
A talaj fogalma, funkciói



Bioszféra
az ember fizikai környezete

A bioszféra elemei: 

az atmoszféra

a hidroszféra

a litoszféra



A bioszféra 

a biológiai szervezıdés legmagasabb szintje;

kb. 3,5 milliárd évvel ezelıtt keletkezhetett; 

s azóta mőködik kölcsönhatásai révén; 

kialakulása az élet megjelenéséhez köthetı;

valamennyi földi életközösséget összefogva 

minıségileg magasabb szervezıdési szintet képvisel

a benne lejátszódó folyamatok révén; 

kialakulása az élettelenbıl indult, 

ma már részben önállósulva 

egy önálló önszabályozó rendszerként mőködik. 



Az élıvilág bonyolult mőködésének jellemzıi: 

- az anyag szüntelen körforgásban van, 

- a Nap energiája áramlik át az egész 

bioszférán, melynek folyamatosan pótlódnia 

kell; 

- a bioszféra mőködése révén 

önszabályozásra képes rendszer, dinamikus 

folyamatok útján stabilizálja magát;



a bioszféra "megfoghatóbban" 

a mérsékelt övi lombos erdık

füves puszták képében jelenik meg,

melyek élılénytársulásokra tagolódnak.





Pedoszféra

a litoszféra legfelsı rétege, 
a kızetekben lejátszódó mállásfolyamatok 

a talajt szennyezı civilizációs hatások
csak idáig hatnak;

állandó átalakulásnak van kitéve
a benne lejátszódó természetes 

folyamatok,az emberi hatások miatt;
laza illeszkedéső, háromfázisú, heterogén 

rendszer;
itt alakul ki a a talaj.



A „talaj” fogalma 

A növénytermesztı szerint 
a Föld legkülsı szilárd burka;
a növények termıhelyéül szolgál; 
alapvetı tulajdonsága a termıképessége;
képes ellátni a növényeket vízzel és tápanyaggal.



Természettudományos meghatározás :

háromdimenziós képzıdmény a földkéreg legfelsı szintjén, 
az anyakızet, 
a klíma,
a talajfelszín alakulása (relief), 
az élı szervezetek, 
az emberi tevékenység és 
az idıtényezı

kölcsönhatásának eredményeként keletkezett. 

Tulajdonságaiban és minıségében eltér a kızettıl, 
saját levegıje, vize és élıvilága van,

az élı és élettelen természet határterületét jeleníti meg. 



Talajtani megfogalmazás szerint 
a szilárd földkéreg laza, termékeny takarója;
önálló természeti képzıdmény;
a növényeket el tudja látni vízzel és tápanyagokkal; 
különbözı minıségő és mérető alkotórészekbıl álló; 
háromfázisú,
heterogén, 
polidiszperz rendszer. 



- megújuló természeti erıforrás, 
- biomassza termelés/termesztés alapvetı közege,
- az állatvilág és az ember létezésének alapja,
- raktározó, pufferoló (tompító),

a hı, a víz és a növényi tápanyagok raktározója,
- szőrı és átalakító rendszer, 

megakadályozza, vagy csökkenti 
a szennyezıanyagok szétterjedését, 

- az élıvilág sokféle egyedének és populációjának élıhelye,
- a biológiai sokféleség fenntartásának fontos eleme.

A talaj funkciói



A talaj emberi tevékenységhez főzıdı legfontosabb 
funkciói:

Fizikai közeg
(pl. építési telek, ipari, szociális létesítmények, 

közlekedési utak helyéül szolgál),
Nyersanyagforrás

(tızeg, folyami kavics, homok, víz, olaj, ásványok,
egyéb nyersanyagok lelıhelye),

Történelmi örökségek hordozója 



A talaj környezetvédelmi jelentısége

A talaj természetes funkciói
egyes anyagok megkötése, lebontása és 
átalakítása.

Ezt a tulajdonságát az ember kihasználva a talajban 
helyezi el

a saját  hulladékát, 
szennyvizét, 
vegyi anyagokat, 
holttesteit.

Ezek a folyamatok mindaddig véghez mennek, 
amíg amig a talaj átalakító kapacitását el nem érik.



A talaj az egyik legfontosabb kA talaj az egyik legfontosabb köörnyezeti elemrnyezeti elem

ElszennyezElszennyezııddéésese
a felsza felszííni ni éés felszs felszíín alatti vizeket,n alatti vizeket,
az az öökoszisztkoszisztééma egyensma egyensúúlylyáátt veszveszéélyezteti, lyezteti, 
a a bioszfbioszféérráában maradandban maradandóó negatnegatíív kv káárosodrosodáásokatsokat
okozhat.okozhat.





A talaj abiotikus alkotA talaj abiotikus alkotóórréészeiszei

COCO22, O, O22, N, N22, , 
vvíízgzgıızz

1, V1, Vííz oldott szerves z oldott szerves 
éés szervetlen s szervetlen 
anyagokanyagok
2, 2, 
TalajnedvessTalajnedvesséégben gben 
oldott goldott gáázok zok 
(CO2, O2)(CO2, O2)

1, Elhalt n1, Elhalt nöövvéényi nyi 
éés s áállati llati 
maradvmaradváányoknyok

2, Szerves 2, Szerves 
bomlbomláástermsterméékekkek

3. Humusz3. Humusz

1, Nyers 1, Nyers áásvsváány ny 
ttöörmelrmeléék (kk (kıı, , 
kavics homok)kavics homok)

2, 2, ÁÁtalakult talakult éés s 
úújrakjrakéépzpzııddöött tt 
áásvsváányok nyok 
(krist(kristáályos lyos éés s 
amorf anyagok)amorf anyagok)

SzervesSzervesÁÁsvsváányinyi
GGáázfzfáázis zis 

(talajleveg(talajlevegıı))
FolyFolyéékony fkony fáázis zis 

(talajoldat)(talajoldat)

SzilSziláárd frd fááziszis



talajlevegı összetétele
- CO2 mennyisége 0,2-14%,
- O2-tartalom 12% körüli,
- NH3, H2S, CH4 stb. 

levevegı összetétele
- nitrogén 78% 
- oxigén 21 %
- CO2, vízgız, 

nemesgázokat, 
gáz- és 
porszennyezések

1%




