
2. Felvételi jelentés az 1910. év nyarán Békés környékén végzett 
agrogeologiai részletes felvételről.

B a LLENEGGER RÓBERT-tŐl.

A  felvétel tárgya a 18. öv X X IV . rov. Kőrösladány és Békés 
című l:75,000-es vezérkari lapon ábrázolt terület volt, csatlakozáskép az 
előző évben néb. GtÜll V ilmos m. kir. geológus által 18. öv X X V . rov. 
nagyszalontai lapon eszközölt részletes felvételhez. Délfelé a felvétel 
T imkó I mre m. kir. osztálygeologus ez idei felvételéhez csatlakozik.

Orografiailag a terület legnagyobb része a Kőrösök árteréhez tarto
zik, a Mezőberény és Pusztaföldvártól nyugatra eső rész kivételével, mely 
a Kőrösök és a Maros közti pleisztocén hátnak része.

Talajismereti szempontból ötféle talajt lehet e területen megkülön
böztetni, mely talajok kialakulása azok geológiai helyzetével szoros kap
csolatban van. Ezen talaj féleségek a következők:

1. A  pleisztocén hát talaja barna mezőségi föld. Ez a talajféleség a lap 
délnyugati részén található, Mezőberénytől és Pusztaföldvártól nyugatra 
a lap széléig. Északon a gyomai tanyák egy része, az Egei halomig is rajta 
fekszik. Fizikai tulajdonságait illetőleg e talaj a vályogos talajok osztá
lyába sorolható, a pleisztocén hátat egykoron átszelő számos erecske mentén 
a kifújt homok hozzákeveredése következtében homokosabb, a depressziók
ban pedig a víz megállása következtében kissé agyagosabb természetű, de 
mindamellett könnyű megművelésű talaj. Alsó talaja lösz. A  felső talaj 
25 cm-ig (A  horizont) barna színű, gyengén morzsás szövetű, kevés 
szénsavas meszet tartalmaz, úgy hogy sósavval nem, vagy csak alig pezseg. 
Magas humusztartalma (6*19%) és tápsókban való nagy gazdagsága által 
tűnik ki, amint az a mellékelt táblázatból kitűnik. A B horizont, 25— 40 
cm-ig sötét színű, agyagosabb természetű, humusztartalma 4*81%, szén
savas mésztartalma 6*24%. A  Bs horizont 40— 60 cm-ig ismét világo
sabb színű, humusztartalma 3*50%, szénsavas mésztartalma 11*44%. Az 
altalaj 140 cm-nél kezdődik és itt 18*81% CaC03-ot tartalmaz.

Ezen talajra a tápsóknak a felsőbb szintekben való felhalmozódása 
a jellemző, e tápsók a talaj kedvező fizikai állapota következtében a nö
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vény által igen könnyen felvehetők, feltéve, hogy elegendő nedvesség áll 
a növény rendelkezésére. Igen fontos tehát ezen talajnak a vízraktározás 
szempontjából való gondos művelése.

2. Az alluviális területek talajai. Itt meg kell különböztetnünk a 
Kőrösök fiatalabb korú és régibb alluviumát és a lecsapolt lápok talaját-

a) A  fiatalabb korú alluvium a Kőrösöket 1— 2 km széles szegély
ben kiséri. Yilágossárga színű, laza talajféleség ez, melynek közvetlen, 
alsó talaja részben réti agyag, részben homok, részben pedig lösznemű 
márga. Vegyi összetételére nézve egy Kőrösladányban gyűjtött talajpróba, 
mellékelt elemzése tájékoztat.

b) A  régibb alluvium talaja sötétebb színű, agyagosabb talajféle
ség, melyben nagy kiterjedésű szikes foltok találhatók. Alsó talaja már- 
gás, lösznemű anyagi A  békési uradalomhoz tartozó Krisztinazugból vett 
talajpróba elemzése világosan mutatja az átmenetet, a székes tipus felé. 
A  felső talajból a monoxidok kilúgoztattak, a sesquioxidok még nem.

c) A  régibb alluviumokban nagy kiterjedésű székesek vannak, így 
nevezetesen Vésztő és Kőrösladány közt, Békéstől nyugatra Pusztaföld
várig, továbbá Gyom a környékén. Ez a talajféleség a kérges-oszlopos 
sóstalajok osztályába sorolható. Az A ) horizont 2— 5 cm. vastag, laza, 
pornemű; a B) szint erősen kötött, agyagos, kiszáradáskor oszlop alakú 
darabokra válik. A  C) horizont erősen meszes.

Vegyileg egy Kőrösladányról származó székes talaj elemeztetett meg.
cl) A  régi vízállások, kiszáradt lápok talaja fekete réti agyag, úgy

nevezett szurokföld, melyet közvetlenül a láp lecsapolása után néhány 
évig tőzeg (kotu) fed, amelyet azonban, különösen ha felszántják, a szél 
hamarosan elhord, úgy hogy csupán a fekete agyag marad meg, mint 
felső talaj. Kagy kiterjedésben találjuk e talajféleséget Békéstől északke
letre, Vésztőnél és Gyoma-Kőrösladány között a Sebes-Kőrös északi part
ján. A  fekete agyag vastagsága 60— 180 cm között váltakozik, alsó talaja 
meszes konkréciókat bőven tartalmazó márga, mely alatt homok követke
zik. íg y  a békési uradalom tarhosi kerületében a következő szelvényt 
észleltem:

0— 80cm fekete réti agyag;
80— 240 cm. sárga agyag, mészkonkréciókkal;

240— 320 cm kék, csillámos agyag;
320— 400 cm kék, csillámos homok.
A  réti agyag száraz állapotban sötét szürke, kissé kékesbe játszó,, 

nedvesen sötét fekete; szerkezete szögletes szemcsés, az elválási lapok fé
nyesek. E talaj igen plasztikus, megművelhetése ennélfogva csak bizo
nyos nedvességtartalom mellett lehetséges. Humusztartalma 4% , szénsa
vas meszet nem tartalmaz.
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Az altalaj szénsavas mész tartalma 17%.
Chemiai összetételére nézve a mellékelt táblázatban foglalt elemzés 

tájékoztat. Különösen kevés e talaj foszforsav tartalma. Meszezéssel e talaj
féleség kedvezőtlen fizikai tulajdonságai lényegesen megjavíthatok. Ahol 
a réti agyag már hosszabb idő óta művelés alatt áll, ott a szántott réteg 
színe barna, a szántás alja azonban változatlanul fekete.


