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Das ganze System ist auf dynamischer Grundlage aufgebaut.
Will mán einen Bódén in das System einreihen, geniigt es deci

Lokaltypus zu bestimmen. Die physikalischen und pfianzenphysio-
logischea Zustandsbestimmungen des Bodens gewinnen dureh die

Einreihung des Bodens in das System cinen dynamischen Charak-
ter. Deshalb ist es von gr-osser praktiseher Wichtigkeit, nicht nur
den Náhrstoffzustand zu bestimmen, sondern auch den dynamischen
Oharakter des Bodens- Ebenso ist es notwendig, dass auch bei dér
praktischen Bodenkartierung die bodendynamische Klassifizierung
zum Ausdruek gelangt. Das wird am eint'achsten durcli den gene-
tischen Bodentypus bestimmt und angegeben, deni die genetischen
Bodenbildungsfaktorea sind zugleich die wirkenden dynamischen
Faktorén im Bódén.

# * *

Talajrendszerem kiindulási pontját azok a genetikai talaj-

típusok képezték, amelyek az orosz talajtani iskolából indultak ki,

(s amelyek ma a talajtan alapegységeit alkotják épúgy, mint ahogy
pl. az ásványok az ásványtannak, vagy a kzetek a kzettannak
egységei. Dokuesajev, az orosz iskola atyamestere, a talajt
nem tekinti egyszeren eImáiltt kzetnek, hanem az összes
t a 1 a j k ó p z d ó s i t é n y ez k f ii g g v é n y é n e k . Ebben korá-
nak általános felfogásától lényegesen eltért. St azt is mondhatjuk,
hogy D‘ o k u c s a j e vnék ez az alapgondolata még sokáig nem talált
kell megértésre, nemcsak idegen országokban, de még saját hazá-
jában sem. Még 1909-ben az I. Nemzetközi Agrogeológiai Konferen
cián a nagy Ramann, és az itt összegylt talajszakemberek zöme
a talaj fogalmát egyszeren akként határozta meg, hogy a talaj
a föld küls szilárd kérgének elmúlltt része. Ma már tudjuk, hogy
ez a meghatározás nem elegend, mert a. kzetelmállás ugyan a

talajban is nevezetes szerepet visz, de más talajképzdési jelenségek
kel tyombinalva, egészen sajátos, a talajokra, jellegzetes
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jelenségekké alakul át, melyeket t a 1 a j kép z d és i jelensé-
geknek nevezhetünk. Legjobb, ha a talajképzdési tényezket és

az azok hatása folytán a talajban lejátszódó jelenségeket egy köz
vetlen példán világítom meg.

A mi alföldi televényes fekete földünk, pl. Mezhegyesen, ere-

detileg lösz volt, másszával ez a geológiai eredete ennek a talajnak.

Ezzel adva van a talaj kiindulási anyaga, az els képzdési tényez,
melyrl tudjuk, hogy subaerikus képzdmény, hulló por, mely igen
gyér xerofita növényzet közé hullott. Maga az alapanyag zöme
finom por, amelyhez legfeljebb finom homok keveredett aszerint,

hogy mennyire növekedett idnként a légáramlatok sebessége.

Agyagos rész rendesen kevés, mert a löszképzdés csak száraz ég-

hajlatban és ott alakul ki típusosán, ahol száraz alapzatra talál-

Ha ugyanis a finom hulló por idszakosan, vagy állandóan víz-

borított területre esik, akkor u. n. agyagos vagy mocsári lösz kelet-

kezik. Nem foglalkozhatom részletesebben a löszképzdéssel, csak

azt akarom kidomborítani, hogy már ezen alapanyag képzdésében
is az elmállás mikéntje és mértéke lényegesen változik a vidék

éghajlati és domborzati, továbbá vízrajzi viszonyai szerint. Maga
az eredeti hullópor kémiailag alig mállóit el, ha száraz körül-

mények közé jutott. Ezért kevés benne az agyagos rész. Ugyancsak
a száraz éghajlat, illetleg helyi vízrajzi viszonyok következtében

a finom hulló por csak szárazságot tr, gyér növényzetet nevelhet,

melynek elhalt maradványa olyan kevés, hogy az adott viszonyok
között nyomtalanul elbomlik. Ezért az eredeti lösz nem is tartal-

maz meghatározható húmuszmennyiséget. Ezen az alapkzeten ala-

kult ki azután a televényes fekete föld Mezhegyesen, Békésgyulán,

Békéscsabán és Alföldünk legtöbb helyén. Az orosz fekete föld, a

„csernozjom“ is nagyrészt löszön épült fel. Ámde Koszovi cs
tanulmánya értelmében (1) a csernozjom más alapkzeten is (ú- rrn.

morenalerakódások, júraagyag és mész, olivinbazalt stb.) elfordul

és nálunk is pl. a kecskeméti fekete televényes homok nem egyéb,

mint homokon felépült csernozjom. Ha most kutatjuk annak okát,

hogy miként alakulhatott ki ennyire különböz kzeteklkil ugyanaz
a talajtípus, akkor mindjárt másik két fontos tálajképzdési tényezt
ismerünk fel: az éghajlatul és növényzetet. A fekete mezségi talaj,

vagy csernozjom kialakulásához mérsékelten száraz éghajlat szük-

séges, mely elég nedves ahhoz, hogy a talajt, a téli hideg idszakot

nem tekintve, állandó fnövényzet borítsa; de nem elég nedves

ahhoz, hogy azon bvebb nedvességet igényl fák, vagy erdségek

foglaljanak teret.

Kezdetben ezek az éghajlati jellemzések nagyon határozat

hurok voltak, ma már Koppén (20) után a különb. éghajlati zóná-

kat és ezek válfajait határozott képletekkel fejezhetjük ki, akár

csak a vegyi képletekkel a vegyidet alkotórészeit. Az orosz csernoz-

jom-zóna Koppén éghajlati világtérképe szerint BSk képlettel

van jelölve, melyben B a száraz zónát, S ennek Steppe-területét,

k pedig azt jelenti, hogy a tél hideg, az évi hmérséklet átlag

-J-
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több. A Láng-féle estényezk az európai csernozjom-övekben 40—70,

az Északamerikai Egyesült Államokban 41—152 között változnak-

A Mayer-tele nedvességi értékek (N—S quotiensek) pedig Európá-
ban 125—350, Amerikában 1 12—323 között változnak.

Ez tehát egy állandó és gazdag mezségi növényzet birodal-

mává lesz, függetlenül most már attól, hogy milyen volt az alap-

kzet, lösz, homok stb., mert a növényzetre ilt dönt az éghajlat,

illetleg a helyi vízrajzi viszonyok. Így pl. az orosz szárazabb
mezségi zónákban, ahol már nem a fekete föld, de a világos-barna,

vagy gesztenyeszín talajok zónája van, a nedvesebb, de még nem
vizenys mélyedésekben mezségi fekete földet találunk. Mert itt

az altalaj vízviszonyai, a száraz éghajlat ellenére is nedvesebb
viszonyokat hoznak létre a talajon, mint amin a magasabb fekvés
száraz steppéken uralkodik. Ilyen viszonyok között tehát a barna
mezségi talajok zónájában foltomként fekete mezségi talajokat

találunk. Ezzel pedig a helyi domborzati és vízrajzi viszonyoknak
tulajalkotó szerepét látjuk a mezségi talajok kialakításában- A
mezségi talajok kialakításába, mint ötödik tényez, az állatvilág

is beleszól. Ismerjük a, mi alföldi pusztáinkról az ürgét, mezei egeret,

továbbá a nedves televényes földjeink lakóját, a vakondot. Ezek
a talajlakók a rr.ezségi talajok jellegzetes állatvilágához tartoznak,

mert élelmük a füvek magvai, lakásuk és búvóhelyük a talaj-

Ebben azután a tekervényes utakon át a mélyebb szintekben készí-

tik el lakásukat, ezzel pedig a. fels, televényes szint talaját a mélyebb
szintek anyagával egyre jobban összekeverik. Egyben típust jelz
tényezk is, mert a fekete mezségi talajok szelve íyében gyakran
látunk a fels fekete szintben világosabb foltokat,, a világos altalaj-

ban pedig fekete földdel kitöltött foltokat. Az oroszok ezeket

„krotovmák“-n,ak nevezik, utalván ezzel azokra a rágcsáló álla-

tokra, amelyek ezeket az üregeket létrehozzák, és amelyeknek
csontváza is gyakran feltalálható ezekben az utólag kitöltött üre-

gekben. Ahol tehát ilyen krotovinákat, illetleg kitöltött üregeket

találunk, ott kétségtelenül a talaj képzdésében legalább is egy
ideig olyan száraz éghajlat uralkodott, mely a mezségi növényzet-

nek kedvezett. Ezek a rágcsálók ugyanis csak ilyen körülmények
között tudnak megélni- Így a krotovinák útján még a régen elte-

metett mezségi talajokat is felismerhetjük.

Ámde a mezségi talajokra nemcsak a krotovinák jellemzk,
hanem a talaj humuszának az ásványi résszel való teljesen egy
nemit összeolvadása. Ebben nemcsak a rágcsálók, hanem a földi

giliszták és valószínleg még más talajlakó állatkák is közre-

mködnek. Az évenként elhalt füvek földfeletti és földalatti részein

ugyanis a különféle állatkák egész serege táplálkozik, s így az

elhalt növény rostszervezetét szétbontja, megemészti, és az el nem
használt szerves anyagot kiválasztja és a talaj ásványi részével

tökéletesen összekeveri. Az ilyen humuszt nevezik a német szak-

emberek „Mull“-nak (2), mely erdtalajokban csak ritkán fordul

el, a fekete mezségi talajokban azonban általános. Iía igaz is
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az, hogy a földigiliszták „Mull“-ja nemcsak mezségi feketeföldiek-

ben, de jó erdtalajokban is képzdhet, mégis nagy különbség van
a kétféle húmusz tartóssága szempontjából. Ez megint a két talaj-

típus ellentétes dinamikai és kémiai jelenségeivel függ össze,

melyet itt csak röviden akként jellemzk, hogy az erdk humusza
telítettet) .s ezért mobil is , a mezség) talajoké mésszel telített , ezért

stabil és lassan bomlik meg
Itt ugyanis egy érdekes látszólagos ellentmondással találko

zunk- Ismeretes ugyanis, hogy a húmuszt megbontó baktérium-
világnak a mezségi talajok gyengén lúgos, és tápanyagokban
gazdag közege sokkal megfelelbb, mint az erdtalajok savanyú, és

rendesen tápanyagok hiánya miatt szegényebb közege. Tisztán
talajbakteriológiai szemszögbl tekintve, azt kellene tehát gondol-
nunk, hogy az erdtalajokban inkább felhalmozódik a húmusz,
mint a mezségi talajokban. A valóság pedig az ellenkezt bizo-

nyítja. Ez az ellenmondás azonban csak látszólagos és csak azt

bizonyítja, hogy a talajbakteriológiai kérdéseket általános talaj

tani ismeretek híján nem lehet a valóságnak megfelelen meg-
oldani. Itt ugyanis elssorban nem szabad felednünk, hogy a

baktériumok mködéséhez nemcsak táplálóanyagok és kedvez h-
mérséklet, de elegend nedvesség is szükséges. Tudjuk ma már,
hogy az erdtalajok baktériumflórája a meleg nyári hónapokban
a legtevékenyebb, mert a meleg kedvez a baktériumok szaporodásá-
nak, az erdtalaj pedig elég nedves még nyáron is. De már a
mezségek talajában ilyenkor nedvesség hiánya miatt a baktériu-

mok száma ersen visszaesik. Amikor tehát legélénkebb lehetne a

húmuszbontás, a szárazság ezt megakasztja- Ehhez hozzájárul, mint
már említettem azt is, hogy a telítetlen erdhúmusz felülrl lefelé

vándorol, és így a húmusztakaró alatt sokszor egészen megfakult

szürke, vagy fakó szint, az ú. n. „podzol“ képzdik. A mezségi
feketeföld húmusza kalciummal telített; ezért nem vándorol, mert
nem diszpergál ví,z hatására, hanem helyben marad, és mint old-

hatatlan ragasztóanyag, hozzájárul a feketeföldek állandó morzsn-
lékos szerkezeiének biztosításához. Arra nézve pedig, hogy a mara-
dandó televény képzdésében mennyire dönt szere]) jut a kalcium-

nak, legjobb bizonyítók a rendzinák fekete húmusza.

A rendzinák tulajdonképen erd talajok, mégis a televényük

nem mobilis és nem is bomlik gyorsan, mert a rendzinák alapkzete
szénsavas mész, vagy a gipsz. Mindkét esetben a kalciumkation
közömbösíti az erdtalaj savanyúságra hajló közegét és koagulálja

az esetleg átmenetileg és helyileg képzdött telítetlen humuszt is-

Ezért a rendzinák, az erdségek fekete földjei is, talajtani tekin-

tetben közelebb állnak a esernozjomokhoz, mint a podzolokhoz. Ma
még ugyan nem ismerjük eléggé a humuszanyagokat, hogy kellleg
megmagyarázhatnék azt, hogy a kalciummal telített humusz a

szerves bontások kisebb mértékét képviseli, mint a savanyú, vagyis

telítetlen erdhúmusz. Minden jel arra vall azonban, hogy kalcium-

mal telített humusz lassabban bomlik, mint a telítetlen, és hogy
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utóbbiból, még ha mesterségesen telítjük is kalciummal, ez a hu-

musz gyorsan eltnik- Jó példa erre a lecsapolt és meszezéssel

közömbösített, savanyít láptalajok humuszának gyors eltnése. Az
is érdekes, hogy ha a mezségi fekete told erd alatt degradálódik,

akkor a kalciummal telített humusz hamarosan telítetlenné lesz

és hamarosan elbomlik. Ezekbl jogosan kövekeztethetiink S te-

lj utt-tal (3) arra, hogy a savanyú erdhúmusz valahogyan mesz-

szibbre menleg elbomlott humusz, mint a csernozjom húmusza.
mert amabból nem lehet emezt helyreállítani, holott a csernozjom
húmusza, ha degradálódik, hamarább bomlik. A mezségi talajok

húmusza az elhalt szerves anyagokból közvetlenül képzdik, való-

s ínleg a kabátunkat ionnak véd hatása alatt és ezen közeg gyenge
lúgossága következtében. Az újabb idevonatkozó tapasztalatokból

ugyanis feltételezhetjük, hogy lúgos közegben a növényi szerves

anyagok legellentállóbb maradéka, a lignin, a fehérjékkel tartósaid)

komplexumokat ad, melyek már nem is bomlási termékek, de szin-

tézis útján, felépült új anyagok. Savanyú közegben ez a szintézis

nem mehet végbe. A lignin ugyan itt is humifikálódik és részben

megvédi a fehérjék nitrogénjét az ammonifikálással szemben, de

korántsem olyan mértékben, mint az elbbi esetben. Ezeket a jelen-

ségeket tanulságosan világítja meg Kovásza a y dr-nak megye-
temi laboratóriumomban nemrég készült mszaki doktori érte-

kezése (4).

Ámde lúgos közegben nemcsak ilyen szerves szintézisek, de

zeolitszer vegvületek is képzdhetnek, melyek savanyú közegben
egyáltalán nem keletkeznek, miként ezt a mesterséges zeolitdkra

vonatkozó régebbi kísérleteim bizonyítják (5). Mindezzel csak azt

kívántam bizonyítani, hogy a mezségi talajok képzdési jelenségei

talajt épít, vagyis konstruktív jellegek. Ezzel ellenkezleg a

savanyú erdtalajok jelenségei talajt romboló, vagyis destruktív

jellegek.

Látjuk tehát, hogy a talaj mikrokozmosza ugyan lényegesen
közremködik a talaj húmuszának képzésében, de ez sem független

attól a közegtl, a talajtól, melyben a többi talajképzdési ténye-

zvel együtt a talajbaktériumok és egyéb mikroszkópos szervezetek

harmonikusan közremködnek. A talaj mikrokozmosza, vagy a

sokat hangoztatott edaphon, csak egyik fontos, de a többi ténye-

zvel összhangban mköd talajképzdési tényez.

Az eddig megismert hat képzdési tényez harmonikus együtt-

mködésének eredménye a természetes, vagy stalaj. A képzdéshez
azonban bizonyos idre is szükség van, azért jogosan számíthatjuk
a képzdési tényezk közé a talaj korát is. Igaz, hogy ma még nem
tudjuk, hogy mennyi id szükséges ahhoz, hogy pl. a löszbl
fekete mezségi föld alakuljon ki. Koszovi cs szerint az orosz

csernozjom kialakulásához igen hosszú idre volt szükség (6).

Egyébként némi fogalmat alkothatunk magunknak errl, ha mér-
legeljük, hogy milyen lassan megy egy húmuszszegény alföldi

talajban istálló-, vagy zöldtrágyával a talaj húmusztartalmát
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növelni. Ámde, lia ezek alapján jogosan mondjuk is, hogy a mez-
ségi fekete föld kialakulásához sok id kell, ezzel még csak nagyon
határozatlan mértéket adtunk a kifejldés idejérl, illetleg korá-
ról. Ha a talaj koráról, mint talajképzdési tényezrl beszélünk,

akkor nem azt számítjuk, hogy hány évtized, évszázad, illetleg

évezred telt el, amíg az anyakzetbl az illet talajtípus kialakult,

hanem az a lényeges, hogy bizonyos id szükséges ahhoz, hogy vala-

mely típus kialakuljon, és a kialakulás mértéke és mikéntje az,

ami a talaj jellegéhez tartozik.

Vannak, akik a talajok kialakulásában bizonyos fejldési

fokozatokat különböztetnek meg (7). Kétségtelen, hogy ilyen fejl-

dési fokozatok vannak, mert a talaj egy állandóan változó, fejld
valami, egy dinamikai rendszer, melynek tényezi a képzdési
fényezk. Ebben rejlik a genetikai tényezk megismerésének nagy
hordereje. Ha a talajok állandóan mköd dinamikai rendszerek,
akkor nem elegend a talajok jelenlegi fizikai, kémiai és biológiai

állapotának megismerése, mert ez legfennebb csak egy keresztmet-

szet a dinamikai rendszer mködésébl, mely talán már rövid id
múlva megváltozhat. Azt, hogy ez a változás milyen irányú és

milyen gyors, megint a talajképzdés típusából ismerhetjük meg,
amelyekrl Glinka ismert szakkönyve nyújt b felvilágosítást ( 8) •

Az s csernozjom talajokban ez a változás lassú és konstruktív

jelleg, a podzol talajokban ellenkezleg, gyors és destruktív

jelleg.

Lényegesen megváltozhat a talajalakulás vagy képzdés
iránya és sebessége, ha az ember munkája is beleavatkozik a talaj

dinamikájában. Ezért az ember munkája szintén a talajképzdési

tényezkhöz számítandó. Nem tekintve azokat a nagyobbszabású
átalakításokat, amelyeket pl. a tzegek lecsapolása, meszezése és

egyéb megjavítása elidéz, itt csak a mezségi fekete földek szántó-

földi hasznosításáról kívánok megemlékezni.
Az si mezségi talajban ugyanis a képzdési tényezk dina-

mikai irányát akként jellemezhetjük, hogy az ásványi anyagok
kilúgozása és felhalmozódása bizonyos mértékben egyensúlyban

van, csak a húmuszkópzdós és ezzel kapcsolatban a növényi táp-

anyagfelhalmozódás a fels talajszintek felé irányul. Stebutt
szerint (9) a esernozjomok természetes viszonyok között állandóan

gazdagabbak lesznek növényi tápanyagokban, mert a fels szintek-

bl nem lúgozódik ki semmi, ellenben a füvek mély gyökérzete a

mélyebb rétegek tápanyagait is a fels szintekbe gyjti össze.

Ebbe a dinamikai rendszerbe most beleavatkozik az ember;

felszántja a földet, több nedvesség, de több leveg is jut a talajba,

tevékenyebb lesz a szerves anyag bomlása, nagyobb lesz a termés,

de a tápanyagfelvétel is. a learatott termést ki visszük a talajból

és vagy nem adunk vissza belle semmit, vagy a kivitt tápanyagok-

nak csak törtrészét. Ennek természetes folyománya az lesz, hogy az

eredetileg gazdag mezségi fekete föld is elbb-utóbb elszegényedik,

a termések visszaesnek, vagy mesterséges pótlásra szorulnak. Még
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hamarább bekövetkezhet ez a szükséglet, ha mesterséges öntözéssel

az év? terméseket jelentékenyen növeljük.

Mindez csak azt bizonyítja, hogy ha az emberi beavatkozást
kikapcsoljuk a talajképzdési, illetleg dinamikai tényezk közül,

akkor nem is kaphatunk a talaj dinamikai rendszerérl helyes
képet. Az ember tehát mint talajképz tényez, méltán sorozható
nyolcadiknak az elz héthez, melyek mindenike, miként láttuk,

tevékenyen közremködnek a mezségi fekete föld kialakulásában
és állandó változásaiban- Azt is láttuk, hogy ez az együttmködés
bizonyos mértékben kiegyensúlyozott, vagyis harmonikus. Még a

független tata j képzdési tényezk is. mint pl. az éghajlat, a talaj-

képzdés viszonylatában elbb-ntóbb mintegy egyensúlyba jut a

többi tényezvel. Ez az egyensúlyi állapot azonban nem valami
állandó nyugvópontot jelez, hanem mozgó egyensúly, amelyben az

elhasznált anyag újra pótlódik és jellegzetes talajreakciók folyto-

nosain és állandó irányba tartanak. Ennek felismerésében rejlik az

orosz genetikai típusoknak nagy talajtani, de gyakorlati értéke is.

Mert ha megismertük a talajképzdésben szerepl dinamikai ténye-

zket, és ezeknek mködése nem változott meg a jelenben sem,
akkor ismerjük egyszersmind az illet talajban jelenleg is tevé-

keny dinamikai erk irányát és várható eredményét is. Ha a talaj

múltjából következtethetünk a jelenre, éppoly jogosultsággal a

múlt és jelenbl következtethetünk a talaj jövjére, is.

A talaj tehát nem a különféle tényezk véletlen játékának

elre nem látható eredménye, hanem a különböz talajképzdési

tényezknek többé-kevésbbé kiegyensúlyozott és jellegzetes dina-

mikai rendszere- És ha a talajképzdési tényezkbl következtet-

hetünk a dinamikai rendszerre, a talajra, úgy a talaj típusából

észszeren visszakövetkeztethetünk az uralkodó dinamikai ténye-

zkre is.

így azután, ha az uralkodó éghajlatból vagy növényzetbl stb.

megállapíthatjuk, hogy abban a klímazónában min talajtípusok

képzdhetnek és milyen természetes növényzet terjedhet el, akkor
megfordítva, a talajtípusból az éghajlat típusára és a talajon ter-

melhet kultúrnövényekre is következtethetünk. Ezért oly becses

gyakorlati szempontból is a talajok dinamikai, vagy genetikai

megismerése, mert ebbl bizonyos mértékben a talaj termelési

lehetségeire is következtethetünk.

Mindezek alapján tehát a legtermészetesebb, és úgy tudomá-
nyos, mint gyakorlati szempontból legészszerbbnck kínálkozott a

talajokat dinamikai alapon rendszerbe foglalni. Ámde ezt a dina-

mikai alapelvet következetesen végig kellett vezetni az ismert

talajtípusokon, és úgy felfelé az általánosabb, lefelé pedig a spéci

álisabb elfordulásoknak és jelenségeknek megfelelleg kiépíteni. Az
ismert és jól leírt talajtípusokat nem volt nehéz egy általános

talajdinamikai rendszerbe foglalni, csak függetleníteni kellett

magamat az eddigi, nagyrészt egyoldalú osztályozási rendszerektl,

melyek rendesen egy vagy két küls tényez, mint pl- éghajlat,
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növényzet, stb. alapján csoportosították a talajtípusokat. Az éghaj-
lat ugyanis hatalmas talajképz. tényez, ezt bizonyítják pl. az
orosz klímazónák, vagy a magyar klímarégiók talajtípusai, de egy-
maga nem elegend és nem is mindig dönt tényez, pl. a rendzinák
esetében. Az si növényzet is ott. ahol megvan, igen jellemz, de
még ez esetben sem ad egymaga felvilágosítást a talaj múltjáról és

jövjérl. Legnagyobb hibája az, hogy éppen az emberiséget lég

közelebbrl érdekl talajokon, mink a mezgazdasági mvelés
alatt álló talajok, az si növényzet már hiányzik. Általában szakí-

tanom kellett minden olyan rendszerrel, amely a talajon kívülálló

tényezk alapján csoportosítja a talajokat, és a talajokon felismer-
het kémiai, fizikai és biológiai ismérvekre kellett felépítenem talaj-

dinamikai rendszeremet. Különösen a talajkémiái ismérvek bizo-

nyultak igen értékeseknek, mert ezekben játszódnak le és jutnak

legjobban kifejezésre a. talajok dinamikai változásai, és mert
ezeknek felismerése meghatározása független az egyéni invenciók-

tól és kombinatív feltevésektl. Igaz. hogy én csak a savanyú,
közömbös és lúgos kilúgozás kémiai szabályait ismertem meg köze

lebbrl (10); de a legtöbb kultúrtalajunk, illetleg a megjavítás
szempontjából érdekl terméketlen talajunk idetartozik, a többi

talajtípusokat pedig a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján

igyekeztem mind objektív tapasztalati adatok alapján jellemezni

és rendszerbe foglalni.

Hogy rendszeremnek nemcsak általános alapelveit és beosztá-

sát, de gyakorlati alkalmazását is megismerjük, legcélszerbb azt

is néhány példán megvilágítani.

Kezdjük megint a fekete mezségi talajokkal, a csernozjom-

mal, melyeknek képzdési dinamikáját már az elzkben vázoltam.

Az alábbi 1. sz. táblázatban lát juk, hogy a csernozjem, mint ftípus
szerepel, vagyis talajrendszeremnek 4- fokozatát alkotja.

Vele egysorban találjuk a fekete mezségi talajtípussal rokon,

de nem azonos típusokat, ú. m. a rendzinákat, prairie talajokat,

szubtrópusi és trópusi feketeföldeket, mezségi barna és szürke

talajokat, másod- és harmadlagos kalciumtalajokat és Calvero-

talajokat. Ezeknek dinamikáját közösen az jellemzi, hogy legalább

is a talaj fels szintjeiben a kalciumion uralkodik és ez szabja

meg az egész talajdinamikát. Mit jelent ez, vagy más szóval mink
ennek az objektív ismérvei?

Mindenekeltt a humusz, a sesquioxidok és oldható kovasav

stabil, vagyis nem vándorol sem le, sem fel- Az abszorpciós komple

xum gyakorlatilag kalciummal telített, ami kolloidikai szempont

ból annyit jelent, hogy a kolloidkomplexum összessége polárosán

telített és a kicserélhet kationoknak legalább 75—80% a kalcium,

azután következik a magnézium, majd a kálium, a nátrium pedig

a fels szintekben elenyész. A talaj vizes oldatában is az ilkali-

kationök még a fels szintekben nem nyomulnak eltérbe, legfel-

jebb az alsóbb szintekben (Cj- és Cb-ben). Ebbl az következik, hogy

a vízben legkönnyebben oldható sókat az a mérsékelt nedvesség
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legalább bizonyos mÜységig kilúgozta. St a C'aCO... is, ahol az

eredeti kzet meszes volt, bizonyos mértékig letel lúgoztatik. ha

pedig az eredeti kzet nem is tartalmazott CaCO
;
-ot, a szerves

anyag bomlása és a kaleiumkation bsége folytán keletkezett

Ca.C()
:1
bizonyos mélységig lejut, hogy azután ott kiválva, karboná-

tos szintet alkosson.

Ez a dinamikai irányzat a fent említett talajfíipusokon

kisebb-nagyobb mérteikben feltalálható és ezekre jellemz is. Ezek-

nek a közös vonásoknak fforrása arra vezethet vissza, hogy ezek-

ben a talajtípusokban az abszorpciós komplexum, mely itt húmusz-
zeolitkomplexumból áll, polárosán telített, és a kalciumkation szabja

meg a talajban uralkodó reakciók irányát és természetét. Az
újabb idkben volt alkalmam kísérletileg is meggyzdni arról,

hogy ezek a talajok úgy viselkednek, mint azok a talajok, melyeket

kalciumkationokkal mesterségesen telítettünk. Igaz, hogy az ame-
rikai prairie-talajok és a trópusi feketeföldek vizsgálati anyagai
még nem elégségesek ahhoz, hogy ezek alapján ebbe a talajnembe
sorozzuk- De tekintve azt, hotgy az eddigi megfigyelések szerint leg-

közelebb állanak az orosz csernozjomokhoz, ezekrl pedig számtalan

adat bizonyítja azt, hogy ezek igazi kalciumtalajok, azért egyelre
a prairie-talajokat és trópusi feketeföldeket is ide osztottam be.

Gedroiz mindezeket a kalciu.mtalajokat a csernozjomok fcsoport
iába osztotta (11). Ez azonban nem helyes, mert ezek a típusok dina-

mikáikig a fenti általános dinamikán belül egymástól lényegese i

különböznek. Nem kívánom a prairie-talajok meg sok tekintetbe 1

kétes dinamikai rendszerét, vagy éppen a szubtrópusi feketeföldeket

a csemozjommal szembeállítani. Csak néhány jobban ismert más
talajtípussal fogom a esernozjom dinamikáját összehasonlítani.

Igen .jó példának ajánlkozik a rendzina talajtípus. A remizi

-

nákról tudjuk, hogy ezek ott fordulnak el, ahol az éghajlat nedves-

sége és a természetes növényzet (erdség) hatására savanyú kilúgo-

záséi erdtalaj volna várható- Mégis jellegzetes kalciumtalaj képz-
dött. mert az anyakzet aktív kalciumja a savanyú kilúgozást meg-
hiúsítja. így tehát a húnvusz és sesquioxidok itt is stabilok, mint
a csernozjomban, az abszorpciós komplexum pedig még sokkal

tökéletesebben uralja az egész tála jd inan 1ik á t ,
mint a csernozjomok -

lián. Kétségtelen tehát, hogy a rendzinák tipikus kalciumtalajok.
Mégis ezen alapsajátságaikon belül a csernozjomoktól lényegesén

különböznek. Mindenekeltt itt a nagyobb nedvesség következtében

az alkalikationok, különösen a nátrium kilúgozása sokkal tökélete-

sebb, mint a csernozjomok esetében, ahol az alsóbb szintekben már
már jelentkezik a nátrium, nemcsak a vizes oldatban, de az ab-

szorpciós komplexumban, is. A rendzinák húmuszrétege élesen

elválik és sokkal sekélyebb, mint a csernozjomok esetében. Ez azzal

függ össze, hogy a rendzinák természetes növényzete nem a füves

mezség növéinytá rsasá ga, hanem az erdségeké. A humusz tehát

nem keveredik olyan mélyen az eredeti kzetbe bele és nem is

olyan egynemen elosztott, mint a csernozjomok esetében- A rend
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zinák eredeti hazájában, Lengyelországban, a rendzinák gyakran
nem is feketék, hanem szürkék, mert a fekete lnímusz a nyers mész-
kvel csak durvái! keveredik, vagyis még a nyers anyakzet 1 a fels
humuszos szintben is feltalálható. Nem így van ez a csernozjom
televényes, egynem A-szintjében, ahol az eredeti kzet nem ismer-
het fel, csak annak talajjá alakult változata.

Az a körülmény, hogy a rendzinák nemcsak mészköveken,
márgákon, dolomitban, de gipszeken, vagy gipszdús kzeteken is

elfordulnak, azt bizonyítja, hogy a rendzinák képzdésében nem
a karbonátok, hanem a kalciumkation játszó a fszerepet. Mert
hiszen a gipszben a szulfát-ion inkább a hígosság csökkenését idézi

el, hiszen tudjuk, hogy szódás szikeseink lúgosságát szulfát-ionok-
kal csökkenthetjük, de itt is végeredményben a szódás talaj meg-
javítása azon fordul meg, hogy az abszorpciós komplexumban a

kalciumkation jusson uralomra.

A spanyol Calvero-talajok dél Villar leírása (12) értelmé-

ben denudált rendzináknak minsíthetk, melyekrl a denudáció
folytán a fels televényes szint hiányzik. A mi elemzéseink értel-

mében is ezek a talajok kalciumtalajoknak minsülnek, tehát ebbe
a talajnembe tartoznak.

A barna mezségi talajok szintén kalciumtalajok, mint a

csernozjom ok, és füves növényzet alatt képzdtek ugyan, de sokkal
szárazabb viszonyok között. Ezért a növényzet is sokkal szegénye-

sebb a humusz sokkal kevesebb, a sók kilúgozásának mélysége sok-

kal közelebb jut a felszínhez, mint a csernozjomok esetében. Látszó-

lag tehát itt csak fokozatbeli különbség vau a fekete és a barna
mezségi talajok között. Az éghajlati tényezket tekintve, tényleg

a különbség csak fokozatbeli, mert a rendelkezésre álló eddigi meg-
figyelések értelmében a barna mezségi talajokra nézve Je n n y (19)

szerint a Mayer-féle N—S quotiensek: a gesztenyebarna talajok

esetében Európában 140—170, Amerikában 100—180; világosbarna

talajok esetében Amerikában 60—120 között változnak. Szóval az

évi csapadék kevesebb, a párolgás ersebb, mint a esernozjom-zóna

esetében. De hiszen a mérsékelt égöv rendes erdzóna-éghajlata is

csak fokozatbelileg különbözik a csernozjómétól, mégis senki sem
minsíti csak fokozatbeli különbségnek. Már nvén yfenológiailag

lényeges a különbség nemcsak a növénytársaság más összetétele, de

különösen azért, mert itt nemcsak a téli hideg, de a nyári aszályos

idszakban is szünetel a növényi élet. Ilyenkor ezek a félsivatagok

teljesen kisülnek úgy, hogy csak a koratavaszi és késszi nedve-

sebb idszak alkalmas a xerofita növényzet fejldésére.

Ennek a nyári száraz idszaknak azonban nemcsak a növény-

zetre, de a talajkilugozási jelenségekre is jellegzetes hatása van.

mert azok a sók, melyek a nedvesebb idszakokban lefelé mosattak,

a száraz szakaszokba ismét felszivárognak és a nehezebben oldhatók

(Ca.C0 3 és gipsz) a fels szintek felé koncentrálódnak, csak a leg-

könnyebben oldható nátriumsók tagoztainak ismét a mélyebb szin-
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tekbe. Ezért it* a felfelé irányuló sókoncentrálódás csak a kalcium-

sókra szorítkozik-

A szürke mezségi talajokat még nem ismerjük eléggé, külö-

nösen pedig több ellentmondó leírást találunk, melyek némelyike
értelmében ezeket a talajokat már a sóstalajokhoz lehetne sorozni

(13). Glinka szerint azonban vannak olyan szürke mezségi tala-

jok is, melyek még egyáltalán nem minsíthetk sósaknak. Ezért

addig, míg ehhen a vitatott kérdésben tisztábban nem látunk, a

szürke mezségi talajokat is a kalciumtalajok közé kellett soroznom.

Végre a 2- od és 3.-lagos kalciumtalajok az emberi beavatkozás

folytán erd-, láp-, vagy szikes talajokból alakult talajok, melyek
emberi behatások következtében, kalciumtalajjá alakultak át. Itl

természettl nagyon különböz eredet talajok kalciumtalajjá átala

kult típusáról van szó* melyekrl az altípusokkal kapcsolatban lesz

alkalmam szólni- Itt csak azt akartam kiemelni, hogy eredetileg

nagyon eltér dinamikával bíró talajok is az ember céltudatos köz-

remködésével olyan dinamikai átalakuláson (metamorfoziso.i)

mehetnek át, hogy fokozatosan a kalciumtalajnem dinamikájú
válik uralkodóvá. Ez természetesen nem következik be egyszerre,

de ha egyébként a természetes tényezk nem hiúsítják meg a mester-

séges talajátalakítás dinamikai hatását, akkor idvel már fel sem
ismerhet az eredeti talajtípus.

Miként a közömbös kilúgozásé talajtípusokat sikerült igy a

kalciumtalajnemben, mint magasabb rendszertani fokozatba egye-

síteni, éppúgy a sava íyú kilúgozásé talajtípusokat mind a hidro

géntalajok nemébe foglaltam össze. Ezekrl számol be a 2. sz-

táblázatom.

Nemkülönben az összes szikes talajokat egy közös magasabb
fokozatban a nátrium talajnemben sikerült összefoglalnom. Ezeknek
dinamikáját közösen az jellemzi, hogy abban a natriumkat ionok
dnt súllyal mködnek- Messze vezetne, ha ezeket közelebbrl
ismertetném. Az összes ratriumtalajokat a 3. sz. táblázat mutatja be.

Körülbelül hasonló talajdinamikai megfontolások alapján
sikerült a világirodalomból ismert összes talajtípusokat 25 külön-
böz talajnembe csoportosítani, melyeknek felsorolását alábbi 4. sz.

t á blá za t ta rt al mázzá

Bvebb felvilágosítást Általános Talajtan c. szakkönyvem
nyújt (14). Itt csak azt szeretném kiemelni, hogy a hidrogén-, kal-

cium- és nátriumtalajnem típusai nemcsak a legelterjedtebb tala-

jokat ölelik fel. de egyszersmind talaj tanilag a legismertebbek úgy,
hogy nem volt nehéz jelenlegi ismereteink alapján ezeknek dina-
mikai sajátságait jellemezni.

A többi talajnem dinamikája korántsem ilyen áttekinthet.
Még a különben nagy szakirodalommal rendelkez vörösföldek és

lateritok dinamikai jelenségei sem eléggé ismertek ahhoz, hogy
ezek dinamikai rendszerét minden kétséget kizáróan jellemezhetnék.
Hasonlókép a tzeg- és láptalajok különböz nemei eddig inkább
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I. Fcsoportok

1- Szerves talajok

2- Szerves és ásványi

eredet talajok

3. Tisztán ásványi

eredet talajok

4. táblázat.

II. Alcsoportok

1. Nyers szerves talajok

,

2. Humifikalt szerves

talajok

3. Nyers vegyes talajok

4. Humo-siallit- talajok

,

5- Ferri-siadit - talajok

6. Aliit- talajok

7- Nyers ásványi talajok

8. Elmallásban lév '

ásványi talajok

9. Elmállási végterméket

tartalmazó talajok

III. Talajnemek

1- Bázis szegény tzeg-

talajok

2 Bázisban gazdag, de

nem sós tzegtalajok

3. Sós tzegtalajok

4. Savanyú láptalajok

5. Közömbös láptalajok

6. Sós láptalajok

7. Endoadinamos talajok

8. Ektoadinamos talajok

9. Pszeudoadinemos

talajok

10. Hidrogén talajok

1 1 . Kalcium talajok

12. Nátrium talajok

13- Barna földek

14. Vörös földek

15. Sárga földek

16. Tiszta allittalajok

17. Siallitos allittalajok

18- Fe^Og -szegény allit-

talajok

/ 19- Vegyes durva törmelék-

1 talajok

20. Daraszer talajok

21. Porszer talajok

22. Ca-sók mobilizálása

által jellemzett ásványi

talajok

23. Si0
2
mobilizálása által

jellemzett ásvány

talajok

/ 24- Könnyen oldható sós

)
kérgek

25. Nehezen oldható sós

kérgek
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botanikai szempontból, vagy gazdasági hasznosítás szempontjából
tanulmányoztattak- így nem könny feladat volt ezekbl az isme-

retekbl a talaj dinamikáját megszerkeszteni. Ugyancsak a külön-

böz nyers talajokat sem volt könny dinamikai talajnemekbe
összefoglalni. Mert hiszen ezeknek éppen az a közös jellemzje, hogy
dinamikájuk fejletlen, vagy határozatlan. Gyakorlatilag még leg-

ismertebbek folyóink n. n. öntéstalajai. Mégis ezeket dinamikailag
alig ismerjük, nem is igen tanulmányoztuk, mert az orosz iskola

követit ezek a határozat lan jelleg talajok nem érdekelték, mert
hiszen azokra éppen az a jellemz, hogy nincs típusos kifejldésük.
A régebbi agronómiái talajfelvételek esetében pedig beérték a

helyi fizikai, kémiai és biológiai, többé-kevésbbé hézagos leírással,

anélkül azonban, hogy törekedtek volna az itt jelentkez változáso-

kat valamin általános dinamikai rendszerbe beilleszteni- Igaz

ugyan, hogy ezekben, a sajátos helyi elfordulás, az uralkodó viszo-

nyok és a talajnak még fiatal kora nem engedte meg valami hatá-

rozott dinamikai irányzat kialakulását. De éppen ezért ezeket a

különböz öntéstalajok típusait a látszólag adinamos, vagyis a

pseudoadinamos talajnembe osztottam. Ezek így észszerleg csat-

lakoznak a többi vegyes eredet nyers talajnemekhez, az endo- és

okto-adinamós talajokhoz. Ezek az elnevezések Stebutt-tól ered-

nek (15) és igen jól kifejezésre juttatják azt a körülményt, hogy
az endo-adinamos talajok azért adinamosak, vagyis nyers talajok,

mert alapanyaguk olyan, hogy a változások bennük legfeljebb csak
igen lassúak, mint pl. a sziklás magaslati váztalajok, vagy a tiszta

kvarchomok. Az ektoadinamos talajok pedig azok, amelyek azért

maradtak nyersen, mert a szélsséges küls tényezk, különösen az

éghajlat, megakadályozták úgy a szilikátok elmállását, mint a szer-

ves anyag bomlását. Végre az éghajlati szélsségek miatt élettelen,

kopár, forró égövi, vagy sarki sivatagok tisztán ásványi talajait

is bele kellett foglalnom a talajnem fokozatába. Mert ezek is

talajok, st ha sikerül mesterségesen az éghajlati szélsségek életet

kizáró hatását kiküszöbölni, akkor az élettelen talaj egyszerre
eleven élet színhelye lesz- Példa erre az afrikai sivatagokban mes-
terséges öntözéssel elvarázsolt termékeny talajok. Természetes,
hogy az öntözés bevezetésével itt új irányban fog fejldni a talaj

dinamikája, és idvel egy új talajtípus fog 'kialakulni, sajátos

dinamikával, de az a tény, hogy ez az új dinamika egyszerre meg-
indu Ihatott, azt bizonyítja, hogy bizonyos talajképzdés már elz-
leg is volt, csak az élethez szükséges nedvesség hiányzott. Meg-
engedem, hogy itt már nagyon közel érintkezik a talajtan területe

a kzettannal vagy geológiával, és nehéz lenne itt éles határt vonni

a két tudományiszak között. De igaza van Stebuttnak, midn a

kzetek fizikai elaprózódását már a talajképzdés kezdetleges foko-

zatának minsíti, melynek eredménye azután az, hogy ha kedvez
viszonyok közé kerül, hamar átalakulhat tevékeny dinamikai szer-

vezetté. Ámde nemcsak a nyers, vagy fiatal talajok oldalán érint-

kezik a talajtan birodalma .1 kzettannal, hanem a talajdinamika
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kiélt, vagy elhalt termékei is, mint a tiszta aluminiumoxidhidrát
(bauxit), a vaskzetté összeragasztott laterit stb. már nem mköd
dinamikai rendszerek, hanem stabil kzetek. Itt is nehéz az él
talaj és a holt kzet között megvonni a határt- De ha a talajok

birodalmát a kzetekkel szemben röviden jellemezni akarjuk, azt

mondhatjuk, hogy a szilikátok elmállásával kezddik, és az elmállás
végtermékeinek (agyag, laterit, bauxit) egy tömeggé tömörülésével
fejezdik be a talajok birodalma. Ilyen szempontból mindkét hatá-

rán a kzetek birodalmával érintkezik és mindkét oldalon a határ
megvonása épp olyan nehéz, mint általában a természet egyéb biro-

dalmai közt is. Itt is sok az átmenet és sokszor jutunk nehéz hely-

zetbe, ha el kell döntenünk azt, hogy a határon mi tartozik az egyik
vagy a másik birodalom tárgykörébe.

Ha most ezek után a talajra jellemz átalakulásokat általá-

nosabb szempontból mérlegeljük, két párhuzamosan haladó bom-
lási folyamatot különböztethetünk meg: az egyik az eredeti

aluminiumszilikátoknak a kémiai elmállás útján való fokozatos szét-

bontása, a másik az elhalt szerves anyagnak a huinifikáción keresz-

tül a tökéletes oxidációig való felbontása.

A szilikátok megbontásában talajtani szempontokból két foko-

zatot különböztetünk meg. Az egyiknek végs állomását az agyag,
a másikét a tiszta aluminiumhidroxid alkotja. Ezeket a határokat

úgy jellemezhetjük, hogy az agyagos elmálláskor a SiO, : A1,0 3

arány nem száll 2 : 1 alá, míg a lateritesedés esetében a SiO, kilú-

gozása miatt ez az arány 2 : 1 alá száll. A szerves anyag esetében

csak egy közbees átmeneti állapotot ismerünk, nevezetesen a
húmuszképzdés állapotát- Vannak azonban talajnemek, melyekben
a szerves anyag oly hamar megbomlik tökéletesen, hogy azok

húmuszmentesek és azokban csak a szerves bomlás végs termékei.

C0 2 és HA) formájában jelentkezik a szerves anyag. A szerves

anyag és az aluminiumszilikátok párhuzamos bomlását alábbi beosz-

tás tünteti fel.

Nyers szerves anyag *• Humusz *• CO2 >• CO2

Vegyes eredet

nyers

talajok

Humo-siallit-

talajok

Ferri-siallit-

talajok
Allit-talajok

Nyers ásványi törmelék Siallitok Aliitok

A kett kombinációjából az idetartozó talajnemeket 4 alcso-

portba osztottam, miként a 4. sz. táblázatból kitnik- Minthogy
pedig vannak talajok, melyeik jellegét csakis szerves eredetük

szabja meg, itt két fokozatot találunk; ú. m. a nyers és humifikált

szerves talajok alcsoportját. Már a tisztán ásványi eredet talajok

közt három fokozat különböztethet meg, ú. m. nyers talajok, majd
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a kezdd szilikátelmállást magában hordozó tala.iok és a szilikát-

elmállás egyes termékeit felhalmozó talajok. Ilyen módon összesen

9 alcsoportba lehetett megint talajdinamikai alapon az összes talaj

nemeket csoportosítani. Hangsúlyozni kívánom, hogy ez a csopor-

tosítás nem egyszeren kémiai, hanem talajdinamikai, akárcsak a

talajnemeké- Az a körülmény, hogy az alcsoportok dinamikai határ-

felületéti legtöbb esetben kémiai ismérvekkel állapíthatjuk meg,

csak azt bizonyítja, hogy éppen a talajban lejátszódó kémiai válto-

zások hagynak olyan meghatározható és biztos ismérveket, melyek
alkalmasak a határfelületek jellemzésére. Ott, ahol kémiai ismere-

teink e tekintetben cserben hagynak — miként a szerves talajok

esetében — ott kénytelenek vagyunk egyelre durva fizikai elhatá-

rolást alkalmazni. így nyers szerves talajoknak azokat nevezzük,

amelyekben a szerves anyag több 20—30%-nál és a növényi szer-

kezet szabadszemmel látható. Ezeket nevezem tzegtalajoknak. Ezzel

ellentétben az olyan szerves talajokat, amelyek szervesanyag-

tartalma ugyancsak 20—30%-nál több, de amelyen a növényi szer-

kezet már szabadszemmel nem látható, humifikált szerves talajnak

minsítjük, és én megkülönböztetésül ezeket szkébb értelemben
értett láptalajoknak neveztem el rendszeremben. Az elnevezésen

lehet változtatni, mert hiszen úgy a tzeg, mint a láptalaj a tágabb
értelemben értelmezett láposodásnak eredménye. A talajrendszertati

szempontjából azonban a humifikáció határának megvonása volt a

fontos, és e tekintetben a fenti fizikai elhatárolás látszott leg-

természetesebbnek.

így jött létre a talajnemekbl a 2- rendszertani fokozat, a

kilenc alcsoport. Ezekbl azután már önként adódott a legfels

fokozat, mely a talaj eredeti anyagának neme szerint három f-
csoportba sorozza az összes talajokat, ú. m. szerves talajok, vegyes
eredet talajok és tisztán ásványi eredet talajok. Itt is ez az elhatá-

rolás nem tisztán kémiai, hanem abból indul ki, hogy a talajok

anyagváltozásaiban min nyersanyagok viszik a fszerepet.

Az eddigi orosz talajosztályozásoknak nemcsak az volt a hiá-

nyuk, hogy felfelé hiányzott a fokozatos csoportosítás, de a másik
oldalon hiányzott a talajtípusoknak lefelé való rendszeres szét-

tagolása. Másszóval a típusok és ezeknek különböz változatai
között is rendet kellett teremteni, továbbá a talajok fizikai és fizio-

lógiai állapotváltozásait is bele kellett kapcsolni a talajtípusok
dinamikai rendszerébe. Ezért talajrendszerein megkülönböztet f
típusokat, altípusokat és helyi változásokat. Majd pedig ezeken
belül jellemzi a talajok fizikai, illetleg tápanyagállapotát- Az
1-, 2. és 3. táblázat a három legfontosabb talajnemre nézve ezt a
tökéletes széttagozódását mutatja be, melynek részleteivel id- és

helyszke miatt nem foglalkozhatom, hanem fent idézett szak-

könyvemre utalok. Ebben igyekeztem minden fontosabb körül-
ményt röviden ismertetni és jellemezni, amely talajrendszerem
gyakorlati alkalmazásához és megértéséhez szükséges.

A ftípusok alsóbb fokozatait megint legjobban a közvetlen
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példákon magyarázhatom meg. A ftípusok, miként láttuk, a talaj-

képzdési és kialakulási jelenségeknek egy-egy típusát jelképezik.

Ámde egy-egy ilye 1 dinamikai rendszerben a fejldésnek és kiala-

kulásnak különböz fokozatait különböztethetjük me<í- Legismer-
tebbek e tekintetben a hidrogénfalajók nemébe tartozó mérsékelt-

égövi erdtalajok különböz kifejldési fokozatai. Ezek a fejldési

fokozatok azonban nem jelentik azt. amit más fejld szervezetek-

nél ezen érteni szoktunk. Így pl. a búzanövény fejldésében meg-
különböztetjük a következ fejldési fokozatokat: csírázás, bokro-

sodén, szárbaindulás, kalászképzdés és kalászérés. Itt a fejldés egy
természetes és szükségképen bekövetkez folyamat, amely a mag-
éréssel befejezéshez jut. A talajtípusok kialakulásában is vannak
fejldési fokozatok, melyek egymást követik ugyan, de nem szükség-

képen, és nehéz volna megállapodni abban, hogy milyen fejldési

állapotot nevezzük érési állapotnak, vagy e fejldés befejezésének.

Az elzkbl láttuk, hogy a talajok kialakulása ott kezddik, ahol

az ásványi és szerves nyersanyag bomlásnak indul, és ott fejezdik
be, ahol a bomlási végtermékek ismét stabil rendszerré alakultak.

Ezen két határ közé esik valamennyi talaj és talajtípus- Minden
íotípus a fejldésnek bizonyos jellemz irányát képviseli, de egy-

általán nem vezet mindenkor a végs állomáshoz, az elkzetesedés-
hez. Ellenkezleg, azt mondhatjuk, hogy ez a legritkábban követ-

kezik be, és inkább kivétel számba megy. Ezért nem vagyok
barátja, ha a talajok különböz fejldési állapotát érettségi foko-

zatoknak minsítjük, mert vannak ugyan jobban kifejldött és

kevésbbé kifejldött típusok, de azt megállapítani, hogy melyik
kifejldési állapot a tökéletes, befejezett vagy érett állapot, nem
tudjuk. Ellenkezik ez a talajnak dinamikai fogalmával is. Mert a

dinamikai rendszer befejezdése csak azt jelenti, hogy stabil álla-

potba jut, és ez esetben megsznt talaj lenni. Vannak pl., akik a

jól kifejldött podzoltalajt érett podzoltalajnak minsítik, mert
abból az elgondolásból indulnak ki, hogy a podzoltalaj csak foko-

zatosan alakul ki, elbb barna, majd szürke erdtalaj képzdik és

ezeken keresztül a savanyú kilúgozásnak végeredménye a tökéletes

podzoltalaj, amint ezt pl. az orosz cseraozjom-talajok ú- n. degra-

dálási folyamatában meg lehet figyelni. Ámde ennek elfeltétele,

hogy elbb csernozjom képzdjék. Viszont a jól kifejlett csernozjom-

talajokat épúgy nevezhetjük érett csernozjomoknak, noha ezekbl
lehetnek degradálással a podzolok. De továbbmenve, podzol sem
mindig a végs állapot, mert a vaskfok elhatalmasodásával vize-

nyssé, majd lapossá válik, az erd lassan kipusztul, és hanga, vagy
egyéb lápi növényzet jut uralomra, és a talaj dinamikai fejldési

iránya megint megváltozik. Ezért nem célszer a talajfejldés labi-

rintusaiba nagyon belemélyedni, mert a természeti erk sokféle

kombinációja és változása lehetséges, és ha ezekre a képzelt erkre
építjük fel rendszerünket, akkor könnyen tévedhetünk.

Ezért én talajrendszeremben a ftipusok különböz kialaku-

lási fokozatát önálló altípusoknak, vagy regionális típusoknak
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minsítem. Nem vitatkozom azon, hogy milyen fejldési fokozatok

elzték meg, hanem a jelenlegi ki fejldési állapotot magán a

talajszelvényen állapítom meg- Így pl. az erdtalajok ftípusában
a 2- sz. táblázatban feltüntetett altípusokat különböztettem meg
aszerint, hogy a savanyú kilúgozásnak egyes fázisaiban milyen mér-
tékben találhatók fel. Lehet, hogy ismereteink bvültével még több

altípusra is lesz szükség, hogy a természetben jelentkez különböz-
ségeket mind felöleljük.

Végre, ami a helyi változatokat — mondhatnám helyi típu-

sokat — illeti, ezek tulajdonképpen a, helyi elfordulások egységei.

Ha pl. bizonyos vidéken közönséges ABC erdtalajok vannak, va-

gyis az 5. altípusba tartozó talajok, a helyi elfordulások most már
különbözni fognak egymás között az egyes szintek vastagsága, a

helyi domborzati, éghajlati, vízrajzi és geológiai viszonyok szerint-

Ha ezek után pl. egy bizonyos vidéken a helyi elfordulásokat jelle-

mezni akarjuk, akkor meg kell állapítanunk, hogy azon a vidéken,

pl. az egyes szintek vastagsága milyen határok között változik és

átlagosan hány cin nek felel meg, milyen domborzati, vízrajzi, helyi

éghajlati viszonyok között fordul el és min alapkzeten épült fel-

Itt azután önként belekapcsolódik a helyi elfordulások jel-

lemzésébe a talajok fizikai és fiziológiai jellemzése. Ezek alkotják

talajrendszeremnek 7. és 8. fokozatát és egyszersmind azt a részét,

mely legközelebb kapcsolódik be a gazdasági életbe. Ne gondoljuk
azonban, hogy a gyakorlati élet szempontjából az elbbi fokozatok

értéktelenek- Ellenkezleg a talajok fizikai és fiziológiai értékelése

csakis dinamikai alapon lehet helyes. Az a tény, hogy a régebbi fi-

zikai és fiziológiai értékelés nem adott kielégít gyakorlati eredmé-
nyeiket, kétségkívül éppen arra vezethet vissza, hogy a talajt stabil

anyagként kezelték. Már pedig láthattuk már az elzkbl, hogy a

talajok többé-kevésbbé változó anyagok és a változások irányára és

mértékére a helyi talajtípus nyújt felvilágosítást. így pl. ha egy
agyagos talajról van szó a talaj fizikai viselkedése egészen más, ha
az pl. barna mezségi talaj, vagy barna erdtalaj. Mert a barna
mezségi talaj, ha azt megnöveléssel jó fizikai állapotba hoztuk,

meg is tartja ezt az állapotot, mert kalciummal telített talaj lóvén,

szerkezete tartós. A barna erdtalaj ellenkezleg hidrogéntalaj s

így jó szerkezetét könnyen elveszti,mert az es a rögöcskéket köny-
nyebben szétmossa, mint az elbbi esetben • Ezzel azután a két talaj

egyéb gyakorlatilag fontos fizikai sajátságai is megváltoznak, mert
a talaj szerkezettel változik a talaj vízgazdálkodása és további

megmívelése.

Talajrendszeremben nem lehetett egyelre közelebbrl meg-
jelölni, hogy miféle fizikai sajátságok alkalmasak az azonos típusú

talajok további fizikai jellemzésére. Mert nem lehetetlen, hogy a

talajtípusokhoz képest más és más szempontokat és módszereket
kell majd alkalmaznunk.

A talajok tápanyagállapotának megítélése szempontjából nem
kevésbbó fontos a talaj típusának, vagyis dinamikájának ismerete.
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Hiszen láttuk már az elzkben, hogy az si csemozjomok egyre
gazdagabbak, az erdtalajok pedig egyre szegényebbek lesznek. Ha
( sak ezt taitjnk szem eltt, mar akkor is ugyanaz a tápanvagállapot
egészen más jelentség a kétféle talajtípus esetében. Pl. 80 mg
híg salétromsavba 1 oldható foszforsav a természettl gazdag cser-
nozjomokban kevés, a savanyú erdtalajokban esetleg elegend
lehet, hogy az azokon termelt mezgazdasági növények igényeit
kielégítse- Nézzünk egy kissé jobban szemébe ennek az els pilla-
natra talán ellentmondó állításnak. Mindenek eltt meg kell álla-
pítanom, hogy ez nem elméleti feltevés, vagy valószín következ-
tetés. Már 30 évvel ezeltt megállapítottam azt, hogy a talaj lúgos-
sági tokáinak növekedésével növekednek azon határértékek, melyek
azt jelzik, hogy a különböz lúgosságú talajok milyen határig mu-
tattak fcszfortrágyahatást (16). Akkor még a talajtípusokkal nem
foglalkoztam és így nem elméleti megfontolás, de gyakorlati tapasz-
talat vezetett e határértékek felállításában. Most azonban, hogy a
talajok dinamikai jellegét jobban megismertük, az akkori tapasz-
talataim még sokkal érthetbbek, mint annak idején.

A természettl gazdag csemozjomok esetén ugyanis legalább
75—80 mg ‘S i g m o n d-szerint oldható foszforsavat kell a csernoz-
jom-talajoknak tartalmazniok. Vannak tapasztalataim, hogy gazdag
talajokban 120 mg, st még ennél is több a könnyen oldható foszfor-

sav- Ha tehát a csernozjoni-talaj csak 20—30 mg-ot tartalmaz, az
két okra vezethet vissza: vagy már eredetileg szegény volt az
anyakzet foszforsav-hiánya miatt, vagy az évszázados egyoldalú
gabonatermelés a talaj eredeti foszforsavgazdagságát már ersen
lerontotta. Ez természetesen nemcsak a foszforsavra, de elvileg a

káliumra is bekövetkezhet ik. Be ekei* dr vizsgálataiból (17)

kitnt, hogy az alföldi mészdús talajaink között, amelyek nem
lehetnek mások, csak mezségi talajok, tényleg akadnak kálium-
tápanyag híján szegény talajok is, habár sokkal gyakoribb a fsz
forsavszegénység. Ez mindenesetre összefügg azzal, hogy az eredeti

anyakzet, a lösz, kálidús ásványokat tartalmaz és az egyoldalú

gabonatermelés elssorban a könnyen felvehet foszforsavat igényli.

A nitrogénszükségletrl a jelenleg még be nem fejezett állami m-
trágyázás! kísérletek fognak tájékoztatni.

Lássuk azonban, hogy a savanyú erdtalaj esetében miként
változik meg a dinamikai helyzet. A savanyú erdtalaj, mint az

elzkben láttuk, hidrogéntalaj, vagyis egész dinamikáját a magas
hidrogénion-koncentráció uralja- Ez annyit jelent, hogy a talaj ter-

mészetes oldata állandóan savanyú, a pH -érték 4-re süllyedhet. Ez
kb. n/1000 ecetsav savanyúságának felel meg. Gondoljuk el, hogy a

nedves erdavar alatt lefelé haladó talajoldat ilyen híg ecetsav

-

oldat volna. Ez elssorban a könnyebben oldható kalcium és magné-
zium foszfátokat bontja meg és a mélyebb szintekbe mossa, és amit

a fák mélyebb gyökerei fel nem vesznek, az a föld árjával a talajból

teljesen kivitetik. Ha ez évszázadokon át szüntelen így történik,

könnyen érthet, hogy az erdtalaj si, vagyis természetes állapo-
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tában csak a nehezebben bontható, savaknak jobban ellentálló

foszfátokat tartja vissza. Ilyenek különösen a vas- és alumínium-
foszfátok. Kísérleteimbl annak idején meggyzdtem (18) arról,

hogy nemcsak a mezgazdasági növényeink kisebb mértékben
veszik fel ezen vegyületekbl a foszforsavat, de az eljárásomban
használt híg salétromsav is sokkal kevésbbé oldja, mint a kalcium-
és magnéziumfoszfátokat. Ha tehát az ilyen kilúgozott savanyú
talaj mégis még 20,—30 mg könnyen oldható foszforsavat tartalmaz,

akkor ez csak azt jelentheti, hogy az eredeti anyakzet igen gazdag
lehetett nehezen oldható foszfátokban, és hogy az erd kiirtása után
folytatott mezgazdasági mvelés sem tudta ezt a gazdagságot
lerontani. Minthogy pedig az erdtalajok rendesen a többi táp-

anyagból is sokkal kevesebbet tartalmaznak, a talajoldatuk pedig
maga is savanyú és az évi nedvesség jóval több,, mint a csernoz

jomok esetében, úgy érthet, hogy az ilyen erdtalajból a növény
a 2U—30 mg foszforsavat jobban értékesítheti, mint a csernozjoinból,

mely gyengén lúgos, sokszor ersen karbonátos és kevés nedvesség-
gel rendelkezik. így a gyökerek savanyú váladékát is közömbösíti

a mész és oldó hatását lerontja, a könnyen oldható foszfátok tehát

sokkal kisebb mértékben vehetk fel, mint savanyú és nedves talaj

esetében.

Látnivaló, hogy már ezen egy példából is érthet, hogy a

talajtípus ismerete mennyire dönt jelentség lehet a talaj köny-

nyen oldható növényi tápanyagtartalmának kiértékelése esetén. Azt

is beláthatjuk ebbl, hogy az összes tápanyagok meghatározása
ugyan szintén becses lehet, de egymagában korántsem alkalmas a

mezgazdasági növények trágyaszükségletének megítélésére. Az
újabb viszgálatokból úgy látszik, hogy különösen azokban a tala-

jokban, melyekben a felvehet foszforsav fképen szerves anyagok-
ból származik, az 1%-os citromsav megfelelbb oldószer a híg

salétromsavnál. Ebbl megint azt látjuk, hogy minden talajtípus

számára fel kell kutatnunk a legmegfelelbb módszert és a sajátos

határértékeket, hogy a tápanyagállapotból a növény trágyaigényére

biztosabban következtethessünk.

Még csak egy fontos körülményt szeretnék itt megvilágítani-

Vannak, akik azt állítják, hogy a könnyen oldható tápanyagoknak
talajtérképeken nincs helyük, mert hiszen a trágyaszüksóglet a

növényzet és a gazdasági rendszer szerint nagyon változó, és az

intenzív igénybevétellel a talaj könnyen oldható tápanyagkészlete

igen hamar megváltozik. szintén szólva, még évekkel ezeltt

magam is így gondolkoztam. Ámde, ha meggondoljuk, hogy a talaj

nem stabil, hanem dinamikai rendszer, a mindenkor meghatározott

tápanyagállapot pedig csak egy keresztmetszet abból a mozgó
egyensúlyi állapotból, mely adott esetben a talajban uralkodik:

akkor be kell látnunk, hogy a tápanyagállapotra nézve is az adott

körülményeknek megfelel mozgó egyensúlyi állapot az, amit! a

könnyen oldható és növények által értékesíthet tápanyagokkal
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kifejezésre juttatunk. Ezt szeretném néhány közvetlen adattal meg-
világítani.

Az elzkben azt láttuk, hogy 20—30 mg ‘S i g m o n d foszfor

a esernozjom-talajókban tápanyagszegénységre vall. Már pedig, ha
ezt ha.-ra és 30 cm mély talajrétegre átszámítjuk, ez kb. 1350 kg
könnyen oldható foszforsavnak felel meg, holott egy évi átlagos

búzatermés alig von ki 30 kg foszforsavnál többet- Ez azt jelentené,

hogy alig 3% -át veszi fel a búza a fenti foszforsavnak, ha nem is

vesszük tekintetbe azt a tényt, hogy a biíza gyökérzete a mi Al-
földünk mély talajaiban és száraz éghajlatában jóval mélyebbre
boesájtja le gyökérzeíét, mint 30 cm. Hiba volna azonban, ebbl
azt kövekteztetni .hogy a híg salétromsavban oldható foszforsavnak
csak 2—3% -át birja a búza felvenni. Mert nedvesebb viszonyok
között és savanyú talajból ugyanannyi oldható foszforsav esetében

többet is felvehet. De most itt nem ezen van a fsúly, hanem azon,

hogy egy két évi termés olyan kevés foszforsavat vehet ki a talaj-

ból, hogy azt az eljárásom által meghatározott foszforsav mennyi-
sége még akkor sem érzi meg, ha az oldható mennyiség idközben
nem pótlódnék.

Hasonló okokból az egyszer foszforsavtrágyázás foszforsav-

többletét a kémiai viszgálat meg sem érzi, hacsak véletlenül nem
jut az egyenltlen elosztás miatt egy-egy csomó mtrágya a vizsgá-

lati mintába. Azt se feledjük el. hogy az egy évi szuperfoszfát

hatása egy, legfeljebb két évig tart, és a talaj azután ép annyira
szegény felvehet foszforsav hiánya miatt, mint a mtrágyázás
eltt volt. Az egyszeri mtrágyázás tehát nem szünteti meg hosz-

szabb idre a talaj foszforsavhiányát.

Azt kérdezhetnek ezek után, hogy mennyi idre érvényes tehát

a jelenlegi felvétel eredménye? — Ezt évre kiszámítani nem lehet,

de nem is szükséges. Mert ha a vizsgált szántóföld nem friss törés,

hanem már évek hosszú során át mezgazdasági termelés alatt áll

és a gazdaság bizonyos rendszert követ hosszabb id óta, akkor
feltételezhetjük, hogy a tápanyagkivitel és természetes utánpótlás

között bizonyos egyensúlyi állapot alakult ki. Ezt bizonyítják a

híres rothamstedi állandó kezelés parcellák. Ezek közül azoknak,

amelyek kezdet óta minden trágyázás nélkül, évrl-évre ugyanazt

a növényt termelték, az adatok bizonysága szerint eleinte fokoza-

tosan csökkent a termésük, míg hekövetkezett a kiegyenlítdés az

egyoldalú termelés és a természetes tápanyagutánpótlás közt. Ámde
nemcsak a trágyázatlan parcellákon, de az évrl-évre egyformán

trágyázott parcellákon is bizonyos kiegyenlítdést tapasztalunk.

Másszóval, ha pl. a gazdaság talajának jelenlegi tápanyagállapotát

meghatározzuk, ez mindaddig nem fog lényegesen megváltozni,

míg gazdasági rendszerünk lényegesen és hathatósan meg nem vál-

tozik. Ez esetben is csak akkor, ha a változás a talaj tápanyagdina-

mikáját fokozatosan és gyökeresen átalakítja. Ez esetben, de csak

ez esetben, elbb-utóbb a talaj tápanyagállapota is megváltozik és

újabb felvételt igényelhet- De még ekkor is a gazdára nagyon
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becses, ha megállapíthatja, hogy az újonnan követett gazdálkodási

rendszer milyen mértékben változtatta meg a talaj tápanyagállapo-

tát. Mert ebbl lehet majd megítélni, hogy az új gazdálkodási rend-

szer valóban növelte vagy sem, a talaj tápanyaggazdagságát, és ha

növelte, ez olyan mérv volt-e, hogy egyik-másik tápanyag pótlása

egyelre feleslegessé vált.

A fenti példa esetében a ‘S i g m oa d foszfornak a cscrnozjom-

talajban kb. 2-/2-szeresére kell emelkednie, vagyis legalább 1700 kg
híg salétromsavbán oldható foszforsavval kell szaporodnia, hogy a

talaj elérje azt a foszforsavb atárt, melynél foszfortrágya hatása
nem várható. Érthet tehát, hogy milyen nagymérték tartalék

trágyázásra és igen hosszú idre (fenti esetben 1700 évre) volna
szükség, hogy a jelenlegi állapotból ebbe a kedvezbb foszforsav-

á 11a pótba juthasson talajunk.

Ezért tehát, ha a könnyen oldható, illetleg növények által

felvehet tápanyagokat talajtérkópeken feltüntetjük, ez nem múló
érték, hanem éppúgy jellemzi a talaj dinamikai állapotát a táp-
anyagok szempont já hói, mint akár a mészhiány a talajok megjavít
hatóságát. Ez esetben is a meszezéssel megváltozik a talaj dina-

mikai állapota, mégis a talajfelvétel hasznosan mutat rá, hogy hol

kívánatos a meszezós.

Jelen értekezésemben azonban nem kívánok a talajtérképe-
zésre részletesebben kitérni, csak azt kívántam megvilágítani, hogy
a talajnak úgy fizikai, mint fiziológiai jellemzése szempontjából
talajrendszerem magasabb fokozatai nélkülözhetetlenek, ha a talajt

dinamikai mivoltának megfelelleg akarjuk megismerni.
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IV. Petrographische Beschreibung dér Nebengesteine.

Von den Gesteinen bespreehe ieh die bisher noch nicbt unter-

suchten petrographischen Merkmale dér kristallinischen Scliiefer

und dér eruptiven Gesteine des Majdanpeker Bergbaues eingebender,

dann tolgt die Bespreclning dér im Zusainmenhang mit den Andesit

eruptionen, resp. dér Erzibildung erfolgten wiebtigeren Veranderuu-

gen dér Gesteine.

1. KRISTALLIN1SOHE SCHIEFER-

Die Forscher Nordostserbiens bezeiehnen die kristallinischen

Scliiefer dér Umgebung von Majdanpek im allgemeinen nur als

Glimmerschiefer und Gneise, die eiuzelnen Abarten erwabnen sie

jedoch bereits unter recbt verschiedenen Namen-
So schreibt He rder (2), dass in Majdanpek die vorberrschende


