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ADATOK A TOKAJI-NAGYHEGY ÉS VIDÉKÉNEK
TALAJISMERETÉHEZ*

— A 3—8. ábrával. —

Irta: Simkó Gyula dr.**

I.

A vidék általános leírása.

Tanulmányom tárgyául a Terézia-kápolna, Tímár és Tiszaeszlár

községek, továbbá a Takta-ér melletti Nagy-erd közötti négyszögalakú

területet választottam. E területen lev Tokaji-Nagyhegy az Eperjes-

Toka]i eruptív hegysornak legdélibb része. Hatalmas tömegével izolál-

tan, szigetszeren emelkedik ki környezetébl. Legmagasabb pontja az

516 m. magas Nagy-Kopasz. E fhegytörzzsel összeköttetésben vannak

a nála jóval alacsonyabb formák: D—Ny-on Kis-Kopasz, mindjárt

mellette Bajusz, Királygát ,
É—Ny-on A agy-Kövesd, É-on Kereszthegy,

É—K-en Gatya, K-en Lencsés. E mellékhegytörzseket kilenc radiális

völgy választja el egymástól: Lencsés-, Murát,-, Szil-. Cehe-, Mester-.

Remete-, Rákóczi-, Csorgóközi- és Hideg Oldal-i völgyek. Az Aranyos-

Tet alatti Aranyos-völgy nem radiális völgy.

Az Eperjes Tokaji-hegysor a tercier-korszak mediterrán idszaká-

ban keletkezett. Egyéb adat híján a Nagyhegyet is a mediterrán id-

szakban keletkezettnek kell feltételeznünk. A hegyrl begyjtött kzet-

mintáimat Lengyel Endre dr.
1 dolgozta fel. E vizsgálatok szerint a

Nagyhegy ftömege piroxen-andezitekbl áll. Ezek D-rl É és ÉNy
felé haladólag rhyolitokba mennek át. A hegység É-i részén rhyolit

tufát és rhyolit-horzsakövet is találtam. E vulkánikus kzeteket lösz

és a belle alakult talajnemek borítják. Fenn a hegyhátakon és a hegy-

lejtk magasabb részein alig l/>—1 m. vastag a löszréteg, lenn a völ-

gyek talpán azonban 2—10 m vastag löszréteget is találunk. E hatal-

mas löszrétegekbe és részint az alattuk lev vulkánikus kzetekbe id-

szakos vízmosások vágódtak be. A 3. ábra ilyen vízmosás árkát

mutatja a hatalmas löszfalakkal.

A Nagyhegyet Bodrogkeresztúrtól Tárcáiig körívben a Tisza ár-

területe veszi körül. Hogy ennek az árterületnek nincs egységes agro-

goologiai felépítése, azt már a küls tájképtipus is elárulja. Élénk ellen-

f

* A hazai tudományos irodalomban tokaji-Nagyhegy néven szerepel, bár az itteni

nép jó része nemcsak a hegy csúcsát, hanem az egész hegyet Kopasznak nevezi.

** Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925. évi április 22-i szak ülésén.
1 A mü Lengyel E.: A tokaji-Nagyhegy andezites és rhyolithos kzetei címen

fog megjelenni.
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tétben all a Bodrogköz üde vegetációja a Fels- és Alsó-berek kopár

terméketlenségével

.

Agrogeologiai szempontból nagyon fontos körülmény a térszín

lejtési viszonyainak és ezzel kapcsolatban a talaj átnedresedhenek

ismerete.

Az alluviális térszín általában szép rónaság. Legvegyenletesebb

Felsöberek. Olyan sírna ez, mint a víz tükre. Alsóberek K-i részén

-‘1—6 m. széles közökben a Nagy Morotva-tó ívelése szerint, áradmány-

iszapból keletkezett hosszanti zátonyok és a zátonyok közé fogott

árokrendszerek hullámossá teszik a térszínt. Ugyanilyen Bodrogköz

3. ábra. Vízmosás-árok löszfala az Aranyos-völgyben. Szerz fényképe.

legdélibb része a Bodrog és Tisza ívelése szerinti zátonyokkal. (Lásd

Szelvényes talajtérkép.) Az alluvium legmagasabb a Takta-ér mentén

(103 m) és a Szög K-i részén (104 m). E helyeken ó-alluviális homok-

buckasorok is keletkeztek. Kengyelhát is a környezetébl jóval maga-

sabbra kiemelked platószer képzdmény. A lejtési viszonyokról a

Kopasz-tetrl is teljes áttekintést nyertem az 1922. évi október havi

-árvíz alkalmával. Bodrogköz a Nagy Nádas-tóig teljesen víz alatt

állott. A Bodrog-iolyó medre nem volt látható, folyása irányát csak

vizének iszaposabb színe árulta el. Alsóberek K-i részét a Nagy
Morotva-tó ívelése szerint öntötte el az árvíz. Felsberek és az allu-

vium többi része szárazon maradt, kivéve egyes mélyebben fekv helye-
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két: ezeket a felszínre átszivárgó talajvíz nedvessé tette. A Nagy-
hegytl D-re es három kútban szárazabb idjáráskor méréseket eszkö-

zöltem. Ezek szerint a talajvíz 3—5 m. mélyen van.

Az alluviumot keletrl a nyírségi diluviális homokbuckás plató

szegélyezi, mely Rakamaztól É-ra 8—10 m magasságra emelkedik ki

Felsberek árterérl. (4. ábra.)

A Nagyhegy lejti, libelláé lejtmérvel eszközölt méréseim

szerint 12—30° között váltakoznak. E meredek lejt s a lösz víz-

átereszt tulajdonsága lehetetlenné teszik a talaj kell átnedvesedését.

azért itt csak kivételes helyeken található agyagosabb talaj (pl. Kis-

Kopasz és Nagy-Kopasz és Királygát közti lapos hegyháton). A Nagy-

hegy vörös agyagját más természeti tényezk hozták létre. (Lásd II. és

V. fejezet.)

II.

A talajnemek eredete és mechanikai elemzése.

A Tokaji-Nagyhegyen és vidékén 7 talajtípust állapítottam meg:

1. áradmány, 2. futóhomok, 3. lösz, 4. vályog, 5. rétiagyag, 6. lösz-

vályog, 7 vörösagyag. A Nagyhegyen lév lösz, löszvályog és vályog

talajnemek, s a bellük keletkezett talajtípusok nem vulkánikus köze-
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tökbl képzdtök s így a vulkánikus kzetek nem is C szintjei a talaj-

típusoknak. A vulkánikus kzetek raállási termékeit leginkább a völ-

gyek talpán vagy a völgyeknek az ártérre nyíló tölcsértorkolatában

képzdött kolluviális talajban találjuk meg. Hogy a Nagyhegyen lév

vörösagyag löszbl képzdött-e vagy pedig az andezit mállási terméke,

5. ábra. A Tiszameder áradmányának talajrepedései.

Szerz fényképe.

ezt csak chemiai elemzése útján állapíthatnék meg. A Mester-völgyben

a lösz alatt közvetlenül az andezitre települve találtam, a hegyhátakon

a felszínen, de ugyancsak az andeziten. (II. táblázat. V. talajszelvény,

1. a cikk végén.) A magasabb régiókban a defláció és denudáció el-

távolította róla a löszréteget.

A lösz aeolikus eredet. A Nagyhegyen lév barna és fekete vályog-

talajok s a löszvályog löszbl keletkeztek.
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Az ártéren lév áradmdny talajnem a Tisza hordalékiszapjából

keletkezett, a,z ártéri alluviális futóhomokbuckák anyaga részint az

áradmányból, részint a diluviális platóról. Az ártéri vályog, rétiagyag,

löszagyag talajai löszbl, a Tisza áradmányiszapjából és futóhomok-
ból keletkeztek. Az összes talajtípusok anyagának kialakulásához a
levegbl hulló por is hozzájárul. (Lásd „Lösz“ c. fejezeteket.)

E talajnemek mechanikai összetételét néhány jellemz próbán
végzett elemzéssel megállapítottam.

A talaj megismerésének egyik fontos tényezje a mechanikai talaj-

elemzés. Bár, mint ’Sigmond Elek megállapítja, a talaj sajátságai a

mechanikai összetétellel nagyon bonyolult összefüggésben állanak; 2

az elemzés a talajok eredetének eldöntésénél és geológiai vonatkozásai-

nak felderítésénél mégis igen nagy hasznunkra lehet.
3

A talajnemeket Ballenegger Róbert dr. megyetemi m. tanár

talajtani laboratóriumában Appiani-Atterberp-féle készülékkel elemez-

tem meg. A talajokat az elemzéshez Beám W. módszere szerint készí-

tettem el. Az elemzés Ballenegger Róbert idevonatkozó mvének 3

leírása szerint történt. Két löszminta mésztartalmát calcimeterrel

határoztam meg.

Áradinány. E talajtípust jellemzi; dús csillámtartalma, s a 0-002

mm.-nél kisebb átmérj szemcséknek, tehát az agyagnak hiánya.

Az ártér talajai általában változatos összetételek. A mélyebb

ártér legújabb lerakódásai kötöttek, kiszáradáskor összerepedeznek. Ez

a jelenség szépen látható a 3. ábrán. A magasabb ártér talaja agyagot

nem tartalmaz. (I. táblázat. 1. sz. talaj.)

Futóhomok. Treitz Péter szerint a futóhomok a vízi eredet

áradmánytalajtól abban különbözik, hogy á tiszta futóhomokban nincs

csillám.
4

A S2ö.9-menti (104. magaslat) homokbucka futóhomokjának csak

els frakciójában nincs csillám. Ez a tény és agyagtartalma azt bizo-

nyítják, hogy ez az alluviális homokbucka itt az ártéren nem is áll

tiszta futóhomokból. Az ártéri iszapból csillám és agyag keveredett

bele.

Az áradmány és futóhomok között egy másik fkülönbsóg az, hogy

az elbbi szemcséi élesek, sarkosak, míg az utóbbié nagyrészt gyöngy-

szemekként. vannak legömbölyítve.

A Szög-menti futóhomok szemcséi részint gömbölydedek, részint

élesek és sarkosak, míg a típusos nyíregyházi és debreceni futóhomok

’Sigmond E.: A talajvizsgálat mechanikai és fizikai módszerei. 13. 1.

:l Ballenegger R.: Magyarországi talajtípusok mechanikai vizsgálatának ered-

ményei. Kiilönlenyomat a M. kir. Föleit. Int. 1915. évi jelentésébl.

4 Treitz P. : Homokvizsgólatok. Földt. Int. 1916. évi jelentése.
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szemcséit mind gömbölynek találtam. Az áradmány és futóhomok

alaki különbségeit csak 300-szoros nagyítású mikroszkóp alatt vettem

észre. Az áradmány homokja fként abban különbözik a futóhomoktól,

hogy szemcséinek kontúrvonalai a mikroszkóp alatt ersen csipkézet-

tek,. míg a futóhomoké nem.

Lösz. A lösznek Tokaj vidékén oly kiváltságos szerepe és nagy

geográfiai jelentsége van, hogy ezzel részletesebben foglalkozom.

A lösz mechanikai összetételét illetleg Európa különböz részein

más és más eredményhez jutottak. Ramann szerint a löszben csak

2—4% 005 mm. nagyságú szemcse van, míg a 005—001 mm.-es szem-

csék menyisége 90%. Sachse 26 drb szászországi lösztalaj elemzése

alapján a lösz szemcséinek fkontingenséi 0'05—0‘02 mm. nagyságúnak

mondja. Wahnsc.haffe szerint a löszszemcsék nagysága 1—

0

-

l és

0-

05—0-01 mm. Jentzsch szerint 004—0-02 mm. 5 Horusitzky Henrik

azt írja, hogy a típusos lösznek legíinomabb része 30%.6 Lóczy Lajos

a Balaton-tó víztükrére hulló port egy edényben felfogta és vizsgálat

alá vette. A legnagyobb szemcséket 0-05 mm. nagyságúaknak találta.
7

Saját vizsgálataim szerint a Tokaj-vidéki típusos lösznek legjelleg-

zetesebb alkatrészei finom homokból és klisztbl vannak. E két

frakció összege 98-5%, s ez a mennyiség annyira jellemzi a löszl.

hogy a típusos löszbl alakult löszvályog és a réteges lösz is megtartja

ezt a százalékszámot.

Vizsgálataim eredménye nem egyezik meg Ramann, Sachse,

Wahnschaffe és Jentzsch löszvizsgálataival. Ez az eltérés amellett

bizonyít, hogy a gleccseriszapból defláció útján keletkezett észak-

európai lösznek más a mechanikai összetétele, mint a Tokaj-vidékinek.

Tokaj vidékén a típusos diluviális steppe-lösz lazaszövet, élénk

világossárga szín, függleges elválású. Löszcsigákat és gyökércsövecs-

kéket tartalmaz. A gyökércsövecskék rendszerint oly kicsinyek és

annyira be vannak ágyazva a löszbe, hogy szabad szemmel nem látha-

tók. A mechanikai talajelemzésnek nemcsak az a nagy jelentsége,

hogy e mvelettel a vázrészek mennyiségét határozhatjuk meg, hanem

az is, hogy az iszapolás alkalmával, ezek a nagyon jellemz gyökér-

csövecskék, löszbabák és csigák, az els frakcióhoz csatlakozva,

a sodronyszitára kerülnek.

A szemcsék alaki tulajdonsága mikroszkóp alatt nagyon jelleg-

zetes: túlnyomóan sarkosak és jól kifejlett élekkel vannak ellátva.

5 P. Brack: Dér Löss als fluviatile u. áolische Bildung. 2. 1.

8 Horusitzky H.: Löszterületek Magyarországon. Földt. Közi. XXVIII. köt..

1

—

4. füzet, 31. 1.

7 Lóczy L.: Balaton környékének geológiája és morfológiája. I. köt., I. ezak.

Budapest, 1913.
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Igen gyakori az ék-, négyszög-, lemez- és téglalapalak. A szemcsék

sárgás és fehéres színek, vagy üveges átlátszó módosulatok (csillám!).

A lösznek igen jellemz tulajdonsága dús csillámtartalma.

A Tokaj-vidéki löszlerakódásokban a következ csigákat találtam:

A Tokaji-Nagvhegy DK-i lejtjén löszfalban Fruticicola (Helix)

hispida Lin., Buliminus tridens (alsóbb rétegben), Clausilia (Piro-

stoma) pumila C. Pfr., Chondrula Buliminus tridens Müll., Eulota

fruticum Müll.

Ugyanott, de a löszréteg felszínén és a vízmosások mentén: Cepea

vindobonensis Fér. juv., Euomphalia strigella Drap.

Nagyfalu (II. táblázat, VII. szelvény, B-színt) Succinea oblonga.

Tiszaeszlár (II. táblázat, I. szelvény, B-színt) Pupa muscorum.

Mestervölgy (II. táblázat, V. szelvény, B-színt) Pupa muscorum.

E csigák közül a Cepea vindobonensis nedves és száraz helyen

(tehát löszben is) egyaránt elfordul. Az Eulota fruticum az ázsiai

Eulota-genm legnyugatibb képviselje. Hegyvidéken és síkságon egy-

aránt elfordul. A debreceni Nagyerdben is megtalálható.

A lösz^eredete és chémiai összetétele. Ric.nTHOFEN-nek a lösz

aeolikus eredetére vonatkozó nézetét nem fogadta el egyhangúan a tudo-

mányos világ (Wahnschaffe, G. Merzbacher, W. A. Obrutschew.

Armaschewsky, A. D. Pawlow) és különösen sarkvidékekhez köze-

lebb es területeken kutató tudósok, mert ott természetesen sokkal

kevesebb a porhullás.

Hazánkban a lehulló por egy része a Szaharáról és az ázsiai siva-

tagokról származik. Ha elgondoljuk, hogy a Szahara sivatagos területe

23-szor nagyobb, mint a világháború eltti Magyarország, megérthet-

jük, hogy milyen óriási tárháza ez a hulló pornak. Az alföldi mezségek.

poros országutak, dünék és az ipari tevékenység is sok hullóport szol-

gáltat.

Mivel január-március hónapokban legersebb a porhullás, Treitz

Péter útmutatásai szerint
8 1922 március 6-án a Tokaji-Nagyhegy déli

lejtjérl 1 m2 területrl 4 1. havat gyjtöttem össze a reá hullott por

mennyiségének és chemiai összetételének megállapítása végett. A havat

körülbelül 200 m. magas helyen gyjtöttem össze (a vasúttól jó távol,

hogy a közleked vonat füstjétl és a koromtól lehetleg mentes

legyen). Ugyanaznap délután Nyíregyháza határában is (ugyanolyan

eljárással) vettem hómintát.

A nyíregyházi üledék összsúlya 0‘3781 gr. volt. Ez 1 nr-re esett

körülbelül 1 hónap alatt, mert annyi id telt el az utolsó hóeséstl

a hóminta begyjtésének napjáig. Ha a porhullást minden hónapra

Treitz Péter: 1914. évi agrogeológiai munkálatai. Fokit. Int. 1914. évi jelentése.



ADATOK A TOKAJI-NAGYHEGY ÉS VIDÉKÉNEK TÁL AJISMEREIKIIKZ. 9:1

egyenl mennyiségnek vennénk, akkor egy hektár területre egy év alatt

45*372 kg. por hull.”

A tokaji 100 C -on szárított üledék súlya jóval több, mint a

nyíregyházié: 4*0430 gr. A Tokaji-Nagyhegy lejtjén tehát egy hektár

területre 1 év alatt 485*10 kg. por hull, tehát átlag tízszer több. mint

a nyírségi futóhomok területre.

A lösz aeolikus eredete mellett bizonyít tehát az az évi 485*16 kg.

por. amely a Nagyhegy lejtin egy hektár területre esik. Jelentékeny

bizonyító körülmény az is, hogy a löszt a völgyek közötti vízválaszt ó-

knn, st a Kopasz fi és ÉNy-i lejtin (a talajszelvóny C-színtjében,

lásd: II. táblázat, VI. szelvény) is megtaláltam, ha pedig fluviaülis

eredet vagy tavi lerakódás volna, akkor a vízválasztókon és a

Kopaszon nyomát sem látnok. A Nagyhegynek az Alföld mai szintjébl

kiemelked részét janiig keletkezése óta nem borította be tengernek

vagy tónak vize.

A lehulló por ásványtani összetétele a lösz eredetére is fényt derít.

A Tokaji-Nagyhegyro és Nyírségre lehulló port hómintáim üledéke alap-

ján chémiai vizsgálat alá vétettem.
10 Az eredmény a következ:

Nyíregyház a Tokaj

Abszolút súlya Percentuális értéke

Si O, - 0-227S g 6026 76*15

Fe, O, - 0 0567 15 00 1308

Ab O, - 0 0726 19’22 1 76

CaO = 0 0087 2*30 6 16

Mg O = 0 0059 1.57 -

Na, O = nyomokban nyomokban

Izzítási veszteség és organikus anyagok 0 0151 4’00 359

Feltn a tokaji mintának magas kovasav’- és mésztartalma,

viszont a nyíregyházi mintának magas aluminium-oxidtartalma

Ezek az elemzések is bizonyítják a lösz aeolikus eredetét, mert

a lösznek és e hómintáknak hasonló a chemiai összetétele.

9
Itt természetesen nem az 1 évi porhullás mennyiségének pontos meghatározása

a fontos, hanem annak a megállapítása, hogy a porhullás mennyisége napyov

is számottev. •

10 Az elemzést Széki Tibor szegedi egyetemi tanár laboratóriumában Székely
György és Weisz Ferenc doktorok végezték.
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A lösz kora. Ha a lesz nagy vastagságú, akkor tercier-korú is

lehet. A Tokaji-Nagyhegyen egyes kedvez helyeken, mint Tehéntánc.

Óvár, Palota, Aranyoshegy és Lencsés keleti lejtjén a löszréteg vas-

tagsága kb. 30—40 m. Másutt jóval vékonyabb rétegek fedik a hegy-

lejtket. A 30—40 m. vastagságú rétegek sem nagyterjedelmek, mert

megfigyeléseim szerint ily vastagságban csak a vulkánikus hegy-

sarkantyúk meredek elvégzdéséhez tapadtak hozzá. Ezen az alapon

tehát a Nagyhegy löszlerakódását nem mondhatjuk tercier-korúnak.

A diluviális jégkorszak az eljegesedésen kívül álló Nagyhegyre is hatás-

sal volt. A radiális völgyek legtöbbjében, de különösen a Lencsés-

völgyben óriási andezit-tömböket láttam szépen rétegesen beágyazva

a mély árkok löszfalaiba. Itt-ott két ilyen egy-két méter magasság-

különbséggel egymás felett fekv réteget állapíthattam meg. A réte-

gekben lév nagy tömbök, szögletes és sarkos formájú ökölnyi és kisebb

kavicsok halmaza csakis a maitól elüt klimaperiódusban, az erózió

nagy ervel mköd periódusában kerülhetett a löszbe. Ilyen klima-

periódusok pedig csakis a jégkorszakokkal hozhatók összefüggésbe.

A tokaji borpineók mind löszbe vannak bevágva. E pincék készítése

alkalmával igen sok lelet került el. Karniss István plébános aranyosi

dlben lev szljében egy mammutnak izületi vápáját, Didovszky

igazgatótanító szljébl, valamint Papp-utcai pincéjébl és Tittesz

Rudolf szljébl szintén mammut-csontmaradványok kerültek el.

Ezek bizonyítják a jégkorszak kétségtelen hatását és a lösz diluviális

voltát.

Vályog. Már a mechanikai összetétele is megkülönbözteti az agyag-

és homoktalajoktól. Az ártéren általában több az agyagos, mint a

homokos vályogtalaj. (1. táblázat.)

Agyag.Az ártéren kétféle típust találtam: világosabb rétiagyagot

és koromfekete szurokföldet. A sárgásszürke, barna vagy feketés alap-

tónusú rétiagyag 405—42-5% agyagot tartalmaz, a szurokföld jóval

többet: 67-8%-ot. Ez utóbbi ersen képlékeny, ragadós, zsíros fény
agyag. Tzegréteg alatt, iszapos tófenéken képzdött talajtípus.

A tarcali Legeln *4 m. mélységben kezddik, Tavaszföldeken 110 cm.

mélységben találtam meg. Nemcsak nedvesen, de szárazon is teljesen

feketeszín. Ha a felszínre kerül, hosszabb id múlva világosabb szín

lesz, humusztartalma megfogy és olyan rétiagyaggá alakul át, mint a

most felszínen lev rétiagyag-talajok.

Löszvályog. Tiszaeszlár és Nagyfalu között lev löszvályogból

vett talajminta elemzése azt mutatja, hogy szemcséinek mechanikai

összetétele ugyanolyan, mint a löszé, vagyis a löszt leginkább jellemz

finomhomok és kliszt százalékos mennyisége szintén 98*5. A lösz-

vályog gyengén kilúgzott metamorf lösz. A lösztl abban különbözik.
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hogy szemcséi inkább gömbölydcd, mint sarkos alakúak. Csillám-

tartalma fként csak az els három frakciónak van. A gyökércsövecske

feltnen kevés.

A löszvályog egyéb tulajdonságait illetleg Horusitzky Henrik-

nek: „A diluviális mocsárlöszrl“ írott mvére utalok. (Földt. Közi.

XXXIII. k. 5—6. fz.) Ezt a talajnemet Wolf Henrik: Erlauterun-

gen zu den geologischen Karten dér Umgebung von Hajdúnánás, Tokaj

und Sátoralja-Ujhely (Jahrbuch d. k. u. k. geol. Reichs.) c. mvében
Lösslehm-nek veszi. Mechanikai összetétele miatt a szokásos löszagyag

helyett mindenesetre löszvályognak kell elneveznünk.

Vörösagryag. Valószínleg a lösznek mállási terméke. Ezt bizo-

nyítja az els frakcióban talált sok gyökércs. Szemcséi, mini a löszé,

mikroszkóp alatt sarkos, üde alakúak, ez azt bizonyítja, hogy ez a

talaj in situ keletkezett. Ha nem eredeti fekvésben lév talaj lenne,

akkor nem lehetne benne oly sok gyökércsövecske. Hogy pedig gyökér-

csövecskéi mellett mégsem lösz, hanem vörösagyag, ezt a természetben

észlelt göröngyös és talajrepedésekkel áthatott szerkezete és 4*8^ -os

agyagtartalma is bizonyítja.

Ha mechanikai összetételét a többi agyagtalajjal összehasonlít-

juk, nagyon feltn a kevés agyagtartalma; negyedik frakciójának szá-

zalékos mennyisége még a vályog agyagtartalmának Í6 csak a fele.

A többi agyagtalajtól mésztartalma is megkülönbözteti.

Az itteni nép is, a lösztl megkülönböztetve- agyagtalajnak

mondja.

Színe rozsdavörös és barnás árnyalatú. E talajban term szl
zöldszín levelei és a talaj színe közti ellentét, különösen napfényes

idben távolról tekintve, a talajnak élénkvörös színt kölcsönöz. A talaj

vörös színét vastartalma adja meg.

III.

Talajszelvények.
1

Eddig csak a talajnemeket ismertettem. A talajnemekbl tevdnek

össze a talajszelvények. A tál ajszelvények különböz kialakulása ered-

ményezi a különböz talajtípusokat. Minden talajtípusnak megvan a

jellemz szelvénye. Vannak teljesen egynem szelvénnyel bíró talaj-

típusok, ilyen pl. a lösztalaj. Ez típusos elfordulásában (Tokaji-Nagy-

hegyen, óvár, Tehéntánc) 30—40 m. vastagságban is teljesen egynem.
Az új alluviális áradmánytalajok, mint pl. a Tisza áradmánytalaja
3—7 m. mélységig, a Rakamaz-menti homokbuckák talajszelvényei

6—7 m. mélységig is teljesen egynemek.

11 Lásd II. táblázatot a cikk végén.
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Más típusokon ellenben jellegzetes különbségeket láthatunk. Meg-

különböztethetünk jól kifejldött fel- és altalajt, esetleg a kett között

még egy harmadik réteget is. Ebben az esetben tehát a talajtípus szel-

vénye több talajnemet foglal magában, de mindig különböz mélység
horizontokon.

A szelvény kialakulására hatással vannak a talajképzdés összes

tényezi, úgyhogy a szelvényekbl sokszor következtetéseket vonha-

tunk a talaj kialakulásának különböz tényezire, így többek közt a

kiimára és vegetációra.

A talajszelvénynek három (A, B, C) szintje csak olyan talajon

alakul ki, amelyen jó hosszú ideig tenyészett egyforma növényi takaró.

Ilyen esetben erd alatt típusos erdei, mezség alatt típusos mezségi

t alajszelvényt találhatunk .

12

Tokaj vidékén olyan talajtípusok is vannak, amelyeken képzdésük

óta többféle típusú növényzet váltotta fel egymást. Ebben az esetben

nem kaphatunk típusos erdei vagy típusos mezségi talajszelvényt,

s ekkor nem határoztam meg, hogy az A-színt vagy A t
- és A L,-színt

meddig tart. Nem egy esetben a változó klimatológiai , hidrológiai

viszonyok (idnkénti árvizek) és változó növényzeti típusok által

normális kifejldésében megzavart talajszelvény eltt állottam. Ezért

nem minden talajszelvényen közlöm a A-, B-, C-színtet, hanem csak a

horizontokat és talajnemeket. A fentemlített okok miatt a talajszelvé-

nyek fölött lév növényzet jellege is több esetben ellentmond a talaj-

szelvény jelenlegi szerkezetének.
1 *

A tiszaeszlári talajszelvény C-színtjében lév transformált lösz-

féleségeket a Tisza áradásai rakták le a Nyírség platója peremén lév
löszbl. Az A-színt helyett a Tiszától keletre sokszor csak a homok-

buckák sorozatát látjuk, a Tisza árterületén pedig a B-színt sem lát-

ható mindig, hanem a Tisza alluviuma mindjárt a C-színtre települt.

Fölötte a következ növényzet van: Medicago falcata L. (sarlós

lucerna), Daucus carota L. (vadmurok), Medicago sativa L. (takar-

mánylucerna), Euphorbia cyparissias L. (farkasftej)
,
Oenothera bien-

nis L. (közönséges liget szépe), Astragnlus cicer E. (hólyagos bóka),

Eryngium planum L. (laposlevel iringó), Rubus caesius L. (hamvas

szeder), Carduus acanthoides L. (bogáncs).

A rakamazi talajszelvény a Rakamaz és Tímár között lév homok-

buckás területre nagyon jellemz. Akár Felsberekbl , akár Malom-

1 - Thkitz I’.: Az agrogeológia föladatai. Természettudományi Közlöny

CXXIX-OXXX. pótfüzete.
13 Mivel a kemény agyagtalajokon ásóval még 1 m mélységig is nehezen jutottam,

6 esetben 2 m-es talajfúrót használtam.



\[> \T( IK \ TOKAJI-NAOYIIKÜY ÉS VIDÉKÉNKK TALAJISMKRKTÉHKZ.

szegbl, vagy Bagolyszegbl megyünk fel a 3— 10 m. magasan kiemel-

ked diluviális nyírségi platóra, o plató peremén mindenütt löszfalat

látunk. Ha a homokbuckák között leásunk 1—IV2 m. mélységre, a futó-

homok alatt mindenütt löszrétegre bukkanunk. Növényzete: Quercus

robur L. (kocsános tölgy), Artemisia absinthium L. (fehér üröm),

Yerbascum austriacum Schott (ökörfarkkóró), Prunus spinosa L.

sep. dasyphylla Schur (kökényszilva).

A Bajusz-liegylejt talujszelvénye hosszabb és változatosabb geo-

lógiai múltnak kópét tárja elénk. E löszfal változó vastagságú, kb.

5—6 m-es. Itt a löszképzdés két periódusát láthatjuk. A fels- és alsó-

löszréteget 1 m. vastag kavicsgörgetegekkel teli löszanyag- és vályog-

réteg választja el egymástól.

Növényzete: Centaurea scabiosa (vastövü búzavirág), Coranilla

Varia (tarka koronilla), Kosa Medicago falcata (sarlós lucerna), Seseli

glaucum Z. Beckii Seefried (fakó gurgolya), Crepis pannonica Iacg

(magyar zörgf), Lathyrus tubernsns L. (gumós lednek), Campanula

glomerata L. (farinosa Rooli) (csomós csengetyke), Galium rerum L.

(tejoltó galaj).

A mesterrölgyi talajszelvénybl azt a következtetést vonhatjuk le,

hogy a Nagyhegyen elforduló vörösagyag a tercier-korszak végérl,

vagy a diluviális korszak elejérl való, mert rajta diluviális steppe-

löszt és löszvályogot találunk. Ügylátszik, hogy a Mester-völgy maga-

sabb lejtin a defláció és erózió eltávolította a vörösagyag fölötti lösz-

réteget, mert itt mindenütt a felszínen találjuk meg.

Növényzete: Cornus sanguinea L. (veresgyr-som)
,
Coryhis avel-

lana L., Populus tremula (rezgnyárfa), Rhamnas cathartica L.

(farkasbenye), Ligustrum vulgare L. (vesszs fagyai), Centaurea

scabiosa L. speudospinalosa Rf.ch (vastöv búzavirág), Trifolium

médium L. (közepes lóhere), Prunus cerasus L. (savanyú meggy), Medi-

cago falcata (sarlós lucerna), Galium verum (tejoltó galaj).

A Kopasz talajszelvénye a hegytet ers szélnek kitett déli és

délkeleti részén csonka. Csak a koromfekete A-színt található meg.

Alig 20—35 cm. vastagságon fedi az andezitbl álló csatornakitöltést.

Növényzete: füves terület, itt-ott bokrokkal, közvetlen a cserjés

erd mellett. A csererd sr, magas cserbl és bokrokból áll

(170 cm-ig). Ugyanez a növényzet a füves területen gyérebb és sat-

nyább: törpeakác és feny. Stachys (Betonica) officinalis L. (orvosi

tisztesf), Verbascum austriacum Schott (osztrák ökörfarkkóró),

Dianthus collinus W. et K. (öves szegf), Knautia arvensis L. (mezei

varf), Campanula glomerata L. (csomós c.sengetyke)
,
Centaurea

scabiosa L. (vastöv búzavirág), Galium verum L. (t-ejoltó galaj),

Földtani Közlöny. LV. köt.
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Hypericum perforatum L. (közönséges orbáncf), Plantago média L.

(közönséges útilapu), Origanum vulgare L. (vadmajoranna), Euphorbia

salicifolia Hst. (ftej), Prunus domestica L. (szilva), Pinus nigra

Arn. (feketefeny).

A Nagyfalu talajszelvénye nagyon jellemz a Tiszától keletre es
és idáig elnyúló nyírségi platónak mindazon peremrészeire is, amelyek

mint alacsonyabb fekvés területek, átmenetet alkotnak ugyan a

homokbuckás területekre, de még nem azok. Tiszaeszlár, Rakamaz,
Nagyfalu vonalán, Tiszaladány mentén lev mesterséges feltárások és

vályogbányák talajszelvényei mind ilyenek. Nagyon jellemzk a

C-színt nagy meszes konkréciói.

Növényzet: Artemisia vulgáris L. (fekete üröm), Matricaria ino-

dora L. (eb székf), Solanmn nigrum L. (fekete ebszl), Panicum

miliaceum L. (termesztett köles), Achillea millefolium L. (közönséges

cickafark), Chenopodium album L. (lisztes libatop), Melandryum

album Vogl Garcke (fehér estéli mécsvirág), Crepis setosa (serte-

szrös zörgf), Delphinium consolida L. (közönséges szarkaláb),

Gypsophila muralis L. (gyepi dercef).

Nagy hádas-tó talajszelvényében nincs meg a szikfok. Elszikese-

dóse ezidszerint nem következett be, mert körülötte laza összetétel

áradmánytalaj van; alatta is nagyobb mélységben áradmánvtalajt kell

feltételeznünk. Ez felszívja a tó nedvességét.

A Tavaszföldek és a tarcali „Legelö
u

talajszelvényeiben legjelleg-

zetesebb a szurokföld. Ez a tarcali „Legeln44 60 cm-rel magasabb

szintben kezddik, mint a Tavaszföldeken. E két szelvény szurok-

földje e helyek egyenltlen nívójú ó-alluviális horizontját jelöli. Az

ó-alluvium korában régi morotva, tófenék vagy a Tisza valamely holt-

ágának medre lehetett itt.

Ontava talajszelvényében 2 m. mélységig nyomát sem találtam a

szurokföldnek.

Alsó- és Felsberek holt ágaiban, a Holt-Tiszában . Középlegelö

és Bodrogköz mélyebb helyein, a vízállásos helyeken típusos réti-

agyag talaj alakult ki igen nagy kolloid agyagtartalommal. Ilyen

helyeken száraz idben 3—8 cm. széles és 2 m. mély talajrepedések is

vannak. Legszebb tál ajrepedéseket Nagy Nádas-tó mellett találtam.

3—5 cm. széles és 2 m. mély talajrepedéseket mértem meg a mérnáddal.

A holt-medrek az év legnagyobb részében ki vannak száradva,

legfeljebb tócsák, pocsolyák találhatók bennök. E helyeken a követ-

kez kagylókat, és csigákat találtam: Vivipara hungarica Har., Unió

pictorum Lin., Anodonta cygnea Lin.

Paptó: Vivipara contecta Mi el., Limnaea stagnalis Lin., Plavor-

bis corneus.
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Bodrogköz: Limnea stagnulis Ljn., Anodonta cygnea Lin.

Közép-legel: Planorbis corneus és Limnaea stagnalis Lin.

Valamennyien alluviális, mérsékelt nedves klimaperiódus képviseli.

IV.

Klimatológiai viszonyok.

Ha a talajosztályozással nincs valami különleges célunk, akkor

a mesterséges osztályozás helyett a különféle talajtípusok olyan

osztályozására kell törekednünk, amely a természet munkáját igyek-

szik feltüntetni. A talajnak anyaga ilyen osztályozás alapja nem lehet,

mert pl. gránitból a Schwarzwaldban podszol, Dél-Oroszországban

csernoszjom, a forró égöv alatt pedig laterit lesz.
1
* Fontosabbak azok

a tényezk, amelyek az anyagot talajjá alakítják át. Legfontosabb

ilyen tényez a klíma.

Tokaj vidékének tercierkori klímája fként azért érdekel minket,

mert a Nagyhegyen nyirokszer vörösagyagot lösz alatt is találtam,

ez tehát a diluviális lösznél idsebb képzdmény.
A tercier-korszakban egész Közép-Európában, tehát Tokaj vidé-

kén is, olyan klíma volt, mint ma a Földközi-tenger mentén. A mele-

gebb idjárás és kell nedvesség mellett a növényzet a mainál gazda-

gabb volt. A diluviumban az eljegesedés idszakának van legnagyobb

klimatológiai jelentsége. Ezzel karöltve a légnyomás úgy oszlott el,

hogy a Kárpátok medencéi (tehát Tokaj is) és Dél-Oroszország erd-

steppe-vidék volt. Ezzel magyarázhatjuk a nagymérték porhullást és

löszképzdést.

A jelenkor klímáját közvetlenül Tokaj vidékére részletesebben is

fel tudtam dolgozni. Erre a célra igénybe vettem Réthi.y Antal dr.-nak

Tárcái klímájára vonatkozó tanulmányát és az orsz. m. kir. Meteoro-

lógiai Intézetnek az évkönyveiben közölt adatait.
15

Miután Réthly Tárcái klímaviszonyait az 1901—1908. évi

meteorológiai észlelések alapján dolgozta fel, én ezeket az 1908—1916.

évi észlelések belevonásával Réthly intencióinak megfelelleg át-

dolgoztam. mert mennél több év adatai alapján dolgozunk, az elért

eredmények annál közelebb állanak a valósághoz.

Mivel Tokajból csak a csapadékra vonatkozó megfigyelések adatai

állottak rendelkezésemre, Tokaj állomására vonatkozólag csakis ezt

dolgozhattam fel és Tarcallal való összehasonlítást csakis ezekre a

meteorológiai elemekre vonatkozólag végeztem el. Réthly tanulmá-

nyából is csak azokra az éghajlati elemekre voltam tekintettel, amelyek

14 Ballenegger R.: A termföld. 109 1. Budapest, 1921. Ethikai könyvtár.
15 Réthly A.: Adatok a M. Kir. Ampelológiai Intézet szlészeti, meteorológiai

állomásainak klímájához, 1901— 1908. Budapest. 1913. Pallas.

7
*
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dolgozatom céljának leginkább megfelelnek. Dolgozatomnak az a

szabálytalansága, hogy majd 1908-ig, majd 1910-ig, vagy 1916-ig ter-

jed megfigyelések alapján dolgoztam, onnan ered, hogy a félbeszakadt

vagy tovább nem folytatott meteorológiai megfigyelések miatt egyes

éghajlati elemeknél más és más hiányok állottak el.

Legfontosabb éghajlati elem a hmérséklet. Réthly Tárcái h-
mérsékletének havi átlagai alapján a nyíregyházai állomás bevonásá-

val a hmérséklet 30 éves középértékét 9*6 évi átlagban állapítja

meg. Legmelegebb hónap a július 213° és leghidegebb a januárius

—3'2°-kal. Eszerint az évi ingadozás nagysága 24 -5°.

A hmérséklet maximumai Tarcalon. 1901—1916.

(Lásd a 101. oldalon lev táblázatot.)

A hmérséklet legmagasabb értékét 38 -kai 1905 augusztus 6-án

érte el, míg ez évek legalacsonyabb maximumát 2'3°-kal 1905 január

6.-án észlelték, tehát a 16 év alatt nem volt olyan hideg hónap, hogy

a hmérséklet egész hónapon át a fagypont alatt maradt volna.

A 38
c
-os maximum rendkívül magas érték, mert csak 35*2°-kal áll

második helyen 1904 augusztus 7.-e és 1911 augusztus 23.-a. A leg-

melegebb napok jelentkezése júliusban és augusztusban kb. egyenlen

oszlik el. Az átlagos havi maximumok is arról tanúskodnak, hogy a

legmelegebb napok kb. egyenlen oszlanak el július és augusztus hó-

napban, amennyiben augusztusban 32'6° és júliusban 32‘4° a maxi-

mumok átlagélteké.

A hmérséklet minimumai Tarcalon. 1901—1910.

(Lásd a 102. oldalon lev táblázatot.)

A 16 év alatt a legalacsonyabb hmérséklet Tarcalon 1912 decem-

ber 14.-én volt: —24’2°. A minimum legmagasabb értékei júliusra esnek,

míg a maximumoké augusztusra. Az átlagokban december a leghidegebb

és augusztus a legmelegebb. A minimum novembertl március végéig

minden évben a fagypont alá süllyedt. Azonban a 16 évben egyszer

(1916 év márciusában) elfordult az az eset, hogy a minimum l
-2°

volt.

A hmérséklet havi ingadozása: Tárcái 1901-tl 1910-ig.

(Lásd a 104. oldalon lev táblázatot.)

A hmérséklet havi ingadozásai Tarcalon ll -3° és 34*0 között

voltak. 1911 decemberében +7'7° és —3*6° között ingadozott a h-
mér, míg 1913 márciusában +22‘0° és —12’0° között. Az abszolút

havi ingadozás a legkisebb júliusban 22*3
,
míg legnagyobb december-

ben, 37*8° volt. Az évi ingadozás a 10 év alatt elérte a 62'2 -ot,

míg az egyes években 39'7° és 58*5° között váltakozott. Az átlagos

havi ingadozás értéke legnagyobb áprilisban 22*5
, mindjárt utána
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következik szeptember és október teljesen egyenl értékkel: 21 -8 -kai.

Ezek az adatok jellemzik legjobban Tokaj vidékének ersen kontinen-

tális klímáját.

Viszonylagos nedvesség százalékokban Tarcalon.

(Lásd a 104. oldalon lev táblázatot.)

Mivel az 1904. és 1908. évek kivételével a régebbi évekbl való

adatok nem teljesek (az 1912. év sem teljes), azért csak a teljes évek

adatai alapján dolgoztam, hogy a végeredményeket is megállapít-

hassam. Így számítottam ki a viszonylagos nedvesség közepeit. Legszá-

razabb hónap a május, 60-4^ nedvességgel, legnedvesebb a december

hónap, 85'6%-kal. Az évi nedvesség átlaga 70•7
r7.

A csapadék havi összegei.

(Lásd a 105. oldalon lev táblázatot.)

A csapadék havi összegeinek 16 évi átlagértéke Tokajban 574-7 mm,

Az évi menet típusa a kontinentális típustól annyiban tér el (lásd:

Hona Zsigmond: Éghajlat lí. r. Magyarország éghajlata, 277— 287. 1.),

hogy a fmaximum június helyett júliusban jelentkezik, mind Tokaj-

ban, mind Tarcalon, míg a fminimum mind a két helyen januárban

van. Augusztus és szeptember hónapok helyett október és december

hónapok között egy másodminimum van november hónapban. Szep-

tembertl októberre menve a csapadék ers apadását látjuk. A 16 évi

megfigyelések alapján e két helyen nincs másodmaximum, mert Tárcái

igen kicsiny szeptemberi maximuma nem vehet figyelembe. A novem-

beri és januári minimumok között feltnen kiemelkedik a december

hónap jóval több csapadékával. A viszonylagos nedvesség legnagyobb

havi átlaga csak a 9. évnek teljes és megbízható adatai alapján a csapa-

dékosabb hónapra: decemberre esik. Tarcalon a júliusi fmaximum ide-

jére esik a hmérséklet legnagyobb abszolút ingadozása: 45*3°. Ada-

tok híján ezt Tokajjal nem hasonlíthattam össze.

A csapadék havi összegeinek 16 évi átlagértéke Tarcalon 537-8,

Tokajban tehát 36'9 mm. átlagértékkel több csapadék esett 16 év alatt,

mint Tarcalon. Ez annyit jelent, hogy e 16 év alatt e vidéknek egy

hónapi átlagos esmennyiségével több jutott Tokajnak, mint Tárcái-

nak. Ez adatok szerint tehát a Nagyhegy tokaji oldala alig csapa-

dékdúsabb, mint a tarcali hegyoldal.

Rendkívül magas csapadékértéke van Tarcalnak 1913 augusztus

havában: 212 mm. Ugyanebben az évben, de július hónapban Tokaj-

nak még nagyobb csapadéka van: 223 mm. A 16 év alatt tehát e két

hely közül a legcsapadékosabb hónap Tokajban volt 1913 július havá-

ban. Az 1913. évi július, augusztus és szeptember hónapok 16 év alatt

mind a két helyen legcsapadékosabbak voltak (146—223 mm.-rel) és
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A hmérséklet havi ingadozása Tarealon 1901—1916.

É v i. ii. ni. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. Év

1901 220 20'S 180 21-4 17-0 18-0 22-6 18-2

1902 140 23'2 305 222 21*3 18-2 18-6 21-8 24-8 142 246 310 585

1903 22-2 18'8 24-2 190 205 14-0 20-8 20-6 25-4 282 21-7 266 47 0

1904 196 15-8 192 237 19-3 20-0 18'5 217 196 171 21-0 23-1 48-3

1905 18-8 170 181 22-4 189 18*1
j

174 28-0 25-2 18‘9 18-1 200 545

1906 140 17-0 17-7 25-6 160 23"7| 18-4 22-4 30-7 24-5 18’4 229 474

1907 213 209 23-0 15-8 230 201 206 23-7 26-4 23-8 18-8 164 51 2

1908 15-9 130 144 20-2 229 23-Oj 20-6 18-9 24-2 27-6 22-4 18*3 47-6

1909 25-2 199 19-4 27-1 25-6 19 8 21-3 20-2 16-2 20-7 21-1 163 55-8

1910 12’5 134 210 262 200 18'1 194 211 197 209 199 13-8 397

1911 18-5 26 1 27-1 25-5 18-8 20-8; 21-4 22-5 21-8 246 16-4 11*3 52 1

1912 217 24-1 196 190 20-6 209 17-2 213 17 9 243 147 170 487

1913 192 19 2 34-0 27-7 21*6 202 144 150 17-0 20-7 21-2 17-5 446

1914 17 2 293 153 21-4 20-2 15 6 205 174 212 161 215 15 2 460

1915 156 231 2T4 21-2 22-7 20-0 174 17-0 199 253 263 17-5 45 0

1916 177 18-1 15 6 217 196 181 209 194 206 24-9 26-0 134 44 1

Abszolút ingadozás .

.

296 343 37-0 28-9 27-o| 25'2 22-3 29-0 329 320 309 378 62-2

Átlagos havi ingadozás 17-8 19-8 21-8 22-5 21'0 194 191 21-4 21-8
|
21 *8 209 185 4S-5

Viszonylagos nedvesség százalékokban Tarealon.

É v I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. Év

1904 88 84 63 65 60 57 48 59 72 71 82 88 69

1908 89 89 74 69 55 53 54 59 62 69 64 90 69

1909 69 62 68 50 55 58 57 53 61 65 65 71 61

1910 69 68 52 53 56 54 59 58 62 66 75 79 63

1911 68 67 62 52 55 61 62 72 73 84 93 96 71

1913 84 77 71 68 70 68 77 80 81 79 85 90 78

1914 86 95 82 64 68 78 75 68 76 87 82 88 79

1915 83 77 77 64 59 64 69 72 76 77 81 86 74

1916 87 87 77 72 66 63 63 64 65 75 78 83 73

Közép 803 78-4 695 618 604 617 626 65 697 747 78-3 00 ON 707

1
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A csapadék havi összegei: Tarczal 1901— 1910.

Év I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. Év
24 órai

maximum

1901 _ 526 59’8 63'6 60-3 195 500 50-5 164

1902 3'0 50'S 364 56'0 73-5 37'2 16-1 28'4 2-0 498 0-0 28-6 361-8 304 IV. 26

1903 19-6 4'8 10*5 70-8 11 ‘9 92-1 128 8 21-4 5'5 339 83-9 29-6 512-8 64-0 VII. 10

1904 62 35*3 2-5 30-2 26*3 45’6 177 453 460 46-2 24-5 31 328-9 37-6 VIII. 23

1905 3-1 17*4 5-0 333 98-2 66'2 26-1 12-1 238 80-0 50'0 41 419-3 33*5 V. 23

1906 16‘0 15*0 29-8 7-5 40-9 536 57'5 403 86-5 2-3 501 759 475-4 301 IX. 12

1907 35-2 7-6 117 373 194 867 45 0 72-9 503 16M 22-7 494 453-7 41-4 VI. 23

1908 1SM 480 397 787 20'1 27-5 54-5 52-5 233 11-2 13'6 36'9 424-3 210 11.24

1909 51 5 46 5 102 78 87 44 82 17 23 81 611 31 IX. 15

1910 23 23 0 52 61 101 62 85 70 34 62 42 615 47 VI. 12

1911 14 9 19 73 109 26 24 45 23 70 17 43 472 489 V. 30

1912 22 30 52 29 77 47 76 62 116 42 22 25 600 363 VII. 21

1913 17 4 29 26 57 76 206 212 158 13 24 19 841 100 8 VIII. 6

1914 3 5 42 5 36 129 62 32 111 46 9 66 546 395 IX. 12

1915 98 45 50 43 51 77 112 77 124 69 49 67 862 352 V. 28

1916 18 68 43 93 36 28 79 45 48 59 30 64 611 28-6 VII. 15

16 évi

kilép
2 1-3 23 6 |27’2 42-7 |54-4 |64‘3 |69‘8 |584 j61-8 |39'9 |33*2 406 537-8

A csapadék havi összegei: Tokaj 1901— 1016

1901 |» 37 39 60 38 155 28 123 46 35 71 69 729 29-6 XI. 16

1902 0 44 44 59 88 44 45 38 10 87 0 24 483 27 4 VIII. 17

1903 7 3 9 71 46 85 189 21 7 49 91 35 613 82-0 VII. 10

1904 13 36 8 24 43 88 16 62 20 50 27 7 394 46 4 VIII. 23

1905 6 16 4 47 120 43 24 13 29 79 53 27 *>1 344 V. 21

1906 16 15 30 8 41 54 58 40 87 2 50 76 477 301 IX. 12

1907 37 12 17 34 19 84 40 49 29 18 26 40 405 350 VI. 23

1908 14 57 31 86 18 28 60 64 23 9 17 28 435 26 4 VIII. 24

1909 26 15 48 7 50 77 82 41 49 18 24 73 510 24-2 VI. 21

1910 42 24 1 57 44 81 50 71 84 33 60 44 591 250 IX. 2

1911 16 17 23 36 78 26 26 68 21 68 13 47 439 28-4 X. 24

1912 28 58 68 48 72 31 61 93 124 44 39 28 694 36 2 VIII. 11

1913 19 5 36 33 68 58 223 182 146 16 30 24 840 55-6 IX. 11

1914 ;

8 10 56 9 78 114 53 24 121 66 13 90 642 447 IX. 12

1915 111 46 58 47 31 68 98 78 126 73 51 79 866 305 IV. 14

1916
í

30 68 59 115 34 24 56 24 50 68 35 54 617 295 IV. 18

kUí
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mind a két hely legcsapadékosabb hónapja 1912 és 1915 szeptember

hava (111—158 mm.-rel), a 16 év alatt legalacsonyabb évi átlaga

Tarcalnak volt, 1904-ben 328‘9 mm.-rel, míg Tokajnak évi minimuma
ugyanebben az évben 394 mm. volt. Viszont Tarcalnak legnagyobb évi

átlaga 1915-ben volt (862 mm), míg Tokajnak legnagyobb évi átlaga,

természetesen ugyanebben az évben 866 mm. volt. Eszerint tehát az

évi átlagnak úgy maximuma, mint minimuma Tokajban nagyobb

érték, mint Tarcalon. A 16 évi megfigyelések ez adatai szerint tehát

Tokaj valamivel csapadékosabb, mint Tárcái.

Legnagyobb volt az ingadozás júliusban, 199'9 mm.-rel, míg május,

június, augusztus és szeptember hónapokban 98—200 mm. között inga-

dozott a csapadék mennyisége.

Tokajban a legnagyobb ingadozás szintén júliusban volt 207 mm.-

rel, míg január, április, május, június, augusztus és szeptember hóna-

pokban 102—169 mm. között ingadozott a csapadék mennyisége.

Az es mennyisége mind a két helyen az els három hónapban volt

a legkisebb. (Lásd a 107. és 108. oldalon lev táblázatokat.)

10 év alatt Tokajban 1903 június 10.-én esett a legtöbb es -

82-0 mm. Ugyanez a nap Tarcalnak is a legcsapadékosabb napja volt:

64-0 mm. csapadékkal. Ha azonban az egyenl mennyiség évektl el-

tekintünk és Tarcalnak 16 évi megfigyeléseit vesszük figyelembe, Tar-

calon 1913 augusztus 6.-án esett a legtöbb es: 101 mm. Évi maxi-

mumok Tarcalban (16 év!) legtöbbször május, július és szeptember

hónapokban voltak, míg Tokajban (10 év alatt!) az augusztus hónap-

ban. A maximális csapadékösszegek évi menete azt mutatja, hogy a

legersebb maximumok mind a két helyen június, július, augusztus és

szeptember hónapokra esnek, míg január, február hónapokra a leg-

gyengébb maximumok.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy bár lényegtelen különb-

séggel, Tokaj csapadékosabb, mint Tárcái: nagy vonásokban azonban

mind a két helyen egyforma csapadékbeli változások észlelhetk.

Milyen következtetéseket vonhatunk le e klimatológiai adatokból'''

Koppén Wladimir kiváló klimatológusnak az erdségek, mez-
ségek és sivatagok elterjedésére vonatkozó klimatológiai szabálya sze-

rint az erdség öve ott alakul ki, ahol az évi középhmérséklet

10—20 C° között van, az évi csapadék pedig 100—250 cm.

A hmérséklet és a megfelel csapadék határértékeit a mezség

és sivatag öve között a következ táblázatban foglalja össze:

Ha 25, 20, 15, 10, 5, 0, —6 C c
átlagos hmérséklet vidéken az

évi csapadék összege 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 cm, akkor ott mezség

alakul, ha ellenben az évi csapadék összege 35, 30. 25. 20, 15, 10,

5 cm.-nél kevesebb, akkor ott sivatag van.
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Legnagyobb

csapadék

összegek.

Tokaj

1901

—

1910.
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la reálnak évi átlagos hmérséklete 9*6 . Mivel ez közelebb van

10 -hoz, mint 5 -hoz, azért a táblázatban 10 -ot számítunk; ennek

évi 40 cm. csapadék telel meg. Tárcái csapadékának évi átlagértéke

537*8 mm, kikerekítve 54 cm, míg Tokaj évi átlagértéke 574*7 mm,

kikerekítve 58 cm. Ha e két érték középarányosát vesszük is 56 cm.-rel,

akkor is közelebb van 00 cin.-hez, mint 50 cm.-hez. A táblázat szerint

pedig 60 cm. csapadéknak 20 hmérséklet felelne meg. E mérlegelés

szerint Tokaj vidéke csapadékának inegfelelöleg olyan mezöségi típus

,

hogy csapadékához mérten jóval alacsonyabb hmérséklete van. mini

lennie kellene.

Minél alacsonyabb az évi hmérséklet, annál csekélyebb mennyi-

ség csapadék elegend ahhoz, hogy a klímát nedvesen tartsa, föltéve,

hogy a csapadék egyenletesen oszlik el a 12 hónapra.

Tokaj és Tárcái csapadékát feltüntet táblázatból meggyzd-
hetünk arról, hogy itt a csapadék nem oszlik el egyenletesen. Éppen

ez is egyik oka annak . hogy a hmérséklet és csapadék viszonya az

erdség és mezség közti határok között, ingadozik, mert hiszen Tokaj

vidékén normális viszonyok között (ha t. i. a csapadék egyenltlen el-

oszlása miatt nem volna száraz a klímája) 10 hmérséklet mellett

már 40 cm. csapadék is elegend volna a mezségi típus kialakítására.

Évi 56 cm. csmennyiségével tényleg az erdség típusához húz,

viszont 10°-os hmérséklete az erdség övének alsó határértéke. 56 cm.

csapadéknak a mezség övében 17 hmérséklet felelne meg és ez az

erdség övében a hmérséklet fels határához húz.

A csapadék és hmérséklet egymáshoz való viszonyának anomá-

liája a legszebben kifejezi Tokaj vidékének az erdségi és mezségi

klímatípus közt való megoszlását. A valóságban kicsiny tanulmányi

területemen csakugyan közvetlen közelségben találjuk egymás mellett

az erdség és mezség legszebb típusait. E két növényzeti típust ki-

alakító anomáliának megértését még a helyi klíma természetrajza is

elsegítheti. 18

V.

A talajok természetes osztályozása, talajtípusok és a talajtérkép.

A különböz talajokat nagyon sokféle szempont szerint osztá-

lyozhatjuk. Lehetséges a talajnemek, talajszelvények és talajtípusok

szerinti osztályozás is.

A talajnemek szerint való osztályozásnál azonban a vidék talaj-

tani viszonyairól nem kaphatunk h képet, mert az egyes talajnemek

a talajszelvényben hol a felszínen, hol a B- vagy C-színtben vannak.

A talajok anyagát magában foglaló talajszelvény maga sem elég bizo-

16 Passakge Siegfried: Dir Grundlagen dér Landschaítskunde. III. k., 170. 1.
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uyos alapja az osztályozásnak és térképezésnek. (Lásd a III. és IV.

fejezetet .)
17

Ilyen alapon készült talajtérkép, bár a talajnak sok jellem-

vonását veszi figyelembe, de a különböz jellemvonások valódi értékét

nem domborítja ki eléggé. A talajnak nem egy igen jellegzetes vonása

a többi kevésbbó jellegzetessel szemben háttérbe szorul. A talajszelvény

felett lév növényzettípus szerinti osztályozás is csak akkor felel meg,

ha a talajon nagyon hosszú ideig tenyészett ugyanaz a típusú növény-

zet. (Lásd a III. fejezetet.)

Ballenegger Róbert azt írja
,

18 hogy a természetes talajosztályo-

zás azokon a törvényeken alapszik, amelyek a különböz talajok saját-

ságainak egymás mellé és egymás alá való rendeltségét megállapítják.

Ezeket a törvényeket az egyes talajok létfeltételei szabják meg.

A természetes osztályozási rendszerek már haladást jelentenek a mes-

terséges rendszerekkel szemben. Ma ugyan ezek sem lehetnek tökéle-

tesek, mert a természetrl szóló ismereteink maguk sem tökéletesek.

Igyekeznünk kell a talajokat keletkezési módjuk szerint osztályozni.

Mivel a különféle talajnemek a növényzet és a növényzet felett

lev éghajlat hatására képzdnek, az osztályozásnál az éghajlat

és növényzet hatására tekintettel voltam.

Mivel azonban Glinka talajosztályozásában az a tényez képezi

az osztályozás alapját, amely leginkább szabja meg a talaj kialakulá-

sát és ez a. tényez a talaj átnedvesedése: azért erre is tekintettel

voltam. Mivel a talaj átnedvesedésének foka nemcsak a klímától,

hanem a vidék lejtési viszonyaitól, az anyakzet sajátságaitól,

a növényi takarótól, meg attól is függ, hogy árvizes, vagy árvíz-

mentes-e a kérdéses terület, a talajtérkép készítésekor a lehetség

szerint ezeket is figyelembe vettem.

Az éghajlati tényezk és a talaj átnedvesedésének egyéb tényezi

azonban több esetben nem fejthetik ki kellleg hatásukat, részint azért,

mert még igen rövid ideig hatottak a talajra, részint pedig az

anyakzetnek fizikai sajátságai és chemiai összetétele is akadályoz-

hatják a küls természeti tényezk hatását. Pl. a Tisza áradmány-

talaja olyan fiatal, hogy Glinka szerint ma még endodinamo-

morf
111

talajnak kell minsítenünk, mert a talajképzdés küls folya-

matai ezidszerint még nem fejthették ki hatásukat, míg a Nagy

Nádas-tó rétiagyagja vagy még inkább a tarcali „Legel“ szurok-

földje ektodinamomorf talaj, mert kialakulásukban a küls talajképz

erk már rég túlsúlyra jutottak.

17 Talajtérképemen a szelvényes és nem szelvényes talajok típusait a reájuk ható

természeti tényezk és a talajokban rejl természeti sajátságok figyelembevételével

állapítottam meg.
,H

L. c. 1.04. 1.

10 A talajképzdés folyamatának bels körülményei szerinti.
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A Szög mentén, valamint Tiszaeszlár, Tiszaladány és Holl -Tisza

mentén fiatal szürkésbarna átmeneti képzdményeket .jelöltem ki, mert

elször endodinamomorf talajból ektodinamomorf talajjá alakultak át.,

azonban a Tisza árvizeinek átnedvesít hatása a múlthoz képest mind-

Seh&nyei §g totgjoh *5zetvény nélküli talqjok

111 TTffTTl

OTalajszeivér/yekhelyéijelöli ^Mechanikaitalajelemzéshelyei

6. ábra. Természetes osztályozás szerinti talajtérkép.

Jelmagyarázat.
I. Szelvényekkel bíró talajok: 1. Fekete mezségi talaj. — 2. Sötétbarna mezségi talaj

(csernoszjom)._—-3. Világos, 6zürkésbarna (átmeneti jelleg) mezségi talaj. — 4. Béti-— ö. Vörösagyag, reliktum talajnem. Egykori taíajszelvény fi-szintje.
II. Szelvénynélkuli talajok: 6. Lösz-talaj. — 7. Átmosott lösz. — 8. Aradmány talaj.

inkább alábbhagy, más szóval a küls talajképz-tényez (árvíz) át-

alakul (árvíz megsznése), a talaj tehát szintén ismét átalakul s így
most a múlthoz képest átmeneti képzdmény.

A Holt Tisza-menti ó- és új-alluviális átmeneti képzdményre
nemcsak az árvíz megsznése volt hatással, hanem az erd meg-
sznése, amelyet ott a múlt század 80-as éveiben kiirtottak. A talaj

térkép készítésénél úgy itt, mint a többi helyeken is a lehetség szerint
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figyelembe vettem a klíma, növényzet, talajvíz és a térszín lejtési

viszonyai által megszabott küls tényezket is, mivel ezek a talaj át-

nedvesedését nagyon módosíthatják.

A talajképzdés bels folyamatai közül az anyakzet fizikai saját-

ságait annyiban vehettem figyelembe, hogy mechanikai összetételét

vizsgáltam meg. A chemiai hatásokat csak a talajszelvények B-színtjei-

nek kialakulásában vagy ki nem alakulásában figyelhettem meg.

A tokajvidéki talajtípusokat térképezés céljából két fcsoportra

osztottam: I. a) Szelvénnyel bíró talajtípusok, b) Erdei talajtípus

reliktuma, II. Szelvénynélküli talajtípusok.

Az els csoportba azokat vettem, amelyeken a küls talajképz

tényezk már hosszú idn át kifejthették hatásukat, tehát a teljesen

kifejldött szelvény típusokat. Ide soroztam még a szelvénykialakulás

eléggé fejlett stádiumában lev talajtípusokat is. Idetartoznak: 1. a

fekete mezségi talajok, 2. sötétbarna mezségi talajok (cserno-

szjomok), 3. világos szürkésbarna (átmeneti jelleg) mezségi talajok,

4. rótiagyag talajok.

5. A vörösagyag mediterrán-klíma alatt kialakult szelvénnyel bíró

erdei talajtípus altalaja (B-szintje). Mint ilyen, a jelen geológiai kor-

szakban nem is talajtípus, hanem talajnem
,
egy diluviumnál idsebb

korú talajtípus reliktum altalaja. Az A-színtet, fként a Nagyhegy

magasabb részein a defláció és denudáció eltávolította.

A szelvénynélküli talajtípusok még a bels talajtképz tényezk

hatása alatt állanak. Ilyen tényezk lehetnek a talaj anyakzetének

fizikai sajátságai, chemiai összetétele. Sokszor a talaj kedveztlen el-

helyezkedése is elegend ok arra, hogy a talajtípus hosszú ideig szel-

vény nélkül marad más talajokkal szemben. (Lösztalaj a Nagyhegyen

és ártéren!) Ezek mind endodinamomorf talajok. Idetartoznak: 6. lösz-

talaj, 7. átmosott lösz a hegy lábánál és a Szöginél. Ez kolluviális

talaj, 8. áradmánvtalajok.

Hogy az endodinamomorf talajtípusok mily hosszú id alatt ala-

kulnak át ektodinamomorf talajtípusokká, azt geológiai korszakok

szerint mérni nem lehet, mert a Nagyhegy legtöbb lösztalajának még

mindig nincs szelvénye, pedig diluviális korú, holott a szelvénnyel bíró

rétiagyag alluviális korú.

Glinka az ektodinamomorf talajokat (de csak ezeket!) azon

nedvességmennyiség alapján osztályozza, amely a talajképzdés során

a talajba bejutott. Mivel ez az osztályozás nagyon tanulságos, a tokaj-

vidéki ektodinamomorf talajokból a következ osztályokat létesí-

tettem :

1. Optimális átnedvesedésü talajok. Idetartozik a Nagyhegy

vörösagyag talaja a Kereszthegy hosszanti gerince mentén, a Mester



ADATOK A T OK AJ1-NAGY1IEGY ÉS VIDÉKÉNEK TAI.AJISMERETÉHEZ. 113

völgy középs és fels részén (Róka-völgy és Nyavalya-tet), a Nagy

Rákóczi- és Csorgóközi-völgy egyes részein. A talaj vörös színét a

hajdani erdei talajtípus B-szintjében felhalmozódott vashidrátok adják

meg. A talaj a meleg, nedves klíma és erd alatt b nedvességet kapott

.

2. Közepes átnedvesedés talajok a fiatal szürkésbarna (helyen-

ként sárgásszürke) átmeneti képzdmények. (Szelv. talajtérkép). Eze-

ken egy kevés podszolosodás jelei láthatók. Idetartoznak még a Nagy

Nádas-tó, tarcali „Legel 4
' C-színtjei és a Tavaszföldek 145 cm.-ti le-

felé es horizontja. Ezek az altalajok azonban nem fiatal képzdmények.

A nyírségi diluviális platóperem kialakulóban lev csernoszjom-szelvénye.

(II. táblázat VIII, IX, X, XI. szelvénye.) Ilyen a rakamazi diluviális

platóperem B-színtje a Nagy Morotva-tó É-i nyúlványától É-ra.

3. Mérsékelt átnedvesedés talajok a térképen kijelölt csernoszjomok

és csernoszjom-típusú mezségi talajok, a Nagyhegy fekete, barna mez-
ségi talaja és mezségi jelleg kolluviuma. A Kopasz-tet fekete-

barna mezségi talaja és az alsóbb szinteken lev lösz között olyan

talajgyrt jelöltem ki, amely már nem lösz, de nem is típusos mez-
ségi talaj, B-színtje nincs, valami keveréktípus. Ezt mezségi jelleg

kolluviumnak neveztem el.

A csemoszjom sajátságait Ballenegger Róbert részletesen

ismerteti idézett mvében. A 7. ábra kialakulófélben lev csemoszjom

profilját mutatja. Az A-színt ersen összerepedezett, morzsalókos

szerkezet. A kisebb repedéseken kívül a C-színtig lehatoló nagyobb

tál ajrepedések prizmaszer oszlopokra bontják a talajt. A B-színtben

Földtani Közlöuy. I.V. köt. 192.') 8
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lév krotovinák (vakondlyukak) a feltalaj anyagával vannak kitöltve.

Ezt az anyagot részint a talajnedvesség és a csapadék szállítja le a

talajrepedéseken át, részint a vakondok. Ezek és a földi giliszták

hosszú id múltán teljesen elkeverik a három szintet és teljesen egy-

nem csernoszjom talajtípus lesz belle.

4. Túlzott átnedvesedésü talajok a mélyebb helyek intrazonális

rétiagyag és koromfekete szurokföld talajai. (Szelv. talajtérkép.) Ezek

hol a felszínen, hol az altalajban vannak. (II. táblázat.) Mindkét talaj-

nem, ha a felszínre kerül, és a küls talajtképz tényezk olyan át-

alakulása éri ket, hogy kevesebb nedvességet kapnak, fokozatosan

mezségi földekké, csernoszjommá alakulnak át.

Igen érdekes a Bodrogköz D-i és DK-i részének és Alsóberek K-i

részének talajtérképe. Itt az árvíz alkalmával keletkezett hosszanti

zátonyok (lásd I. fej.) között keletkezett árokrendszerekben az ár-víz

visszavonulása alkalmával a víz hosszú ideig visszamarad s alatta

egészen fiatal rétiagyag képzdik. Ez az oka annak, hogy e helyeken

a zátonyok áradmánytalaja a rétiagyag talajokkal sávszerén válta-

kozik.

A felsorolt tényekbl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bár

a klimatológiai viszonyok ismerete föltétlenül szükséges a talajok osztá-

lyozásához, de a helyi körülmények még ilyen kis területen is nagyon

módosíthatják a klíma hatását és ezzel a talaj átnedvesedését. Csak

így magyarázható meg, hogy közvetlen közelségben olyan eltér talaj-

típusok képzdhetnek.

5. A futóhomok mint talaj, vándor talajtípus.

6. A Nagyhegy lábánál átalakult löszféleség az alluviummal

összekeveredett: kolluvium.

VI.

A talajok geológiai korszakok szerinti osztályozása.

A lösz és a nyírségi platóperem futóhomokbuckái diluviális

korúak. A magasabb ártéri részeket, árvízmentes területeket, ahol már

új anyag nem járul hozzá a talaj képzdéséhez, a Nagyhegyen pedig

a diluviális korszak után képzdött talajokat ó-alluviális korfuiknak

vettem. Ugyancsak ó-alluviális korúak az altalajban a rétiagyagok és

szurokföldek. Persze ezeket nem lehet térképezni. Tiszaladány és

Takta-ér között és a Szögtl D-re a 104-os magaslat homokbuckái

szintén ó-alluviálisak.

A teljesen fiatal, ma is árvizes területeket új-alluviális korfuiknak

vettem.
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II. TÁBLÁZAT.

A Tokaji-Nagyhegy és vidékének talajszelvényei.

0-= Mechanikai talajelemzés helye.

I. Tiszaeszlár.

Horizont és

mélység cm.

A talajnem

minsége
A talaj színe és egyéb jellemz tulajdonságai

A
10-40 j

Vályog Fakóbarna. Mészkonkréciók.

B
140—60 (

Löszvályog Sárgásbarna. Határ elmosódott. Mészkonkréciók.

C 1

60- i
w Fehéres fakósárga. Mészkonkréciók.

II. Rakamaz-inenti diluviális plató homokbuckái.

X—X |

Futóhomok Feketésbarna. Nem meszes.

0-700
j „ „ „

X-X 1

700—
j

Lösz Barna, meszes.

III. Bodrogköz. Áradmánytalaj.

Áradmány Sárgásszürke és barnásszürke. Nem meszes.

0—300

» -0

ff ff ff ff ff

IV. Bajusz-hegylejt.

0- 70 Lösz Sárga, meszes.

70-120 „ Világosbarna, meszes.

120—200 Sárga, meszes.

200-315 Löszvályog Sötétbarna, meszes. Kavicsgörgetegek. Nagyhömpölyök.

315—360 Vályog Világosbarna, nem meszes.

360— Lösz -0- Élénk-világossárga, meszes.

V. Mestervölgy.

X-X
\

0—40 /

Löszvályog Barna, meszes.

X—X 1

40—60 j

Lösz Világossárga, ineszes.

X-X
\

60— f

Vörösagyag -0- Vörös, meszes.

VI. Kopasz.

A
10—25
j

Vályog Fekete, nem meszes.

B
I

25—60
)

n Barnássárga, nem meszes.

C
160- |

Lösz Sötétsárga, meszes.
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Horizont és

mélység cm.

A talajnem

minsége
A talaj színe és egyéb jellemz tulajdonságai

VII. Nagyfalu.

A
|0-80 |

Vályog Sötétbarna, nem meszes. Pikkelyes talajrepedések.

B
i80—110 I

„
Sárgásbarna, szürke alaptónussal. Nem meszes.

Kisebb konkréciók.

„0^ }

|

Lösz
Világossárga, meszes. 10 cm. nagyságot is elér

mészkonkréciókkal.

Vili. Nagy Nádas-tó.

0—30 1

Rétiagyag Egérszürke, nem meszes.

B
30—10

|

O Fekete, nem meszes.

C
\70-130
|

" Egérszürke, nem meszes. Rozsdabarna foltok.

IX. Tavaszföldek. •

X-X 1

0-40 j

Vályog <> Barna, nem meszes.

X-X 1

40-85 }

Sötétbarna, nem meszes.

X-X 1

85-110
J

Rétiagyag
Sárgásbarna, z&irosfényü. Rozsdabarna és fekete

foltok. Nem meszes.

X-X 1

110-145 f

Szarokföld -0 Koromfekete, zsirosfényü. Nem meszes.

X-X 1

145-200 /
Vályog <^> Sárgásszürke, nem meszes.

X. Ontava.

X-X 1

0-50 }

Rétiagyag Feketésszürke, zsirosfényü. Nem meszes.

X-X 1

50—80 |

•>

Sárgásbarna, zsirosfényü. Rozsdabarna foltok Nem
meszes.

X-X 1

80-115
)

Vályog Világosbarna, lazaszerkezet. Nem meszes.

X-X 1

115-200 J

1

»»

Sárga, agyagos. Rozsdavörös, szürke és fekete foltok-

kal. Sok csillám. Nem meszes.

XI. Tarcali „Legel 4
*.

X—X 1

0—55
)

Rétiagyag Szürkésfekete, zsirosfényü, nem meszes.

X-X
55—110

j

Szurokföld Koromfekete, zsirosfényü, nem meszes.

X-X 1

110-200 |

Rétiagyag
Barnásszürke, rozsdavörö6 és fekete foltokkal. Nem

meszes.
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Jelen tanulmányom kiadásának költségeihez hozzájárult a Magyar-
honi Pöldt. Társulat, Szabolcs és Zemplén megye törvh. bizottsága,

Nyíregyháza város és Tokaj nagyközség képviseltestülete, amiért is e

testületeknek hálás köszönetét mondok.

Készült Debrecenben, 1925 április havában.

PETROGENET1KAI MEGFIGYELÉSEK
A P ILISSZENTLÁSZLÓ-KÖRNYÉK 1 ANDEZITEKEN.

— A 9-ik ábrával. —
írta: vitéz Lengyel Endre nn.*'

1923 nyarán, Visegrád környéke és az Apátkuti-völgy tanulmányo-

zásának folytatásaként, a Szentendre-Pilisszentlászló közötti területei,

valamint Pilisszentlászló közvetlen környékét jártam be. Ezt a 1 rületet.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925 május ti-án tartott szkülésén.


