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Absztrakt 

2016-ban a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék munkatársai készítették el a 

településképi jelentőségű értékes fák kataszterezését a XXII. kerületben. A felméréshez kapcsolódóan 

talajtani kutatásokat végeztünk. Vizsgálatunkban 146 pontmintát gyűjtöttünk be a talaj felső 20 cm-

es rétegéből, a mintavételi helyszínek megválasztásakor törekedtünk azok arányos elosztására. A 

felszíni borítás szempontjából négy kategóriát különítettünk el (nincs növény borítás; extenzív gyep; 

kezelt gyep; fás szárú). A mintavételezés során, terepen végeztük el a következő vizsgálatokat: 

mechanikai összetétel (durva vázrész jelenléte), szerkezetesség megállapítása, pH mérés, 

mésztartalom – és humuszminőség becslése, biológiai aktivitás (élőlények a talajban) valamint talaj 

színének meghatározása. A vizsgált paraméterek értékelésénél egyértelműen megállapítható az 

emberi tevékenységek talajra gyakorolt hatása.  A kerületen belül meghatároztuk azokat a 

mintavételi pontokat, ahol a talajtulajdonságok a legjobb értékelést kapták. 

 

 

 

 

Bevezetés  

A települések egyre nagyobb mértékű terjeszkedése egyet jelent a környezet átalakításával 

és károsításával. Az építkezések során gyakran szükség van különféle tereprendezési 

munkálatokra, amelyek akár teljesen megváltoztathatják a felszín eredeti morfológiáját. A 

terepegyengetés alkalmával a talajok is nagymértékben sérülhetnek. A feltöltésből adódóan 

számolnunk kell a mesterséges anyagok mennyiségi növekedésével illetve egy teljesen új 

kultúrréteg kialakulásával. Másrészt a magasabb térszínek elegyengetésével, elhordásával a 

talaj egy mélyebb szintje kerül felszínre, amelyet így az antropogén hatások közvetlenül is 

érintenek (Szabó J., 1998). Az utóbbi években több tudományos munka és publikáció is 

született a városi talajok vizsgálatával kapcsolatban, ezek nagy része a városi talajok 

nehézfémtartalmával és az antropogén hatásra módosult talajtulajdonságokkal foglalkozik 

(Szegedi S., 1999; Puskás I., 2008; Howard J. L.- Olszewska D., 2011; Beyer L. et al., 1995;). 
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Mintaterület 

A vizsgált terület a Dunántúli-középhegység nagytáj, Dunazug-hegyvidék középtáj, Budai-

hegység kistáj csoport, Tétényi-fennsík kistájon helyezkedik el. 

A XII. kerület domborzata tagolatlan fennsík jellegű kistáj. Az északi fennsík peremen 

mutatkozik némi tagoltság. Az egységes fennsík képét néhány köbörc, szuffóziós mélyedés, 

lapos völgy szakítja meg. Alakrajzilag aszimmetrikus, déli irányban kibillent. Kőzettani 

felépítésére jellemző a triász korú karbonátos képződmények, ez alkotja az alaphegységet. A 

felszínen homokos kavics illetve pannon üledéksorok találhatók. Az enyhe völgyeket, vápákat 

1-1,5 m vastag lejtőüledék borítja. A kerületben előforduló genetikai talajtípusok a 

következők: rendzina, barnaföld, öntéstalaj (Martonné, 2006). 

 
1. ábra: A XII. kerület karakter területei (Budafok-Tétény Budapest XII. kerület 

környezetvédelmi programja 2012-2017) 
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Módszerek 

A talaj felső 20 cm-es rétegéből, összesen 146 pont mintát vettünk. a mintavételi helyszínek 

megválasztásakor törekedtünk azok arányos elosztására. A felszíni borítás szempontjából 

négy kategóriát különítettünk el (nincs növény borítás; extenzív gyep; kezelt gyep; fás szárú).  

A mintavételezés során a következő vizsgálatokat végeztük el: mechanikai összetétel 

(durva vázrész jelenléte), szerkezetesség megállapítása, pH mérés, mésztartalom – és 

humuszminőség terepi becslése, biológiai aktivitás (élőlények a talajban) valamint talaj 

színének meghatározása. A mintavételi pontok környezetéről fényképes dokumentációt 

készítettünk a vizsgálatokról terepi jegyzőkönyvet vettünk fel. A talajtulajdonságok 

megállapítása során az alábbiak szerint jártunk el. 

Textúra: 2 mm-es lyukátmérőjű szitával különválasztottuk a durva vázrészt a földes 

résztől. Az így nyert részből gyúrópróbával határoztuk meg a jellemző szemcsefrakciókat 

(homok, iszap, agyag. 

Szerkezetesség: a minták begyűjtésekor értékeltük az előforduló szerkezeti elemeket 

mennyiségi szempontból. Az önálló szemcsék túlsúlya esetén gyengén szerkezetes, 

közepesen szerkezetesnek nevezzük azokat a talajokat, nyomásra ép szerkezeti elemek 

túlsúlya jellemző, kevés a sérült, csonka aggregátum és az elemi részecske. Erősen 

szerkezetes a talaj, ha az aggregátumok nyomásra kisebb szerkezeti elemekké esnek szét, 

nem tapadnak egymáshoz, valamint alig képződik csonka, sérült aggregátum és alig figyelhet 

meg önálló szemcse. 

Kémhatás (pH): a földes rész és desztillált vízből 1:2,5 arányú szuszpenziót készítettünk. 

Kb. 20 perces ülepedés során a szuszpenzió tisztájából kézi pH mérővel határoztuk meg a 

jellemző pH értékeket. 

Mésztartalom (CaCO3): a kálcium karbonát tartalom terepi meghatározása során 10 %-

os sósavat használunk. A sósavat a talajmintára csepegtetjük, majd a bekövetkező reakció 

alapján, közben felszabaduló szén-dioxid gáz okozta pezsgés mértékéből tudjuk megbecsülni 

a talajok mésztartalmát.  A közepesen karbonátos talajoknál már látható pezsgést 

tapasztalunk, az erősen és rendkívül erősen meszes talajoknál erőteljes pezsgést és 

habképződést is megfigyelhetünk. 

Humuszminőség: a talaj humuszanyagainak minőségi osztályozására kétféle oldatot 

használunk. A 0,5 %-os NaOH oldat a kevésbé stabil, könnyen lebomló humuszanyagokat 

oldja, az 1 %-os NaF viszont a stabil, jó minőségűeket. A terepi vizsgálat során a földes 

részből és az oldatokból 1:10 arányú szuszpenziót készítettünk, alapos összerázást követően 

hagytuk ülepedni, majd a talajkivonatok színének összehasonlításával tudjuk becsülni a 

humuszminőséget. 

 

Eredmények 

Mechanikai összetétel: Mintáinkat, a jellemző szemcsecsoport alapján öt osztályba soroltuk 

(Agyag, Vályog, Finom homok, Középszerű homok, Durva Homok). A talajminták fele a 

vályogos kategóriába tartozik, mintegy harminc mintában a finom homok és további húszban 

a durva homok frakció van túlsúlyban. A másik két osztály részaránya elenyésző. A vályogos 
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talajok a kerület Tétényi- fennsík, Budatétény, Baross Gábor telep, Duna-mente, Duna-part, 

Nagytétény és Logisztika karakter területeken egyértelműen dominálnak. A durva szemcséjű 

homokot elsősorban építkezésekhez (útépítés, töltések, használják, előfordulásuk 

szétszórtan jelentkezik a kerületben, de számottevő a forgalmasabb utak környékén (M0-ás). 

Durva vázrész: Megállapítottuk, hogy a begyűjtött minták közül csupán tizenháromban 

nem fordult elő durva vázrész, 134-ben törmelék, kő, kavics és további 21-ben egyéb 

antropogén eredetű anyag – műtermék - (fémdarabok, szegek, műanyag kupak). A 

műterméket tartalmazó minták, kis számuk ellenére nagy területi szóródást mutatnak a 

kerület egész területén. A durva részektől mentes minták a Campona, az E73-as jelzésű út és 

Nagytétény-Diósd vasút állomás (Nagytétény, Logisztikai karakterterületek) környékéről 

származnak. 

 
2. ábra: A durva vázrész területi megoszlása 

 

Szerkezet: A vizsgálatok során három kategóriát különböztettünk meg. A minták több 

mint 80%-a a közepesen és gyengén szerkezetes talajok közé sorolható. Területi 
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eloszlásukban nagyfokú heterogenitást mutat, ugyanakkor egyértelműen kijelenthető, hogy 

a kerület központi részében (Budatétény, Baross Gábor telep) a közepesen és erősen 

szerkezetes talajok az uralkodóak. 

Humuszminőség: A humuszanyagok minőségi becslésére három kategóriát állapítottunk 

meg. A vizsgálataink alapján pozitívan értékelhetjük a talajokat, ugyanis csak két mintánál 

fedeztünk fel rossz humuszminőséget. A közepes és jó minősítést a minták kb. 50-50 %-ban 

kaptak. Kiemelhető, hogy Tétényi-fennsíkon a Baross Gábor telepen és Budatétényben 

egyértelműen uralkodóak a jó humuszminőségű talajok. 

 
3. ábra: A humuszminőség területi megoszlása 

 

Mésztartalom és kémhatás: Mind a karbonát tartalom mind a pH értékek alakulásában 

rendkívül nagy homogenitás figyelhető meg. A minták mésztartalmuk szerint a rendkívül 

erősen karbonátos (2/3 részük) és erősen karbonátos talajnak tekintethető (1/3 részük). A 
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kémhatást vizsgálva nagyon kis különbség figyelhető meg, hiszen a 146 mintából 5 minta 

lúgos (8,5 - 9 pH), míg a többi 141 gyengén lúgos (7,2 - 8,5 pH) tartományba kerültek. 

Biológiai aktivitás: a mintavételezés alkalmával feljegyeztük, hogy tapasztaltunk-e 

bármilyen állati jelenlétet (földigiliszta, hangya stb). Ez alapján a minták kevesebb, mint 10 

%-ban fordult elő biológiai aktivitás. Területi elhelyezkedésük kizárólag a kerület déli, dél-

nyugati részére korlátozódik (Logisztika, Nagytétény). 

 
1. ábra: A biológiai aktivitás területi megoszlása 

 

Felszínborítás: a módszertani részben ismertetett módon négy típust különítettünk el. A 

területi megoszlásukban az országos jelentőségű természetvédelmi terület a Tétényi-fennsík 

kiemelkedő a fás szárúak és az extenzív gyepes területeivel. További öt fás szárúakkal 

borított mintavételi hely elszórtan helyezkedik el a kerület észak-keleti és déli részein (Duna-

mente, Duna-part). Körülbelül 20 %-ban fordulnak elő a csupasz, növény borítástól mentes 

helyszínek ezek közül néhány esetben mezőgazdasági terület, amelyek a kerület déli és dél-

nyugati részén találhatóak nagyobb számban (Logisztika, Nagytétény, Duna-part). A 

mintavételi pontok növényborítottságát kerületi szinten nézve a gyep kategória a 

meghatározó (minták 2/3-a). 
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Összegzés 

A 146 minta vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy Budapest XII. kerületének talajai erős 

antropogén hatás alatt állnak, a minták döntő többségében a durva vázrészek és az 

antropogén eredetű anyagok jelenlétével lehet számolni.  

A biológiai aktivitás tekintetében rendkívül rossz eredményre jutottunk, csupán a minták 

alig 10%-nál találkoztunk a talajra jellemző fauna egyes példányaival. A városrész talajainak 

pH-ja és kémhatása nagyon homogén képet mutat, aminek litogén eredetet 

tulajdonítottunk. 
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