
3. Békés vármegye déli Mének talajviszonyai.

(Jelentés az 1910. évi agrogeológiai felvételekről.)

TlM K Ó  iMRÉ-tŐl.

Az 1910. év nyarán végzett agrogeológiai felvételeim folytatását 
képezték az előző évben a Fehér- és Fekete-Kőrös folyók közén megkez
dett talajvizsgálataimnak. A  19. öv X X Y I. rovat jelű Ökrös című 
1:75,000 lapon kezdettem el azt a nagyalföldi öszefoglalóbb talaj felvételi 
munkát, mely a szomszédos Sarkad— Kisjenő című 19. öv X X V . rovat, 
továbbá a 19. öv X X IV . rovat jelű lapon át nyervén folytatást, csatla
kozott dél felől néhai G ü l l  V i l m o s  geológus, s újabban B a l l e n e g g e r  
R ó b e r t  tiszttársam felvételéhez. Célja a munkának arra irányúi, hogy 
a három Kőrös f oly ónak a hegységtől a Tiszáig terjedő völgyéről össze
függő talajismereti képet nyújthassunk.

Az ez évi munka részben a Fehér-Kőrös alsó szakaszára, részben 
pedig a Tisza— Maros— Kőrös közötti hát keleti része talajviszonyainak 
tanulmányozására szorítkozott, felölelve Gyula város, Békéscsaba, Gyula
vári, Doboz, Kétegyháza, Csorvás, Ó- és Üjkigyós békésinegyei községeket, 
Elek- és Ottlaka községeket Arad-vármegyében és végűi Medgyesegyháza, 
Medgyesbodzás és Apáca csanádmegyei községek határait.

Fölvételi munkám kezdetén B a l l e n e g g e r  R ó b e r t  tiszttársam 
csatlakozott hozzám rövid időre, kivel néhai G ü l l  V i l m o s  geológus föl
vételi területét s a hármas Kőrös völgyének talajismereti tekintetben leg
jellegzetesebb részeit jártam be.

Területem oro- és hidrografiai tekintetben két különálló egységet 
alkot. Keleti fele a Fehér-Kőrös árterülete, nyugati része ellenben össze
függő hát, s így az előbbi mélyebb térszint jelez az utóbbinál. Az előbbi 
terület átlagos tengerszinfeletti magasága alig haladja meg a 90 métert, 
az utóbbi efölött 5— 6 m-rel magasabb átlagos térszinű. Az ártér jóval 
vízdúsabb, mert a Fehér-Kőrös szabályozott gyulai szakasza, a Kettős-
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Kőrös doboz-békési része, a régi Fehér-Kőrös, a békéscsabai Élővíz- 
‘Csatorna és számos mocsaras láp hálózza be. A  talajvíz állása 2— 7 m 
között van.

Érdekes jelenségeket találunk a talajvíz állásával kapcsolatosan 
főleg azokon a területeken, melyek az ármentesítés és belvízrendezés foly
tán legjobban kiszáríttattak. Ezek a talajsüppedések, beomlások vagy 
talajrogyási jelenségek nagyon gyakoriak az Alföldön. Lóczy Lajos 
igazgató úr pl. a békéscsabai Borjú-réten figyelt meg ilyen jelenséget, 
T reitz Péter főgeológus pedig Szeged város határában.

E jelenség magyarázata a következő: talajvíz tartós szárazsággal
még az alluviális területeken is tetemes mélységre sűlyed. Az erősen csa
tornázott vidék talajvizei ekkor mind az alacsony vízállású folyó medre 
felé húzódnak. Mivel pedig e vidékek talajszelvényében a felületet 1— 3 m 
vastagságban borító kemény agyagrétegek alatt finom szemű, ú. n. folyó 
homok foglal helyet, ezt az áramló talajvizek elhordják s így az altalaj
ban üregek támadnak. Ezeket az üregeket boltozatként fedi a felső ke
mény, vízhatlan agyagréteg. Azonban nyári szárazságnál ez az agyag- 
takaró erősen megrepedezik. A  repedések 2x/2 méternél mélyebbre is le
hatolhatnak, s így rajtuk az esővizek is az altalajba kerülhetnek s amel
lett, hogy a talajvízzel együtt most még intenzivebben történik az altalaj 
finom homokjainak elmosása, még az agyagboltozat falai is átnedvesednek. 
A  felületi vizeknek az altalajba való szállítását végűi még a mélyen gyö
kerező növények is eszközölhetik. A  meglazult boltozat így már kisebb 
megterheltetés esetében is beomlik.

A  beomlott terület feltárásából megállapítható, hogy a képződött 
gödörből bizonyos mennyiségű talaj hiányzik; a beomlás fenekén víz
elvezető csatorna látszik, mely a vízgyűjtő csatornák vagy folyómedrek 
felé hajlik.

A  Békéscsabától Ny-ra eső hát vízszegény terület. Egyetlen 
számbavehető patakja, ere sincsen. A talajvíz állása 6— 15 m mélyen van.

Geológiai és talajviszonyai tekintetében is elütő egymástól terü
letem két fele. A  keleti rész alluviális síkság, a nyugati pleisztocén hát. 
Amazt a Kőrös legújabb munkája alakította ki, továbbá ama szélhatások, 
melyek az ártér medreiből buckákat hajtottak fel.

A  pleisztocén hát a régi Kőrösmedrek hordalékából s azok kifúvott 
anyagából épült föl; geológiai szelvényében homokot, löszös homokot, 
löszt, iszapos homokot, homokot iszap- és kékes-sárgás agyagot, iszap le
rakódást találunk. A  homok részben szélhordta, részben élővízi. Az agya
gos-iszapos képződmények stagnáló, illetve nagyon lassú folyású vizek, 
morotvák lerakodásai.

Az alluviális területek legfiatalabb iszapos öntéstalajokból, régibb
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ármentesítés előtti Öntésföldekből, réti agyag-, szikes agyag- és a med
rekből kifúvott homokos képződményekből (parti düne) állanak.

Lássuk most az egyes talajféleségek eloszlását területünk egyes 
községeinek határában:

Területem keleti alluviális részének talajtípusai közűi a szikes- 
agyagnak és a réti agyagnak van legnagyobb elterjedése. Ottlaka, Kétegy- 
háza és Ókigyós községek határainak tetemes része, Békéscsaba és Elek 
községek területének ellenben csupán kisebb része szikes természetű. E 
szikesek a kérges oszlopos szerkezetű sóstalajok tipusával bírnak. Szel
vényük a következő: A  felületen vékony kéreg van, mely kissé réteges, 
szürke színű s az ujjak között könnyen szétmorzsolhotó Az alatta követ
kező rész oszlopos elválású, tömöttebb és nem porlik szét. A szint mind
össze 5 cm vastag. Az A x szint humuszos és nagyobb vastagságot ér el. 
A  B szint egy oszlopos és egy szögletes elválású barna agyagos részre 
tagolódik. A  C szint uralkodólag sárga, illetve sárgás-barna színű iszap. 
Az A szint kovasavban bővelkedik, a B alumíniumot és sesquioxidokat 
tartalmaz, a C felső része sok meszet, alsó része gipszet.

Helyenkint ez a típus a podzolos sóstalajok fajtájába megy át, hol 
a talajszelvény legfelső része podzolszerű, amennyiben a vas ki van benne 
lugozva, a kovasav pedig felhalmozódva.

Az egyes talajtípusok fizikai vizsgálatából ezúttal a legfontosabbat 
óhajtom ismertetni. Érdekesek s fölötte tanúlságosak ugyanis a vízkapa
citás vizsgálatok e talajtípusokon. íg y  a szikes területeken a felső talaj- 
szintek vízhiánya oly maximális, hogy kizárja a növény tenyészetét.

Pl. a békéscsabai Borjú-rét szikes legelőn július hó 1-én K o p e c k y  
apparátussal megejtett vízkapacitás meghatározás a következő eredmé
nyeket adta:

0— 20
20—40
40—60
60—80
80— 100

100— 120
120—140
140— 160

Ez a táblázat azt mutatja, hogy a vakszékeken tartós szárazsággal 
a talajnedvesség a növényi vegetáció létföltételére nem elegendő s csak 
azok a növények élnek meg itt, melyek mélyen járó gyökérzetükkel a mé
lyebb altalaj vízdúsabb rétegeiből láthatják el magukat kellő nedvességgel.
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A  régi agyag Békéscsaba határának É és ÉK-i részében Nagyrét, 
Borostyán, Máró dűlők, Póstelek, Gerla puszták környékén, Doboz, Sar
kad és Gyulavári községek határaiban csaknem uralkodó elterjedésük 
Szelvénye intenzivebb mivelés alatt álló területeken a következő:

Kissé morzsás szövetű fekete réti agyag 0— 20 m 
Szemcsés szövetű fényes fekete agyag 20— 70 m 
Gyengén vasokkerfoltos sötét-szürke plasztikus agyag 70— 120 m 
Szürke iszap 120— 130 m
Világos (sárgás) majd sötét sárga iszap 130— 140 m 
Sárga vasokkerfoltos, szürke konkréciós, erősen iszapos finom ho

mok 140— 170 m
Sárga, szürkefoltos, gyengén iszapos homok 170— 200 m 
Kevéssé mívelt, vagy éppen feltöretlen rétterületen a felső talaj

réteg szívós; erősen összeálló szögletes (kagylós) törésű, nedvesen elken
hető, szárazon kőkemény.

E talajtípus víztartalma az egész szelvényben következőleg osz
lik meg:

0— 10 
10— 25 
25— 45 
45— 70 
70— 100 

100— 125 
125— 140 
140— 160 
160— 180 
180— 200

Jellegző tulajdonsága a humusznak hatalmasabb kifejlődése (sa
vanyú humusz 5°/o-on felül) benne a szerves anyagoknak tökéletlenebb 
felbomlása, nem ritkán azok elszenesedése, redukáló folyamatok meg
nyilvánulása; végűi podzolfoltok, ortstein és konkréciók fellépése, a víz
ben oldható sók körűi pedig szulfátok és néha cliloritok jelenléte.

Ellentétben a szikes talajokkal, felsőbb szintjei tetemes víztartal- 
muak. Intenzív mélymiveléssel és meszezéssel mind porózusabbá és por
hanyóbbá válik, savanyú humusza neutrálissá lesz, s a fakadó altalaj
vizektől megszabadítva, a fekete minőségű talajtípus felé mutatnak át
menetet.

Alárendeltebb elterjedést mutatnak a régibb öntéstalajok, melyek 
vályog és agyagos vályog jellegűek. Eelsőtalaj vastagságuk 30— 60 cm, al-
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talajuk pedig sárga konkréciós iszap és homokos iszap. Partosabb terüle
teket jeleznek s az árvizektől legrégebben szabadulva föl, a gesztenye
barna mezőségi talajtípushoz állnak közel. Humusztartalmuk 1*5— 2'5°/o- 
Savanyúhumuszuk nincs s a talaj felső része porlós. A  B szint diószerű 
szövetű, a C szint meszet és szulfátokat bőven tartalmaz, melyek árkok 
falain kivirágzanak. Legnagyobb elterjedést Békéscsaba— Gyula között, 
Kétegyháza, Elek és Gyula határaiban mutat. Szikes foltok gyakoriak 
közötte, főleg a laposabb részeken.

Legfiatalabb öntésiszap borítja a régi Fehérkőrös mellékét. Világos- 
sárgás barna vályog felső talaj és sárga iszapos homok alsó talaj az ural
kodó szelvénye.

A  Békéscsabától nyugatra eső hát talajtípusai petrografiai jellegük 
szerint homokosak, vályogosak és agyagosak. A  homokos típusok a hát 
keleti peremén uralkodók, de nagyobb területeket borítanak Uj-Kigyós 
Bánkút— Apáca között, Nagy-Gerendás major körűi. Vályog talajtípust 
találunk északról dél felé a békési határhoz tartozó Pedző-puszta és Puszta 
Szentmiklós dűlők keleti felében, a békéscsabai határnak Nagy-Megyer, 
Felső-Nyomás, Turi-puszta, és Kerekegyháza dűlőiben és a Gerendási- 
telek déli és délnyugati részében. Végül agyagos vályogot, illetőleg por
hanyó humuszos agyagot Kis-Kondoros-, Csákó-, Soporony-puszta dűlők
ben, Szentmiklós, Nagy-Megyer, Furis-dűlők nyugati részein, a Gerendási 
telek keleti felében; végűi Apáca és Medgyes-Bdzástól délre a Szenes-út 
és Göbölyhajtó-út közén.

A  homokos típusban lazább és kötött homokot, nemkülönben vályo- 
gos homokot különböztethetünk meg. Szelvényében a felső humuszos ré
teg vastagsága 30— 120 m között ingadozik.

Az altalajban löszös homok és sárga, kissé szürkés meszes csillámos 
homok az uralkodó. A  vályog homokos, tipusos és agyagos féleségekre 
oszlik. Homokos féleségei a bucka-vonulatok mentén találhatók, az agya
gosak a buckák által elzárt lefolyástalan laposabb területek mentén, míg 
magát a laposabb területeket humuszos agyag födi, sokszor 150— 200 cm 
vastagságban. A  vályog vastagsága is csaknem mindenütt meghaladja 
az 1 métert. Altalaja löszös. homok és csillámos sárgás szürke homok. A  
felső talaj kevéssé, az alsó erősen meszes. A  humuszos, agyagos vályog, 
helyenkint agyag altalajában sárga szürke foltos elváltozott löszt talá
lunk mészkonkréciókkal, mely alatt sárga iszapos homok következik; 
mindkettő erősen meszes.

Az egész pleisztocén hát mezőségi talajú zonáltipus, még pedig ennek 
gesztenye- és csokoládé-színű subtipusai. A  gesztenyeszínű mezőségi tala
jok már a félsivatagi jelleg felé mutatnak átmenetet. Ide tartoznak a ho
mok- s a homokos és tipusos vályog talaj féleségek, a pleisztocén hát agya

13A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910.
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gos vályog és agyag talajai a csokoládé színű mezőségi talajok csoport
jába tartoznak. A  pleisztocén hát egyik legszárazabb területe részében a 
Fáy-tanya mellett az ottani homokon egy július 6-án eszközölt nedvesség
meghatározás a következő adatokat szolgáltatta:

0— 1 5 ................................................10'03
15— 3 5 .................................................... 11-57
35— 60   10-90
60— 80   11-70
80— 120 ................................................ 14-72

120— 130 ................................................ 14-55
130— 190 ................................................ 13-25

Ezek az eredmények fölötte értékeseknek fognak bizonyúlni, ha a 
különböző talajtípusokon az év legkülönbözőbb szakaiban eszközöltetnek 
talajnedvesség meghatározások.

Az egyes talajtípusok chemiai alkatáról B a l l e n e g g e r  R ó b e r t  

elemzései szolgáltatnak adatokat.


