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 Michéli Erika 

• Egyetemi tanár 

• MTA doktora 

• A Magyar Talajtani Társaság elnöke 

• Szakterület:  
Talajgenetika 
Talajosztályozás  
Talajtérképezés 

• Fulbright scholar (2001) 

• 2 volt premontrei diák édesanyja 
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2015 - A Talajok Nemzetközi Éve 
 

Az ENSZ 68. Közgyűlése 2015-öt a Talajok Nemzetközi Évének, 
december 5-ét pedig a Talaj Világnapjának nyilvánította.  

 



Purdue University 
West Lafayette, Indiana 
Fulbright Scholarship, 2001  

 

Megelőzően: doktori kutatás, dost doktori kutatás 



Purdue University 
West Lafayette, Indiana 
Fulbright Scholarship  

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Map_of_USA_highlighting_Indiana.png






Fulbright  
Teaching and Research Scholar 

Courses:  
Soil genesis and classification  

 részvétel 

 International soil correlation systems 

 önálló tárgy 

Research:  
Soil data harmonization 
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Miért éppen a TALAJ?  

• Fontos az élelmiszer és más biomassza 
előállításában 

•  Élőhelyül szolgál a talajlakó szerveztek számára 

•  A táp-, és hulladékanyagok körforgalmának 
színtere 

•  Tárolja, szűri és szolgáltatja  a vizet 

•  Szerves szenet köt meg és tárol 

• Közeg az építmények és a közlekedés számára 

•  Megőrzi a földtörténeti és történelmi emléket 





Fejlett civilizációk virágzása és hanyatlása a talajok 
 termékenységével igen szoros összefüggésben volt. 
(Mezopotámia, Egyiptom, Görög birodalom, Ephezus.) 

Fontos az élelmiszer és más biomassza 
előállításában 



Népességrobbanás 



Népességrobbanás 

http://www.ize.hu/click.php?id=19732&url=http%3A%2F%2Findex%2Ehu%2Ftudomany%2F2011%2F10%2F26%2F7milliard%2F


Van-e elég termőföld? 

A jelenlegi 
talajhasználattal nincs  



Agrokemizálás 
Gépesítés 

Nemesítés (biotechnológia) 

Funkcionális 
talajhasználat  



Élőhelyül szolgál  a talajlakó 
szerveztek számára (biodiverzitás) 

http://macromite.wordpress.com/2009/04/


Élőhelyül szolgál  a talajlakó 
szerveztek számára (biodiverzitás) 

http://macromite.wordpress.com/2009/04/






A tápanyag és hulladék anyagok  
körforgalmának színtere 



A hulladék-
gazdálkodás  
és sorsunk 
összefügg ! 



Tárolja, szűri és szolgáltatja  a vizet 



A bolygó vízkészletének 97,25 %-a sós 

A maradéknak több mint fele jég!   

A talajban  (talajvízben és kapillárisokban őrzött 
víz a legjelentősebb hozzáférgető édes víz! 

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.bagira.eu/images/stories/eletmod/viznelkul/viz6.jpg&imgrefurl=http://www.bagira.eu/eletmod/nincs-elet-viz-nelkul/nincs-elet-viz-nelkul-2.html&h=333&w=500&tbnid=FZTIC94j11vV5M:&zoom=1&docid=ys-JV9OfpoA3hM&ei=LWztVP_0M8qrUeqagoAN&tbm=isch&ved=0CEQQMygZMBk


Eloszlása eltérő  

A klímaváltozás egyik legnagyobb 
kihívása a csapadék   

maximális talajbaszivárogtatása ! 



Szenet köt meg  
(szerves és szervetlen formában) 





Szén tároló “tankok” 

Principal global carbon pools

Oceanic pool

Geologic pool

Soil carbon pool

Atmospheric pool

Biotic pool

Oceánok 
Geológiai 
TALAJ 
Légkör 
Biomassaz 

A talaj a legnagyobb szárazföldi szántároló 



A szén megkötés 
tárolás jelentősége 



A szén megkötés 
tárolás jelentősége 



Közeg és nyersanyag az építmények és a 
közlekedés számára 





Megőrzi  a földtörténeti, geológiai  

és történeti  emlékeket 

7000-éves késő neolitikus 
kultúra, Lajvér 

 IV.-V.sz.-i  Szarmata cserepek, Üllő 

Nyolcmillió éves mocsári ciprusok, Bükkábrány 
 



A TALAJON  
 

állsz és élsz ! 
 


