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Összefoglalás 

Tanulmányunkban három talajszelvényt vizsgáltunk, melyből kettő dél-
nyírségi mintaterületről, a Debreceni Köztemető néhány éve használatba vett 
részéről, míg a harmadik Debrecen belterületéről származik. A Nyírségben 
található humuszos homoktalajok egy gyengén fejlett, alacsony humusztartal-
mú A szintből és C szintből állnak. Az eredeti talajok azonban az antropogén 
hatás mértékének függvényében kisebb nagyobb mértékben módosulhatnak.   
Az emberi hatás csekély módon ugyan, de a szelvények felső részén, egy fedő-
réteg és egy áthalmozott réteg formájában jelenik meg.  

Kulcsszavak 

talajtulajdonság, homok talajok, antropogén hatás, temető 

Bevezetés 

A települések terjeszkedésének egyik kísérő jelensége a környezet átalakí-
tása és károsítása. Az építkezésekkel együttjáró tereprendezési munkálatok 
akár teljesen megváltoztathatják a felszín eredeti morfológiáját. A terepegyen-
getés alkalmával a talajok is nagymértékben sérülhetnek. A feltöltésből adódó-
an számolnunk kell a mesterséges anyagok mennyiségi növekedésével illetve 
egy teljesen új kultúrréteg kialakulásával. Másrészt a magasabb térszínek el-
egyengetésével, elhordásával a talaj egy mélyebb szintje kerül felszínre, amelyet 
így az antropogén hatások közvetlenül is érintenek (Szabó, 1998). A debreceni 
talajok jelentős mértékben megváltoztak az antropogén hatások következté-
ben. A korabeli épületek maradványait, az útépítések nyomait, a közműhálóza-
tok kialakításához kapcsolódó bolygatás hatásait a város belterületén csaknem 
mindenhol megfigyelhetjük.  
Tanulmányunk célja, hogy képet kapjunk a temető talajtani adottságairól és a 
talajokat ért antropogén hatások mértékéről. Ennek érdekében vizsgáljuk a 
talajtulajdonságok vertikális alakulását, s a vizsgált tulajdonságok között fenn-
álló kapcsolatokat. 

mailto:mlaci2093@gmail.com
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Anyag és módszer 

Kutatásunkban két, a Debreceni Köztemetőben néhány éve használatba 
vett részén létesített talajszelvényt hasonlítunk össze egy szintén dél-nyírségi 
mintaterületről származó szelvénnyel. A mintavételezést genetikai szintenként 
végeztük, összesen 11 darab mintát gyűjtöttünk be a debreceni területről.  

 

 
1. ábra. A szelvények elhelyezkedése 

A minták vizsgálatát a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföld-
rajzi Tanszékének talajtani laboratóriumában végeztük el. A talajmintákat 
40oC-on kiszárítottuk, majd homogenizáltuk. A növényi részek elválasztásához 
2 mm-es szitát használtunk. A további vizsgálatainkhoz már csak az így nyert 
földes részt használtuk fel. A talaj szemcseösszetételét a 0,2 mm-nél durvább 
frakció esetében szitálással, a 0,2 mm alatti frakció esetében pedig ülepítéssel 
határoztuk meg. A minták pH-ját elektromos pH-mérővel mértük, 1:2,5 ará-
nyú vizes és KCl-os szuszpenzióban. A talaj CaCO3-tartalmát Scheibler-féle 
kalciméterrel, a szervesanyag-tartalmát Tyurin módszere szerint határoztuk 
meg. 

A debreceni mintaterület bemutatása 

Debrecen a Dél-Nyírség, a Hajdúhát és a Dél-Hajdúság határán fekvő, 
több mint 200.000 fős város, ahol keverednek egymással a három kistáj termé-
szeti adottságai. Debrecen éghajlata átmenetet képez a hűvösebb és csapadé-
kosabb Nyírség és a melegebb, szárazabb Közép-Tisza-Vidék és Hortobágy 
között. A város területének nagyobbik, keleti része egyértelműen a Nyírséghez 
tartozik, míg a déli-délnyugati városrész a Hajdúság tájegységhez sorolható 
(Baranyi & Dancs, 2001). A tájhatár a felszínen nagyjából a Böszörményi út - 
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Nyugati utca - Nagyállomás vonal mentén húzódik, de 5-10 méteres mélység-
ben már sokkal nehezebb egy éles határvonalat húzni, ugyanis a Nyírségre 
jellemző homok az utolsó eljegesedési fázisban több helyen ráhordódott a 
hajdúsági löszre, ugyanakkor az is előfordul, hogy a homokot borítja be egy 
vékony löszös lepel (Csorba, 2008). Az eltérő táji adottságok a talajtani viszo-
nyokra is hatással vannak, hiszen a löszös síkságainkon, így a Hajdúságban is a 
leggyakrabban előforduló talajtípusok a csernozjomok. A nyírségi futóhomo-
kos területeken döntően futóhomok váztalajok és humuszos homoktalajok 
borítják a felszínt (Martonné, 2008).  

Napjainkban Debrecen keleti részén a kertes családi házas beépítés jel-
lemző, a mesterséges talajfedés aránya itt 50% alatt van. Ezzel szemben a vá-
ros nyugati felén a lakótelepek 4-14 emeletes panelházai uralkodnak és a mes-
terséges talajfedés aránya 50-75% között van. Ez az érték a városközpontban a 
legmagasabb, 75% (Szegedi, 2003). 

Debrecen, levegőtisztasági szempontból a kevésbé szennyezett városok 
közé tartozik, ennek ellenére a belvárosban fokozottan számolnunk kell a 
közlekedési eredetű szennyezésekkel. Az ipari vállalatok – mint a szennyező 
anyagok másik fő kibocsátó forrásai – összesen négy ipari parkba koncentrá-
lódnak. A város ipari szerkezetében a gyógyszergyártás, a könnyűipar, a csap-
ágygyártás, a műanyagipar, az orvosiműszer-gyártás és az elektronika mellett a 
hagyományos, főleg élelmiszeripari cégek jelentőségét is kiemelhetjük (Debre-
cen Környezetvédelmi Programja, 2009). 

Eredmények 

A 3. számú szelvényben az antropogén hatás egyértelműen megfigyelhe-
tő. Magas műtermék tartalommal rendelkezik (építési és bontási törmelék), 
valamint a szelvény felső harmadában egy technikai szilárd réteg bizonyítja a 
bolygatottság mértékét (2. ábra). Az első és második szelvény emberi hatás 
tekintetében mutat ugyan hasonlóságot, de messze elmarad a korábbi példánk-
tól. 
A közel múltban használatba vett temetői területen nem volt még olyan mér-
tékű bolygatás, amely a talajszelvények genetikai szintjeit megzavarták volna 
így azok minden esetben egyértelműen felismerhetők. Az antropogén hatás 
csupán a felszín felső fél méterében kimutatható, ami a mesterséges technikai 
szilárd réteg (0-35 cm beton) meglétét és ember által áthalmozott talajanyagot 
jelent. Az elsőnél a 0-25 cm-es, míg a másik esetben 35-50 cm-es réteg (2. 
ábra). Az urbán talajok általában magas műtermék tartalommal rendelkeznek, 
ezzel szemben az általunk vizsgált temetői szelvények nem tartalmaztak antro-
pogén eredetű anyagokat. A talajtulajdonságok értékelésénél jellemzően azo-
nos tartományban mozogtak az értékek. A homoktalajokra jellemző alacsony, 
általában 1 % körüli humusztartalmat állapítottunk meg mindhárom szelvény 
A szintjében. A humusztartalom a mélység felé mutatott csökkenő 
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2. ábra. A vizsgált szelvények 

tendenciát, a C szintekben a 0,2% 
volt a legkisebb kimutatott érték. 
Nem fedeztünk fel szembetűnő 
különbséget a mésztartalom te-
kintetében sem, 2% és 3% közöt-
ti kalcium-karbonát mennyiséget 
mutattunk ki. A városi szelvény-
nél ugyan előfordult építési tör-
melék, ami magas kalcium tartal-
ma miatt hatással lehet a talajok 
mésztartalmára (Puskás et al. 
2008; Sándor & Szabó, 2013) de 
várakozásainkat felülmúlva nem 
tapasztaltunk kiugró értékeket. 

Az uralkodó szemcsecsoport minden esetben a homok volt, külön említést 
érdemel a 0,1-0,2 mm átmérőjű szemcsék dominanciája (50-60%), ugyanis a 
szedimentológiai elemzések alapján a szelvényünk mechanikai összetétele a 
hazai tipikus futóhomokra jellemző szemcseeloszlású (Lóki et al., 2008). 
A kémhatást tanulmányozva határozott különbséget figyeltünk meg. Az első 
szelvény pH értékei alapján a gyengén savas és semleges kategóriába sorolható, 
ezzel szemben az utóbbi két szelvény kémhatása a lúgos tartományokban he-
lyezkedik el. 

Következtetések 

Vizsgálatunk rávilágított a városi talajok bolygatottságának mértékére. A 
három példaszelvény Debrecen olyan területeiről származnak, ahol nem túl 
nagy vagy csekély az emberi tevékenység talajokra gyakorolt hatása. Az 
antropogenitást bizonyító jegyek a műterméktartalom, az áthalmozott talaj-
anyag és a technikai szilárd réteg jelenlétével azonosíthatók. A talajtulajdonsá-
gok tekintetében csak a kémhatás esetében figyeltünk meg markáns különbsé-
get. Az általunk vizsgált többi paraméter (humusztartalom, szervesanyag-
tartalom, mésztartalom, szemcseméret) értékei hasonló tartományban változ-
tak. 
További terveink közt szerepel, hogy meglévő kutatásunkat bővítsük és Deb-
recen más részeiről származó, korábban már vizsgált homoktalajokat (Sándor 
& Szabó, 2014) meghatározott szempontrendszer szerint együttesen értékel-
jünk. 

Köszönetnyilvánítás 

A tanulmány a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program (DETEP) 
keretein belül készült. 
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Investigation of Sandy Soils on the Outskirts of Debrecen  

Abstract 

In our study we investigated three soil profiles, two of which are 
originated from the South-Nyírség sample area, the part of Debrecen Public 
Cemetery which recently put into use, while the third is originated from inner 
area of Debrecen. In the Nyírség landscape unit we can find humic sand soil, 
which is made up of a poorly developed A horison with low humus content, 
and a C horison. However, the original soils may be more or less modified in 
accordance with the extent of anthropogenic effect.  
The anthropogenic effect is manifested in a minor way in the upper part of 
the sections, in a form of a covering and reaccumulated layer.  

Keywords 

soil properties, sandy soil, anthropogenic effect, cemetery 
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