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Az MTA TAKI vállalt feladatai a térbeli
talaj információ szolgáltatáshoz:

 …
 a talaj-víz-növény rendszer

működésének pontos megismerése,
 a jelenlegi föld- és tájhasználati

formáknak megfelelő talajállapot
rögzítése és a lehetséges változások
becslése,

 az aktuális talajállapot leírására és a
talajállapot változásának
detektálására alkalmas nagyléptékű
térinformatikai adatbázisra épülő
talaj-felvételezési és talajtérképezési
módszertan kidolgozása

 …



 Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer (DKTiR): az országos, nagyléptékű, 1934-
1951 közötti időszak Kreybig-féle átnézetes talajismereti felvételezésén alapuló
térképezés ismereteinek térinformatikai rendszere

 DKTiR (Térbeli (Időbeli) Talajinformációs Rendszer): 

 Térségi szintű elemzések végrehajtására alkalmas adatrendszer (LAU2 adminisztrációs 
szint)

 Térbeli és tematikus felbontása 1:25000-1:50000 méretaránynak megfelelő
 Talajtérképi egysége (SMU): a talajképződési folyamatok eredményeként kialakult 

mintázat
 Talajszelvények talajrétegeiben a terepen mért és a laboratóriumban vizsgált adatokat 

tartalmaz



Megközelítőleg 100,000 db SMU

határolható el a kémiai- és a fizikai 

talajtulajdonságok alapján a 

mezőgazdasági területeken

http://ilzer.rissac.hu/html_5terseg/


 22  000 db reprezentatív helyszín 
talajrétegenkénti vizsgálati adatai

 250 000 db a reprezentatív helyszínek 
adatát térben származtató  helyszínek
talajrétegenkénti vizsgálati adatai

Adatbázis szerkezet



 A terepi helyszínek újbóli felkeresése és aktuális 
talajtani felvételezése a talajállapotban 
bekövetkező változás detektálására az MTA 
TAKI Talajdegradációs Monitoring Rendszer  
(TDR) módszertanának alkalmazásával.



 Felső-Tisza vidéki mintaterületeken a talajsavanyodási 
folyamat igazolása.
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Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezők

analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható 

környezetért



 3 rétegű ellenőrző 
talajmintázás (RPR)
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 Csernobil radioaktív 
felhő szennyezése: 137Cs 
izotóp eloszlás 
vizsgálata Pest megyei 
TIM talajrétegeiben 
(1992 és 2008) 

 ELTE TTK:

 Atomfizikai Tanszék-

 Kőzettani és 
Geokémiai Tanszék 

 MTA TAKI



ADATBÁZIS  SZERVER TÉRKÉP  SZERVER

http://ilzer.rissac.hu/TalajMETA/html/index.asp
http://ilzer.rissac.hu/kreybig/default.asp


http://cronos.rissac.hu/korinfo_taki/

























