tartalmazhatnak.
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3.2 A talaj szerves anyagai
A talajban található szerves anyagok elhalt növényi és állati maradványok bomlása során
felszabadult, illetve újraképződött szerves vegyületek. Fő forrása a növényi maradványokból
származik. Növényi maradványok átalakulása bonyolult lebontó és építő folyamatok
összessége, és a hozzá kapcsolódó biokémiai reakciók eredménye. Lebontásnál nagyobb
molekulákat mikroorganizmusok, gombák kisebb egységekre szabdalják, széndioxiddá és
vízzé alakítják, emellett keletkezhetnek még, foszfátok nitrátok és ammóniumion is.
Humifikáció a legfontosabb szintetizáló reakciók összességét takarja. A könnyen bontható
szerves anyagok, gyorsan mineralizálódnak, nehezen bontható szerves anyagok pedig
polimerizálódva nitrogén tartalmú humuszanyagokká alakulnak át.

Ábrán látható különböző típusú szerves anyagok humuszképződében, és mineralizációban
való részvétele. Optimális körülmények között a keletkező és a felhasznált humuszanyagok
mennyisége és keletkezése közel azonos mértékű, tehát humusztartalom közel állandónak
mondható. [7]
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3.3. Nem valódi humuszanyagok
Nem valódi humuszanyagok közé sorolhatók a nem humifikálódott fentebb említett szerves
vegyületek (fehérjék, ligninek, zsírok, viaszok, és szénhidrátok). Lignin a legnehezebben
bontható komponens. Fenilpropánvázas vegyület melynek felépítése még nem tisztázott teljes
mértékben. Fenilpropán és származékai bonyolult vegyületekké kapcsolódnak össze.

Lignin
• Térhálós polimer
• Sokféle, gyakran
aromás monomer
molekula
• Sokféle kovalens
kötés

•A lucfenyő-lignin szerkezetét jellemző részlet Freudenberg (1964)
szerint. Az ábra jobboldalán egy különálló fenilpropán alapegység
Az ábrán lignin szerkezete látható, mely fenyő tűlevelével kerülhet a talajba. [8]

3.4 Valódi humuszanyagok
Bonyolult szerkezetű savkarakterű polimerek. Pontos kémiai szerkezetüket mai napig nem
sikerült felderíteni, ennek oka igen változatos szerkezetű molekulákból épül fel, összetett
anyagcsoportból áll. További nehézséget jelent vizsgálatukkor külső behatásokra igen
érzékenyek, szerkezetváltozáson mehetnek keresztül az analízis alatt. A huminsav vázát
egymáshoz kapcsolt aromás gyűrűs vegyületek alkotják, melyek következőek lehetnek:

A huminsavakat felépítő vegyületek. [7]
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Kiemelkedően fontosak a polifenol és kinon típusú vegyületek (kinoid struktúrájú
alkotórészek). Molekulaváz aromás gyűrűi részint közvetlenül, részben pedig :-O-, -NH-, =N, -S- hídkötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. A vázhoz helyenként oldalláncok kapcsolódnak
melyek szénhidrátszerűek vagy aminosav esetleg peptid jellegűek. A huminsavak két
vegyértékű fémekkel alkotott sói vízoldhatatlanok, ebből következik vízállóak és porózusak.
Kalcium-humátok gondoskodhatnak az összetapadásukról a talajban.

Humuszanyagok szerkezete. [7]

Humuszanyagok tulajdonságainak táblázatos csoportosítása. [7]
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4. Talaj pH-értéke, talajkolloidok, és a redukció és oxidáció [2,3,7]
4.1 Talajkolloidok felosztása
A talajban található szerves és szervetlen anyagok nagyrészt kolloidok méretébe tartoznak. A
humuszanyagok molekulák mérete miatt sorolhatóak ide, az ásványi anyagok pedig
ásványszemcsék mérete miatt. Kolloid méretű részecskékből felépült anyagok a homogénheterogén rendszerek között helyezkednek el. Kolloid rendszerek mérettartománya 1-500 nm
között található, két vagy több fázisú rendszert alkotnak.
Fibrilláris kolloidokról akkor beszélünk, ha részecskék szál alakúak, tér egyik irányában igen
fejlettek de maradék kettőben nem érik el a kolloid méretet.
Lamináris kolloidok jellemző tulajdonsága, hogy a részecskék korong alakúak, tér két
irányában jobban fejlettek, de harmadikban nem érik el kolloid méretet.
Korpuszkuláris kolloidok gömb vagy sokszög alakú testek, melyek minden irányban elérik a
kolloid méretet.

Kolloidok méret szerinti csoportosítása. [7]

A kolloid micellák felületén a szilárd illetve folyékony fázis közötti átmenet nem éles. Ez a
határréteg mind a folyékony, mind a szilárd fázistól eltérő tulajdonságú. A határréteg a fázis
felületére ható erők miatt alakul ki, ez származhat felületi feszültségből, illetve kristályrács
esetén leárnyékolatlan töltésből. A felület egyaránt lehet poláros és apoláros is. Poláros
felületek csak külső hatásra létesítenek maguk körül elektromos teret. Ionok, esetleg
diszperziós hatás, poláros vegyületek adszorpciója válthatja ki. Kölcsönös polarizáció azzal
magyarázható, töltéssel rendelkező részecskék egymásra vonzó illetve taszító hatást fejtenek
ki, és töltések súlypontja eltolódhat. Apoláros felület estén diszperziós hatás kialakulásakor
az apoláris molekulák elektronjainak mozgásában zavar (deformáció) keletkezik., Ez a
jelenség akkor alakulhat ki, amikor a molekulák elég közel kerülnek egymáshoz.
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Talajkolloidok
1. Ásványi

agyagásványok
Fe-, Al-hidroxidok
kovasavgél
kvarcpor, csillámpor
humusz

2. Szerves

nem humusz jellegű
szerves kolloidok (fehérjék,
poliszacharidok)
3. Szerves – ásványi (agyagásványokat
humuszhártyával veszi körül)
HEFOP 3.3.1.

Kolloidok csoportosítása, őket felépítő anyagok szerint. [9]

4.2 Ionok adszorpciója
Az adszorbált ionréteg lehet homogén vagy heterogén. Homogén ionrétegről akkor beszélünk,
ha az ionrácsban pozitív és negatív töltések egyenletes eloszlásúak. Amennyiben nem
egyenletes akkor heterogén ionrétegről van szó, többféle különböző töltésű iont tartalmazhat
és méretbeli különbségek is adódhatnak ionok között. Ebből kifolyólag az oldatban lévő
pozitív és negatív ionok nem egyformán adszorbálódnak, elektromos kettősréteg alakulhat ki,
melyet felületi potenciálnak nevezünk. Az ionok nem egyforma erősséggel kötődnek a
kolloidokhoz, különbség oka lehet heterogén felületen ellentétes töltésű ionok adszorbálódnak
a legjobban. Hazánkban kolloidok felületén több a negatív töltés, ezért pozitív ionok kötődnek
jobban, vagyis a kation adszorpció a jelentősebb. Kationok közül azok kötődnek a
legerősebben melyek a micella magban már eleve megtalálhatóak, vagy kristály fázis
szerkezetében ott lévő ionok helyettesítésére alkalmasak. Agyagásványok estén ilyen lehet:
SiO42-, Al3+, Fe3+, Mg2+, K+
Nagyobb vegyértékű ionok jobban adszorbálódnak. Azonos vegyérték estén kisebb szolvatáló
képességűek kötődnek jobban. Ennek megfelelően következő sorrendet írhatjuk fel csökkenő
adszorpció szerint.
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Kationok:
Fe3+, Al3+, Ba2+, Ca2+ , Mg2+, K+, NH4+, Na+, Li+
Anionok:
HPO42-, H2PO4-, SO42-, Cl-, NO3
A proton és hidroxidion mindegyik ionnál jobban adszorbálódnak , ami felületek protolitikus
reakcióival magyarázható. Ezek az ionok a talaj pH-értékét is jelentősen befolyásolják. Lúgos
kémhatás felé tolják el a pH-értéket kicserélhető bázisok, Ca2+ , Mg2+, Na+, Li+. Savanyú
hatást pedig az Al3+, és H3O+ ionok okozhatnak. A kationok adszorpciós hatásai igen eltérőek
lehetnek a kolloidokban. Nátriumion tatalom öt százalék felett már igen kedvezőtlen
peptidizáló hatású (kolloid rendszerek megszűnéséhez vezethet). Kalciumion növeli
koagulációs hatást, nátriumionnal ellentétben az ásványi és szerves kolloidokban egyaránt,
kedvező hatását akkor fejtiki, ha legalább 75-80%-ban van jelen. Magnéziumionok vizet
kötnek meg, mely kedvező (hidratációs) hatás észlelhető a talajban legalább 30%-ban jelen
kell lennie. Anionokat két főbb csoportba sorolhatjuk, specifikus és nem specifikus úton
adszorbálódó ionokra. A szulfátion ebből a szempontból amfoter jellegű, ugyanis specifikus
és nem specifikus módon egyaránt adszorbálódhat.

2-

-

4-

3-

-

Specifikus úton adszorbálódó ionok: HPO4 , H2PO4 , SiO4 , PO4 , F . [7]

-

-

Nem specifikus úton adszorbálódó ionok: Cl , NO3 . [7]
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4.3 Molekulák adszorpciója
Molekulák adszorpciójakor poláros felületen, két komponens egymásra hatásakor adszorpciós
energia lép fel. Az energia nagysága függ a poláros molekula és poláros felület közötti
elektrosztatikus kölcsönhatástól, adszorbens felületének a molekulára gyakorolt polarizáló
hatásától, dipólmolekulák az adszorbens felületén lévő ionok, gyökök hatására bekövetkező
polarizációtól és diszperziós kölcsönhatásoktól. Adszorpciós jelenségek során, az apoláros
felületen történő kötődés esetén elektrosztatikus erők közvetlenül nem lépnek fel. Polarizációs
és diszperziós hatás érvényesül csak. Abban az esetben, ha apoláros felületen molekulák, vagy
ionok adszorbálódnak, a felület polárosként viselkedik.
4.4 Kolloid rendszerek állapota
Kolloid rendszerek szol és gél állapotban léteznek. Szol állapotban a kolloid részecskék
lebegő rendszereket alkotnak, gél állapotban kicsapódnak és leülepednek. Ez a folyamat lehet
reverzibilis és irreverzibilis egyaránt. Koaguláció során részecskék összetapadnak és átlépik a
kolloid méreteket, másik estben méretcsökkenés olyan mértékű, hogy áthaladja kolloidok alsó
határát. Első esetben mechanikai, elektromos és termikus hatások miatt mehet végbe ez a
folyamat, vagy idegen anyagok (koagulátorok) segítik elő a méretnövekedést. A koagulátor
lehet elektrolit, mely a részecskék elektrokinetikus potenciálját csökkenti, ekkor a részecskék
vonzáserő hatására összetapadnak. Ez a folyamat függ a kationok minőségétől, sok Na+
tartalmazó talajban 0,2 mm-nél nagyobb részecskék csak igen kis százalékban alakulnak ki.
Viszont Ca2+ és Mg2+ tartalmú talajokban úgynevezett morzsás szerkezet alakul ki és
részecskék többsége 0,2 mm-től nagyobb. Hidrofil kolloidok kevésbé elektrolit érzékenyek,
koaguláció bekövetkezhet vízelvonásra, kiszáradásra. Hidrofób kolloidok felülete a vizet
taszítja, ezek érzékenyebbek elektrolit egyensúlyokra. Védőkolloid hatás is felléphet hidrofób
kolloid estén, amikor hidrofób részecskét hidrofilek vesznek körül, védő részecske lehet
kovasav, vagy nagyobb szerves vegyület. Oldódás hatására kolloid részecskék mérete
csökken egészen addig, amíg felületének mérete kolloid méretnél kisebb nem lesz. Ekkor
talajoldatban a kolloidot alkotó ásványi részecskék feloldódnak, vagy kémiai reakció hatására
oldatba mennek. Lényes különbség a két folyamat között, oldódáskor kolloid megszűnik,
eltűnik az a felület, amin a felületi reakciók lejátszódhatnak. Ezek a reakciók talaj
felépítésében, és tulajdonságainak kialakulásában igen fontos szerepet játszanak.
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4.5.Talaj pH-értéke
A talaj kémhatása azt jelenti valamely oldatban, szuszpenzióban milyen a hidroxid és
oxóniumionok aránya. A talaj pH-értékének meghatározásához egyezményesen egy súlyrész
talaj és két és fél súlyrész vízből készített szuszpenzióból történik. Általában elektrometriás
úton szokták meghatározni. Ha a szuszpenziót erős elektrolitban (KCl-oldatban) készítjük el,
akkor ehhez hozzájárul még a elektronnegatív részecskék esetén a oxóniumion koncentráció
növekedése, vagy elektronpozitív részecskék esetén hidroxid ionok koncentrációjának
növekedése. Hazánkban általában elektronegatív felületű kolloidok találhatóak. Savanyú
talajoknál a vizes oldatban mért szuszpenzió és elektrolit oldatból készített szuszpenzió
kémhatása között különbség van. Ezenkívül még a talajban található szerves anyagokból
felszabadulhatnak még hidrogénionok is, a karboxil és fenol jellegű csoportokról. Ezek hatása
együttesen adja meg a talaj pH-értékét. Minél nagyobb a különbség vízben és elektrolitban
mért pH-érték között, annál kedvezőtlenebb a talaj növények számára. Lúgos kémhatású talaj
esetén maximum 0,3 a pH-érték közötti különbség, két módszer között. A talajok kémhatása
igen nagy hatással van növények életére. Az egyes csoportok határértékei nem minden estben
azonosak a kémiában alkalmazott határértékekkel. Ez különösen igaz 8,5 pH-értékre, mert
eddig terjedhet a szénsavas meszet tartalmazó talajok pH-ja, és ezt gyengén lúgosnak
tekintjük. Ha ennél nagyobb értéket vesz fel, akkor a adszorbált nátriumionokra utal, szikes
talajra jellemző ez a jelenség. A 4,5 pH-érték jelentőségét az adja, hogy ilyen tartomány alatt
mozog a talajban

háromértékű

vas

és

alumíniumion. A növények

és

lebontó

mikroorganizmusok számára legkedvezőbb a semleges érték.

Talajból készített szuszpenzió kémhatás szerinti osztályozása. [7]
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4.6 Redukció és oxidáció szerepe a talajban
A talajkolloidok felületének kialakulásában, valamint viselkedésében jelentős szerepet
játszanak a redukcióval, valamint oxidációval kapcsolatos folyamatok. Valamely anyag
redukált és oxidált alakját egyaránt tartalmazó oldatába elektródot merítünk, a
mérőelektróddal szemben potenciál észlelhető. A redoxpotenciál értéke nemcsak a
normálpotenciáltól, hanem a reakcióba lépő anyagok (aktivitásától) koncentrációjától is függ.
Nernst-képlet ezt az összefüggést fejezi ki:

Εh=E0+0,059/nlog((ox)/(red))
Talajtípusok redoxpotenciálja [6]
Talajtípus
Csernozjom talaj
Barna erdőtalaj
Réti talaj
Szikes talaj

Eh
+450 - +800
+300 - +600
-150 - +200
-300 - +200

Ebből következik oxidált anyagok mennyiségének növekedése növeli, redukálté pedig
csökkenti redoxpotenciált. Tehát a talajtípusokra jellemző adott érték tartomány, ugyanis a
benne lévő kolloid felületén adszorbálodott ionok milyensége miatt talajfajtákra jellemző rHértéket mérhetünk. Redox viszonyok jellemzésére Clark bevezette a rH-értéket. Ez az érték a
talaj pH-értékétől való független részét fejezi ki:

rH=EhmV/28,9+2pH

(18oC-on)

Azokban a talajokban ahol a redukció az uralkodó rH- értéke 15-nél kisebb, ahol az oxidáció a
jellemző folyamat 25-nél nagyobb, tiszta víz rH-értéke pedig 20,5.
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5. Talajok csoportosítása [10,11]

Magyarország talajtérképe [11]

•

Pirossal jelölt részek barna erdőtalajok.

Sötét zöld részek öntéstalajok

•

Barna részek csernozjomtalajok.

Világoszöld részek réti talajok.

•

Rózsaszín részek szikes talajok.

Kék részek lápi talajok.

•

Szürkeszínnel jelölt részek váztalajok

5.1 Barna erdőtalajok
Barna

erdőtalajokra

jellemző

folyamatok,

humuszosodás,

kilúgzás,

agyagosodás,

agyagvándorlás, agyagszétesés és a kovárványképződés. A humuszosodás mértékét 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. A kilúgzás
vagyis az oldható anyagok kimosódása a talajszintekből egyik legjellemzőbb folyamata az
erdőtalajok képződésének, az agyagosodás a másik meghatározó folyamat. Agyagosodás
előfeltétele az agyagásványok építőelemeit tartalmazó ásványi összetétel, valamint a mállást
elősegítő klíma és biológiai folyamatok. Ennek következtében kedvező vízgazdálkodás és
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szerves anyag tartalom tapasztalható, mert az agyag sok vizet és tápanyagot képes megkötni.
Agyagosodás során az agyagos rész elmozdul a mélység felé. Agyagszétesés (podzolosodás) j
savanyú és durva szemcséjű vagy köves erdőtalajok esetében következhet be. Az ásványok
(agyagásványok) alkotóelemeikre bomlanak. Kovasavra, alumíniumra és vasra, a szétesés
termékei közül a vas és az alumínium a helyéről elmozdul, és a mélyebb rétegekben
halmozódik fel. Következménye a feltalaj tápanyagokban való elszegényedése és további
savanyodása. Kovárványképződés homokos talajképző kőzeten jöhet létre. Feltalaj alatt
vöröses-barnás csíkok formájában mutatkozik. Megelőzi a gyengén savanyú vagy savanyú
közegben az agyagelmozdulás, előfeltétele nagy diffúziósebesség és oxidációs viszonyok. Az
időszakos és helyi redukció oka a talajrétegek vízgazdálkodása közötti különbség hatására
kialakuló levegőtlenség. Előfeltétele a különböző talajszintek közötti különbség vízáteresztő
képességben. Melynek hatására nagyobb csapadék esetén víz felhalmozódik a két szint
határán, és így időszakos talajvízréteg alakul ki. Savanyúság származhat a talaj szerves és
szervetlen alkotórészeitől, valamint a kilúgzásból. Következménye a tápanyagellátásban
fellépő zavar, valamint a savanyúságra érzékeny növények károsodása, ill. elpusztulása
követhet.
Barna erdőtalaj típusok
Talajtípus

Jellemző folyamat

Karbonát maradványos barna
erdőtalajok

gyenge kilúgzás és savanyodás,
erős humuszosodás

Csernozjom barna erdőtalajok
Barnaföldek Ramann-féle barna
erdőtalajok
Agyagbemosódásos barna
erdőtalajok

kilúgososdás, agyagosodás,
erőteljes humuszképződés
humuszosodás, kilúgzás,
erőtelelyes agyagosodás és gyenge
savanyodás
humuszosodás, kilúgzás, közepes
savanyodás, agyagvándorlás

Podzolos barna erdőtalajok

humuszosodás, kilúgzás,
agyagbemosódás, podzolosodás

Savanyú, nem podzolos barna
erdőtalajok

savanyodás, humuszosodás,
kilúgzás, agyagosodás

Pangó vizes barna erdőtalajok
Kovárványos barna erdőtalajok

humuszosodás, kilúgzás,
agyagosodás, agyagvándorlás,
agyagszétesés, redukció
Kovárványképződés,
humuszosodás, kilúgzás,
podzolosodás

Rövid jellemzés
kevés csapadékkal rendelkező
helyen képződhet, sok karbonátot
tartalmazó talajban
barna erdőtalaj és csernozjom
talajok közti átmenet alkothat
csernozjomtalajok és barna
erdőtalajok mellett található
viaszfényű agyaghártyákról
ismerhető fel
felszín közelében kovasav
feldúsulásáról ismerhető fel, alsóbb
rétegekben feldúsul vas és az
alumínium
hazánk legsavanyúbb talaja, sok
lebomolatlan növényi maradvány
található talajban
redukció miatt szürke színű
barnás, vörös kovárványcsíkokról
ismerhető fel
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5.2 Csernozjom talajok
Csernozjom erdőtalajokra humuszosodás, kilúgzás, agyagosodás, sófelhalmozódás, és
vasmozgás jellemző. Humuszosodás az aerob baktériumok által termelt és az elhalásuk után
képződő huminsavaknak köszönhető. A talajoldat kalciumionjaival humátokat képeznek. Ezt
a folyamatot a mélyebb szintekben csökkenő erőséggel megy végbe, következményeként a
csernozjom talajokban a humusztartalom a mélységgel együtt fokozatosan csökken. A szerves
anyag eloszlásához nagymértékben hozzájárul az ott élő álatok tevékenysége. A folyamat
eredménye sok szerves anyagot tartalmazó, tápanyagban gazdag humuszos szint. Kilúgzához
megfelelő mennyiségű csapadék szükséges, amelynek eloszlása is egyenletes, mert ha a
nedves és száraz időszakok váltakoznak egymással, a szárazság idején a kilúgzás visszafordul,
a mélybe mosott sók a felszín felé vándorolnak és oldhatóságukkal fordított sorrendben
kiválnak. Kilúgzás sohasem ér el olyan mértéket, hogy a talaj elsavanyodása jelentős legyen.
Agyagosodás bekövetkeztekor csernozjom főtípus esetében az agyagásványok átépülése,
átalakulása jellemző. A szénsavas mész fluktuálása, a kilúgzási folyamat jellegének
következménye. Azokban a talajokban, amelyekben a sók kilúgzódása a nyári száraz
időszakban visszafordul és a karbonátok időleges felhalmozódását idézi elő, labilis
mészkiválások képződnek. Ezek legtöbbször mikrokristályos mészlepedék alakjában tűnnek
elő, fehér foltok jelzik talajon. Sófelhalmozódás (ásványosodás) kismértékű, csak a mélyebb
talajszintekre korlátozódik. Vasmozgás szintén kismértékű, csak a mélyebb talajszintekre
korlátozódik. Előfeltétele a viszonylag magasabb talajvízszint.
Csernozjom talajtípusok
Talajtípus

Jellemző folyamat

Öntés csernozjomok

humuszosodás, ásványosodás

Kilúgzott csernozjom talajok

kilúgzás, humuszosodás

Mészlepedékes csernozjom
talajok

kilúgzás, humuszosodás,
mészlepedék képződés

Réti csernozjom talajok

vasmozgás, humuszképződés,

Rövid jellemzés
öntéstalaj jellemzői
megmaradnak, humuszosodás
ellenére
semleges kémhatású, kationok
közül főleg kalcium számottevő
benne
fehér mészkiválásokról könnyen
felismerhető
felhalmozott vas miatt néhol
vöröses-rozsdás foltok
találhatóak benne
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5.3 Szikes talajok
A humuszosodás nagymértékben függ a növényzettől, és biológiai folyamatoktól. A szerves
anyag felhalmozódása jellegzetes: a szikes talajokban a nátriumion hatására a szerves anyag
mozgékonnyá válhat. Humuszos szint elfolyósodik, és lehatol mélyebb rétegekbe, ahol a
talajvizet barnára festi. A kilúgzás a szikes talajokban csak kismértékű, szárazabb éghajlat és
a rossz vízgazdálkodás nem kedvez a folyamatnak. Sófelhalmozódás hazánkban oka a talajvíz
közelsége és magas sótartalma. Ennek következménye a lúgos kémhatás, a szerkezet
leromlása, valamint a rossz vízgazdálkodás. A felhalmozódott sók minőségétől és
mennyiségétől függ káros hatás. A fizikai és a kémiai hatásokat tekintve legkárosabb a
nátriumos és a karbonátos sófelhalmozódás. Az erősen duzzadó és zsugorodó agyagos
talajszint a váltakozó száradás és nedvesedés hatására formálódik, hasábokra, majd
oszlopokra tagozódik. Sztyeppesedés a feltalaj szerkezete az eredetileg szürkésbarna vagy
fekete humuszos szint barnulásában és szerkezetének javulásában észlelhető.
Szikes talajtípusok
Talajtípus

Jellemző folyamat

Szoloncsák talajok

sófelhalmozódás főleg felsőbb
rétegekben,

Sztyeppesedő réti szolonyec
talajok

sztyeppesedés,
sófelhalmozódás

Másodlagos elszikesedett
talajok

sófelhalmozódás, csernozjom
talajokra jellemző folymatok is
lejátszódhatnak bene

Réti szolonyec talajok

sófelhalmozódás,

Rövid jellemzés
felsőbb rétegben nátriumionok
feldúsulnak, csak sótűrő
növények élnek rajta
talajszelvény felső része réti
csernozjom talajokra hasonlít,
kalciumion dús a talaj
öntés vagycsernozjom
talajokból alakultak ki, de
natriumsótartalom miatt szikes
jellegű
nátriumsók főleg alsóbb
rétegekben dúsulnak fel

5.4 Réti talajok
A réti talajok főtípusába azok a talajok tartoznak, amelyek keletkezésében az időszakos
túlnedvesedés játszott nagy szerepet. Ez lehet az időszakos felületi vízborításnak, vagy a
felszín közeli talajvíznek a következménye. Levegőtlenség és jellegzetes szerves
anyagképződés, az ásványi részek redukcióját váltja ki. Humuszanyag mindig fekete vagy
szürke, ez a jellegzetes szín abból származik, hogy a humuszanyag nagyrészt levegőtlen
viszonyok közt képződött és vassal kapcsolódott. A szerves anyag mennyisége általában
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nagyobb, mint a környező területek talajaiban, de kevesebb, mint sötét színéből következne.
Kilúgzásnak két oka van, egyik, hogy a réti talajok általában a terep mélyebb részeiben
fordulnak elő, ahová környező területekről nagy mennyiségű csapadék áramlik. Másik ok,
felszín közeli talajvizek gyakorisága, a kapilláris zóna felső határa eléri a feltalajt. Geljesedés
elsősorban a magas talajvíz vagy mélyen fekvő helyzete miatt ráfolyási víz hatására képződik.
Sófelhalmozódáskor, elsősorban a kalcium és magnézium sók felhalmozódása jellemzi.
Réti talajtípusok
Talajtípus

Jellemző folyamat

Szoloncsákos réti talaj

humuszosodás,
sófelhalmozódás, vasmozgás

Szolonyecs réti talajok

humuszosodás,
sófelhalmozódás

Típusos réti talaj

humuszosodás, geljesedés

Öntés réti talaj

Humuszképződés (öntés
talajokhoz hasonló léptékben)

Lápos réti talaj

humuszosodás, geljesedés

Csernozjom réti talaj

humuszosodás (csernozjomra
jellemző)

Rövid jellemzés
réti talajok tulajdonságaival bír,
de rozsdafoltok lehetnek benne
vasmozgás miatt
magas nátrium tartalom miatt
szikesedhet
kedvezőtlen körülmények miatt
a talaj humuszos része
megszürkül
réti és öntéstalaj tulajdonságai
keverednek
átmenet lápi és réti talajok
között
Réti talajok tulajdonságaival bír,
de tápanyagban gazdagabb

5.5. Láptalajok
A láptalajok típusába tartozó talajok állandó vízborítás alatt képződtek, vagy az év nagyobb
részében víz alatt állottak. Az állandó vízhatás következményeként a növényzet elsősorban a
vízi növényzet, így a nád, a sás, a káka, tőzegmoha - elhalása után a szerves maradványok a
víz alatt vagy vízzel telítve, tehát levegőtlen viszonyok között bomlanak el. A humifikáció
ilyen esetekben tőzegesedéssel társulhat.
5.6 Váztalajok
A váztalajok főtípusába azok a talajok tartoznak, melyek képződésében a biológiai
folyamatok feltételei csak kismértékben vagy rövid ideig adottak. Ez a korlátozás lehet a
talajképző kőzet tulajdonságainak következménye, vagy a felszín állandó, gyors változási
következménye. A felszín változásának oka lehet a folytonos és erőteljes vízerózió.
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5.7 Öntéstalajok
Ennél a talajtípusnál a biológiai tevékenység egyazon felszínre gyakorolt hatását az
időszakonként megismétlődő áradások és az utánuk visszamaradó üledék gátolja. A
növénytakaró és az állatvilág ezért mindig újabb és újabb felszínre hat, hatásuknak tehát nem
marad tartós és jellegzetes nyoma.

Összefoglalás
6. Magyarország erdői, kőzeteinek és talajinak térség szerinti leírása [12,13]
Nagyalföld a Kárpát-medence központi terjedelmes síksága. Három fontos tájtípusra
különíthető el hordalékos-üledékes kőzet alapján löszvidék, homokvidék és ártéri síkság.
Kontinentális klímahatások itt érvényesülnek a legjobban, itt legszegényebb a csapadék
ellátás, legnagyobb a csapadékbizonytalanság. Erdészeti szempontból a táj termőtalajainak
kialakulásához víz és a szél által ideszállított üledékek, csapadékszegény klíma és gyakori
felszín közeli talajvizek játszották a legnagyobb szerepet. A terület erdőinek nagy része
telepített kultúrerdők (akácosok, fekete-fenyvesek, nemes-nyársak), csak egyharmad részét
fedik őshonos fafajok (kocsányos tölgyesek, hazai-nyárasok). A Nagyalföldön előforduló
főbb talajtípusok a következőek: mezőségi csernozjom és homoktalajok, barna erdőtalajok
csak kisebb léptékben, láptalajok, öntés és réti talajok, esetleg szikes talajok. Északiközéphegység vulkáni lávakőzetek mellett számottevőek mállékony tufák, puhább homokkő,
agyag és márga, helyenként karsztos mészkő is előfordul. A legváltozatosabb klímájú,
legalacsonyabb hőmérsékletű tájcsoport. Csapadékellátottsága közepes-bőséges mértékű hely
függvényében,

felszíni

vízfolyásokban

gazdag.

Legnagyobb

kiterjedésben

barna

erdőtalajokkal és kőzethatású talajokkal találkozhatunk, hegylábaknál csernozjom talajok is
kialakulhatnak.

A

tájcsoporton

túlnyomórészt

természetszerű

erdeiben

bükkösök,

kocsánytalan tölgyesek, és csernesek találhatóak. Dunántúli-középhegység mészkő és
dolomitrögök vonulata, nem vulkáni eredetű kőzet. A tájcsoportra különösen jellemzőek a
mészkedvelő és szikladomborzatú erdők. Ország második leghűvösebb tájcsoportja, ezt jó
csapadékellátottságának is köszönheti. Leggyakoribb kiterjedésben barna erdőtalajok és
kőzethatású talajok találhatóak, de sziklás és köves váztalaj aránya is számottevő. Javarészt
őshonos fafajok találhatóak, bükkösök, csernes-kocsánytalan tölgyesek. Kisalföldre főleg lösz
és homokvidék jellemző, Alfölddel ellentétben itt magasabb a talajvíz, jobb a
csapadékellátottsága, de azért itt is adódhatnak száraz területek. A tájcsoportra öntés és réti
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talajok a jellemzőek, de kialakultak mélyebb fekvésű területeken láptalajok is. Erdeinek felét
kultúredők alkotják akácosok és fenyvesek lehetnek, de őshonos fafajok közül csernes és
gyertyános-tölgyesek találhatóak meg. A Nyugat-Dunántúl nem egységes tájcsoport,
középhegységi rögök, dombságok, kavicsos transzfennsíkokból áll. Alpok és a Pannonmedence térségét köti össze. A rögök többnyire savanyúak, kavicstakarók mellett található
vályog is, Zömmel mészmentes alapkőzeten helyezkedik el. Hazánk legcsapadékosabb
tájcsoportja, melyet az Alpok közelségének tudhatunk be. Barna erdőtalaj sok változata
fellelhető itt, kiemelkedően sok savanyú barna erdőtalaj található a térségben. Mélyebben
fekvő területeken öntés és réti talajok egyaránt megtalálhatóak. Cseres-gyertyános
tölgyeseket, bükkösöket találhatunk errefelé, fenyő és akác kultúredőkkel is találkozhatunk
Dél-Dunántúli dombságok fő építőanyaga a pannon üledékekre települt lösz, azonban mészkő
és ritkán vulkanikus kőzetekre is bukkanhatunk. Síkságokon homok is takarhatja a felszínt.
Csapadékos térség szubmediterrán éghajlattal. Nyári zivatarok gyakorisága magas. Az
alapkőzettől függően rozsdabarna, és agyagbemosódásos erdőtalajokkal is találkozhatunk. A
természetes és kultúrerdők területe közel azonos, tölgyesek bükkösök is előfordulhatnak.
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