
4. Aradhegyalja és Aradmegye sikvidékéről szóló előzetes
jelentés.

T r EITZ PÉTER-tŐl.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának 1909. évben kiadott 
rendelete (287/1909. szám) szerint az agrogeologusok munkaterve kapcso
latos a hegyvidéki geológusokéval. Az agrogeologusok a Nagy alföld keleti 
részének tanulmányozását fogják elkezdeni, kiindulva a keleti hegységek 
völgyeiből és lejtőiről haladnak a síkság felé. A  fenti tervezet alapján 
1910. év nyarán a felvételeket Aradmegyében 21. öv X X Y . rov. jelzésű 
lapon folytattam.

A  felvételi munkát egy ízben hosszabb időre megszakítottam, mint
hogy intézetünk igazgatóságának felterjesztése alapján a magas minisz
térium engem bízott meg azzal, hogy intézetünket a Il-ik  nemzetközi agro- 
geologiai konferencián Stockholmban képviseljem. Svédországban részt- 
vettem a konferenciával kapcsolatban tartott két excursión, melyek közül 
az első az országnak északi és a második a déli részére terjedt ki. Haza
utazás közben pedig régi óhajomat valósíthattam meg, nevezetesen 
Németalföld homokterületeit, a Heidet jártam be, hogy az ottani nagy ho
mokterületet a hazaival összehasonlítsam talaj, geológia és gazdaság 
szempontjából.

Ezt a tanulmányútamat S e m s e y  A n d o r  úr ő méltósága tette bő
kezű támogatásával lehetővé. Nem mulaszthatom el, hogy intézetünk 
nagyérdemű igazgatóságának azért, hogy a konferenciára való részvételre 
engem jelölt ki s dr. S e m s e y  A n d o r  úr ő méltóságának, hogy a német- 
országi tanulmányútamat lehetővé tette, e helyt is őszinte köszönetemet 
ki ne fejezzem.

Még a tavasz folyamán Dél-Oroszországból német szakférfiakkal 
együtt én is meghívást kaptam, hogy a déli kormányzóságok területén 
teendő hidrológiai és talajismereti felvétel megbeszélésére és tervének el
készítésére tartartandó konferencián vegyek részt. Minthogy e meghívás 
intézetünk működésének külföldről jövő elismerését jelenti, szükségesnek 
tartottam róla is megemlékezni. Sajnos, hogy tekintettel a Il-ik  nemzet
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közi konferenciára való kiutazásomra, a meghívásnak —  dacára a hozzá 
csatolt fényes ajánlatoknak —  nem tehettem eleget.

Végül az év őszén a horvát kormány gazdasági ügyosztályától azon 
megtisztelő meghívást kaptam, hogy tartsak egy előadást az agrogeologiá- 
ról és ennek a gazdasággal és erdészettel való vonatkozásáról. S e m s e y  úr 
ő méltósága kegyes volt az útiköltségeket fedezni, amiért ő méltóságának 
e helyen is őszinte köszönetemet fejezem ki. Őszi szabadságidőm alatt 
leutaztam s az előadást megtartottam. Örömmel értesültem azután, hogy 
előadásom a horvát-szlavonországi talajismereti állomás létesítését na
gyon megkönnyítette s így fáradságom eredményes volt. A  horvát kor
mány ugyanis f. évi december hóban egy országos talajismereti intézetet 
(Zemaljski zavod za istrazivanje tla) alapított, melynek egyedüli fel
adata, hogy tudományos, valamint az erdészetet és a mezőgazdaságot 
érdeklő talajismereti kérdésekkel foglalkozzék. Az intézet vezetője dr. 
S á n d o r  F. tanár úr velünk egyetértve dolgozik, úgy hogy a hazai geoló
giai térképeinknek a Dráván túli részekben is egyenes folytatását fogjuk 
találni. Ez a körülmény hazánk átnézetes agrogeológiai térképének elké
szítése alkalmával rendkívüli fontossággal lesz.

*  *
*

1892-től 1909-ig, tizennyolc éven keresztül majdnem megszakítás 
nélkül az Alföld Duna-Tisza közi részének térképezésével foglalkoztam, 
hegységbe csak ritkán kerültem s ily esetben mindig valamely speciális 
kérdés tanulmányozása volt feladatom.

Természetes, hogy ilyen körülmények között az új területen telje
sen új geológiai és agrologiai viszonyok közepette ezen összesen két évi 
munkám csak tájékozódásra szolgálhatott. A  részletes térképezés majd 
csak ezután, a két év alatt szerzett tapasztalatok és a még pótlandó chemiai 
elemzések alapján volna elvégezhető.

Mostani előzetes jelentésem csak a végzett munkáról szóló rövid 
beszámoló, mig a részletes jelentés a tervezett megyei agrogeológiai felvé
tel magyarázójában fog napvilágot látni.
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Geológiai rész.1—1 2 * * * 6)

Felvételeink megkezdése alkalmával intézetünk nagyérdemű igaz
gatói, dr. L ó c z y  L a j o s  egyet, tanár és dr. S z o n t a g h  T a m á s  kir. taná
csos végigvezettek bennünket a hegység nyugati szélén; dr. S z o n t a g h  T . 
Tenkétől Borossebesig, dr. L ó c z y  L a j o s  Borossebestől Paulisig és Arad
tól Temesvárig. E tanulmányúton széleskörű ismereteikből merítve meg
magyarázták a bejárt terület geológiai kialakulását s bemutatták a vi
déknek minden fontos földtani formációját. A  nagy és fáradságos tanul
mányúton nyújtott magyarázatokért és tanításért mélyen tisztelt főnö
keimnek e helyt is hálás köszönetemet fejezem ki. A  felvett vidéknek 
geológiai kialakulásáról szóló adatokat egyrészt dr. L ó c z y  L a j o s  igaz
gató úr évi jelentéseiből merítettem, melyeket ő e vidék tanulmányo
zása u1án irt, másrészt szóbeli magyarázatokból kaptam, midőn a kitű
zött terület egyes részeit vezetésével bejártam. Munkámat erre a kész 
felvételre alapítottam s a vidék geológiai kialakulásának kutatását a jelzett 
leirással kapcsolatban folytattam s főként a mai termő talaj származását 
s alakulásának tényezőit iparkodtam kideríteni.

A  síkságon található legrégibb korú kőzet annak a nagy törmelék
kúpnak a maradványa, mely a hegyekről kiindúlva, ereszkedett a síkságra 
alá. Dr. L ó c z y  L a j o s  e törmelékkúpot a következőképpen magyarázza: 
(Földt. Int. Évi Jel. 1883. pag. 53.) ,,Ezek alapján az Arad-Paulis-Vilá- 
gos közti lapály, mint a régi Marosnak törmelékkúpja tekintendő, mely
nek csúcsa Paulisnál van. A  Hegyalját követő mocsáros mélyedés és a 
lapályon létező számos meder eléggé mutatja Erdély főfolyójának haj
dani útját és munkájátu.

A  törmelékkúp anyagát Temesmegyében még Zsadány-Muránynál 
is feltaláljuk. E hatalmas lerakodás természetesen a Maros lippai áttörése 
előtt alakúit ki. Az áttörés után a Maros völgyéből kiömlő viz a kúp testét 
Átvágta, a felhalmozott törmeléket lassanként elhordta s részben osztá

1) Dr. Lóczy Lajo s : Jelentés a Maros és a Fehér-Körös közötti hegyvidéken 
•és az Arad-Hegyalján eszközölt földtani részletes felvételekről. Földt. Intézet évi 
jelentése 1883.

2) Dr. Lóczy Lajo s : Jelentés a Maros és a Fehér-Körös közötti hegyvidéken 
eszközölt részletes felvételekről. Földt. Intézet évi jelentése 1884.

3) Dr. Lóczy Lajo s : Jelentés a Maros-völgyben és Temesmegye északi részé
ben eszközölt részletes felvételekről. Földt. Intézet évi jelentése 1885.

4) Dr. Lóczy Lajo s : Jelentés Arad-Csanád- és Temesmegyében eszközölt rész
letes felvételekről. Földtani Intézet évi jelentése 1886.

s) Dr. Lóczy Lajo s : Jelentés az 1887. év nyarán Aradmegyében eszközölt 
.földtani részletes felvételekről. Földt. Intézet évi jelentése 1887.

«) Eadna-Lippa 1:75,000 mértékű geológiai lap, készítette dr. Lóczy Lajos.
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lyozta. A  lerakodott hordalék a mozgó viz és a szél közös munkája révén 
az első lerakodási helytől kisebb-nagyóbb távolságra vivődött el s ott 
más alakban, a síkság és a hegyvidék legfelső takarójának alakításához 
szolgáltatta az anyagot. Eredeti helyzetben nyilván csak az a kis sziget 
és környéke maradt, mely Uj-Panát és Kovaszinc között a Szárazér med
réből három méter magasra emelkedik ki. E helyütt a kavics a felszínre 
bukkan, rétegzése teljesen eltér a feltárásokban látható folyóvízi lerako- 
dású kavicstól. A  folyóvíz a törmelókkúpnak a torkolathoz közel eső go
rombább kavicsából keveset szállított el, míg a széleken lerakodott homok
ból többet, ennek az utóbbinak anyagából épültek fel a parti düne-vonu- 
latok párhuzamos dombsorai, melyek Gyoroktól kiindúlva Hódmezővásár
helyig és Szentesig követhetők. Az összes parti dünék mindenütt löszszel 
vannak befedve. A  folyó, melynek vize e dombsorok között mozgott, 
Paulisnál lépett ki a síkságra s itt sok ágra oszlott.1) Az ágak közűi egy 
Paulistól Világosig a hegy alatt folyt s innen fordult nyugatnak, a 
többi ág részint nyugotnak, részint délnek fordult.

E medrek egy ideig állandóan sok vizet szállítottak, később a víz 
tömege egyenlőtlen folyásúvá vált, a főtömeg tavaszszal futott le, míg 
nyáron és őszszel a medrek javarészében annyira megfogyott a víz, hogy 
bennük nagyterjedelmű homok-zátonyok és porondok kerültek napfényre. 
Minthogy a viz e homokterűletekről csak késő nyáron futott le, midőn 
már a forróság beállott volt, ezek nem gyepesedhettek be, hanem kopáron 
maradtak. Ennek a körülménynek fontos talajalakító eredménye volt. 
Nevezetesen a homok-porondok laza anyagát a szél könnyen mozgatja, s 
míg a gorombább szemeket csak gurítja s belőlük a partok mentén magas 
dünéket épít fel, addig . a finomabb ásvány-port és ásvány-lisztet szár
nyaira kapja s messze elszállítja, hegyet, síkot finomszemű porréteggel 
terítvén be. A  porhullás idővel annyira erősödött, hogy nemcsak a he
gyek lejtői és fensíkjai, hanem a már kialakult parti dünék is befedettek 
hulló porral.

Dr. L ó c z y  L a j o s  a negyedkori lerakodásokat (Földt. Int. évi jelen
tése 1883. 50 lap.) két csoportra osztja:

a) ,,Rétegezett durva kavics és kavicsos kemény agyagi;
b) „ Rétegzetten, a hegyoldalakra magasan felnyúló babérces, aljá

ban mészkonkréciós veres és sárga agyag; alárendelt kiterjedésben lösz“ .
A  hegyeket tehát egy alsó réteges és egy felső rétegzetten lerakodás

borítja be. Az első rétegcsoport vizi erők hatásának szüleménye, míg a 
felső agyagos természetű földrétegben a viz szállító és osztályozó munká

lj A folyó iránya Dr. Lóczy Lajos e vidékről készített geológiai térképén jól 
kivehető. 1883. évi jelentésben (41. lapon) pedig részletesen leírja.
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ját nem láthatjuk. Dr. L óczy  már 1886-ban kimondta, hogy a babérces 
sárga agyag is geológiai szempontból a löszszel egyenértékűnek veendő.1) 
A  felső takaró anyaga és szerkezete arra mutat, hogy a szél szárnyán re
pült a hegyek tetejére és lejtőire, ahol lerakodása után a helyi talajalakító 
tényezők hatása alatt különböző formájú és természetű földdé alakúit át.

Ugyanilyen szerkezetű a síkságot borító föld felső része. Ebben is 
alsó vizi eredetű kavics- és homok-rétegcsoportot találunk, melyet réteg
zetten, részint finom repülő homokból, részint elagyagosodott porból álló 
takaró fed be, mely utóbbinak kiépítésében nagyobb szerepe volt a szél
nek, mint a viznek.

A  síkság földjének szerkezetét a homok- és a kavics-bányákban ta
nulmányozhatjuk, amilyen bánya a bejárt területen sok van, u. m. Győ
rök, Zimánd, Kerek, Uj-Szt.-Anna, Sikló, Arad stb. helységek határában. 
Egyesek közülük nagy terjedelműek és 8— 10 m mélyek. Mindezen he
lyeken a kavicsos-homokos anyagú, réteges szerkezetű vizi üledéket 2— 3 
méter vastag, sárga színű, rétegzetten s elagyagosodott löszszerű földféle
ség fedi be. Az eddig elmondottakból kiviláglik, hogy a vidéket fedő felső 
rétegcsoportban, úgy a síkságon, mint a hegységben hasonló szerkezet 
mellett kétféle származás mutatható ki. Mind a két helyen megkülön
böztethetünk:

1. egy alsó, réteges lerakodást, melyen a vizi eredet világosan meg
látható;

2. egy felső, egyöntetű takarót, melyben semminemű tagozódás nincs.
Az alsó rétegcsoport lerakodásakor mozgó viz volt a talaj alkotó erő,

mely a hegyről lemosott hordalékból a finomabb agyagos és poros részt 
elvitte s csak az öregszemű anyagot rakta le az útja nyomán. Sem a hegy
ségben, sem a síkságon olyan finom szemű poros anyagot, mely a szélnek 
munkájára vallana, benne nem találunk.

A  felső földtakaró szerkezete ezzel szemben egyöntetű; anyagának 
szemcséi olyan csekély nagyságbeli ingadozást mutatnak, aminőt csak 
olyan alakzatokban tapasztalunk, melyet szél hordott össze és épített fel. 
Vizi eredetű rétegek csak elszórtan és igen kis terjedelemben találhatók 
benne. A  két földépítő tényezőnek, nevezetesen a folyóvíznek és szélnek 
a pleisztocén két szakában kimutatható változó erősségét egyedül csak a 
megváltozott meteorológiai tényezők okozhatták.

Az első időben olyan volt a hely felett a légkör, mely az ásvány
pornak és ásvány-lisztnek a levegőbe való felkavarását lehetetlenné tette, 
így ez időben hulló por vastagabb földréteggé nem szaporodhatott fel a 
felszínen. i)

i) Földi. Intézet évi jelentése 1886. 105. lap.
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A  második időszakban ezzel szemben olyan meteorologiai tényezők
nek kellett uralkodniok, melyek nagyobb mérvű porhúllásnak kedveztek. 
Sok pornak kellett állandóan a levegőben lebegni, hogy belőle olyan vas
tag lerakodások alakulhassanak, aminőket e vidéken hegyen és síkon egy
aránt találunk. Minthogy vizi lerakodás kevesebb van benne, tehát szük
ségképpen kevesebb viz is mozgott és állott a bejárt vidéken.

Olyan vidékek meteorológiai viszonyainak tanúlmányozásából. a 
melyeken mai nap is erős porliúllás észlelhető, érdekes eredmények követ
keznek. Ezek szerint a sok eső, ha közben száraz idő következik, nem gá
tolja meg a porhullást, csekély csapadék pedig nem segíti elő; e természeti 
tüneménynek léte a levegő páratartalmához van kötve.

Ha a levegő száraz, vizpára tartalma csekély, akkor a felkavart por 
sokáig marad lebegő állapotban benne. Hazánkban 500— 800 mm csapa
dékkal bíró vidéken még ma is állandó és erős porhúllás van. Ellenben ha 
a levegő páratartalma nagy, akkor a föld felszine is párolgás híjján állan
dóan nedves, a szél nem sok port kavarhat róla fel. A  messziről ide szál
lított por pedig már a nedves légkör határán lecsapódik, ebbe a zónába 
nem juthat.

A  lösz elterjedése Középeurópában világos bizonyítéka az elmon
dottaknak. A  lösz-zóna csak addig terjed észak felé, ameddig a tengeri 
nedves légáram hatása ér.1) Svédország északi felében a csapadék 420— 
450 mm, de a légkör e vidéken olyan párás, nedves, hogy benne port 
soha nem lehet észlelni, sem a tavak fenekén, sem a növényzet levelein 
pornak nyomát sem találtam.

Milyen körülmények csökkentik vagy növelik már most a levegő 
páratartalmát?

ISTagyobb arányú por keletkezésének főfeltétele a nyári szárazság 
és a föld árjának mély fekvése.

Ez a két feltétel együtt szokott járni, mert ahol a nyár száraz, ott 
a talaj mélyebb rétegekig kiszárad. Ahol továbbá a föld árja mélyen van, 
ott a fa nem tud megélni, ott erdő nem tenyészhet. Végül ahol erdő nincs, 
ott a csapadékvizek igen gyorsan folynak le s nagy tömeg hordalékot 
sodornak le a hegyekből. Látni való tehát, hogy a csapadék mennyisé
gének megapadása nélkül is nagyobb arányú lehet a porhúllás a mainál, 
feltéve, hogy a föld árja valamely geológiai oknál fogva leszáll. Ilyen 
változást már a folyónak erősebb bevágódása is okozhat. A  folyó medrek 
mély fekvésének erős lecsapoló, víztelenítő hatása van, minek következ
tében a föld árja is mélyebbre száll alá s ezzel a felette levő földrétegek i)

i) K r a u s e : E. H. L. Dr. Die Steppenfrage. Glóbus 1894.
T a n f e l i e v  G . 'J . : (})n3iiK o-reorpacf)m iecK ÍH  o M a c x n  eB p o n eu cK o fi p o c c iii  1897.
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kiszáradnak, a földet közvetlenül borító légkörben pedig a páratartalom 
megcsökken,1) a körülmények így a porhullásra kedvezővé válnak.

Minthogy az ország különböző helyein végzett felvételek alkalmá
val a diluviális rétegeknek ezt a kettős beosztását mindenütt tapasztal
tam, úgy, hogy azt nagy területre, de legalább az Alföldre nézve általá
nos érvényűnek kell tekintenem; minthogy továbbá hasonló beosztást 
még Romániában, Oroszországban, Szerbiában és Németországban is lát
tam, azt kell hinnem, hogy ez a változás nem helyi volt, hanem egész 
Európában érezhetővé vált klimaváltozással van kapcsolatban, melynek 
legszembetűnőbb eredménye az Európai északi felét beborító mozgó jég
takarónak kialakulása, majd e jégtakarónak lassanként bekövetkező meg
semmisülése volt.

<?)

Agrogeologiai rész.

A hegyvicléhet fedő rétegekből alakúit föld és talajféleségek.

A  hegyvidékből a Paulis és Apatelek közé eső területnek csak a 
síkságra ereszkedő déli és keleti lejtőit jártam be, melynek alsó része 
szőlőművelés alatt áll, felső részét pedig még erdő borítja. A  földekre 
és talajokra vonatkozó megfigyeléseimet — sajnos —  chemiai elemzések
kel ezúttal nem egészíthetem ki, minthogy vegyészünk még ez évben is 
sürgősebb munkával volt elfoglalva, így talajelemzéseket nem végezhe
tett. Ennélfogva a földeknek csak kint a helyszínén észlelt tulajdonsá
gait Írhatom le. A  bővebb tárgyalást akkorra kell halasztanom, midőn 
Arad-megye részletes talajfelvételét fogjuk elkészíteni.

A  körülirt vidéket borító földek változatosságát már dr. LÓczy 
L ajos  1883. évi jelentésében2) leirta:

„Ez a sárga-veres agyag Magyarát és Pankota vidékén leér egészen 
a Csiger lapályára, itt és az említett helyek szőlőhalmain a veres agyag 
felső részében 1— l*20m  vastag fekete földbe megy át, mely azonban 
csak színe és televénytartalma által üt el a sárga agyagtól; benne gyér 
kavics van elszórva, a babérc gömböcskék belőle sem hiányzanak. Ez a 
fekete föld teljesen hasonló ahhoz, mely künn a lapályon a vízállások 
fenekén ma is lerakodik. Teljesen izoláltan fordúl elő területemnek Ny-i 
szegletén Paulisnál a lösznek egy kis foltja4‘. Ezután részletesen foglal
kozik a lösz elterjedésével, helyzetével, korával és a benne lévő szerves 
maradványokkal.

1) Példa: Maros bevágódása folytán Nagy-Enyed 
200 m-rel magasabbra.

2) Földt. Int. évi jelentése 1883. Pg. 51.

mellett a bükk felhúzódott
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Továbbá: ,,A Maros völgy oldalait mindenütt kavics, többé-kevésbbé 
durva minőségben, de csekély vastagságban babvasérccel (Bohnerz) ve
gyes vörös agyagföld (terra-rossa) mellett, vagy avval együtt borítja és 
legfelül hatalmas sárga homokos agyagföld, mely löszszerű kifejezése 
mellett sem nevezhető ilyenül, —  képezi a diluvinm maradványait4*.1)

Ezen első irodalmi adatok előrebocsájtása után a talajok és földek 
leirását Panlisnál kezdem meg, ahol a lehullott porból tipusos eolikus 
kőzet, lösz alakult.2) A  paulisi Gálhegyet vastag löszréteg borítja, szer
kezetét abban a mély útban láthatjuk meg legjobban, mely az ó-paulisi 
templomtól indúl ki s felvezet a hegyre. A mély út helyenkint egészen 
átvágta a löszt s még a diorit alapba is bevágódott. A  lösztakaró vastag
sága lent 4^2 m, felfelé vékonyodik s a tetőn 0:6 m; szerkezetéből a rajta 
tenyészett ősi növényzetet lehet megállapítani. Alját vörös vasas kötő
anyag agyagossá és vasassá változtatta, a lejtőn közvetlenül a sziklán 
fekvő rész 10— 200 cm vastagságban vörös vasas agyaggá vált.

Az elagyagosodás és elvasasodás még abban az időben történt, 
midőn e hegyhátakat és hegytetőket erdő borította. Az évi lombhúllást 
a téli, tavaszi csapadék átáztatja s egyben kilúgozza belőle a cserző anya
gokat és a szerves savakat. A  talajnedvesség savassá válva, megmarja 
az alatta lévő talajszint ásványszemeit, vasat és más bázisokat, továbbá 
kovasavat old fel belőlük. Az oldat keresztül szivárog a löszrétegen s az 
alapkőzet felszinén húzódik lefelé a völgybe, miközben a kőzeten nyugvó 
alsó szintet átitatja. Minél lejebb jut ez a lefelé szivárgó sokféle sót tar
talmazó talajnedvesség a völgybe, annál vastagabb réteget itat át azon 
szint földjéből, melyben mozog. A  lehúzódó talajnedvesség ezeken a fala
kon párolgott el s a víz elpárolgása után a szilárd alkatrészek, akár fel
oldva, akár diszperzió formájában voltak a talajnedvességben, reá rakod
nak a talaj ásványszemeire. A  völgy fenekét kitöltő lösz egész vastag
ságában elagyagosodott és vasassá vált, miről a völgy fenekén folyó 
patak meredek partjain és a patak mentét szegélyező falakon győződ
hetünk meg.

A  lösz csak a nyugati és déli lejtőkön maradt meg eredeti állapot
ban s alsó szintje e helyeken elmeszesedett, mert az itt mozgó talajned
vesség meszes volt; ellentétben a keleti és északi lejtőkön mozgó talaj- 
nedvességtől, mely e lejtők mésztelen földjein átszivárog, nem meszet, 
hanem vasat oldott fel. Elpárolgása után az átitatott réteget vasas, agya
gos földdé alakította át.

A  lösznek égtájak szerint tapasztalható eme különböző átalakulását

!) Földtani Közlöny 1876. évfolyam 109. lap.
2) Paulisi lösz részletes leírása dr. Lóczy Lajos 1883. évi jelentésében van,, 

ahol a benne foglalt csigák is fel vannak sorolva.
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a Gálhegy lejtőin tanulmányozhatjuk legkönnyebben. A  hulló por a 
Gálhegy nyugati oldalán és a déli végén tipusos lösz maradt, míg a 
keletnek és északnak hajló lejtőkön vörös agyaggá alakult át, néha olyan 
magas szintig, hogy a szőlőültetést megelőző forgatáskor a felszínre került.

Hasonló jellegű és származású vasas agyagot nyirok néven irt le 
és ismertetett néhai S z a b ó  J ó z s e f  egyet, tanár Tokaj-Hegyaljáról szóló 
szép tanulmányában.1)' Minthogy ezideig nem sikerült az itt talált vörös 
agyag és a tokaj-hegyaljai nyirok között olyan különbséget kimutatni, 
melynek alapján a két vörös agyagnak névvel való megkülönböztetése 
szükségesnek mutatkozott volna, ennélfogva ezt a vörös agyagot is bát
ran nevezhetjük nyiroknak, csak megkülönböztetésül jelöljük meg az 
alatta lévő kőzet szerint, melynek mállási terménye szintén bele kevere
dett, származását is és mondjuk gránit-nyiroknak, vagy diorit-nyÍróknak,. 
aszerint, amint gránitot vagy dioritot borít be.

A  hulló portakarónak különféle földdé való átalakulása azonban 
nem csak a kelet-nyugati lejtőkre szorítkozik, hanem Paulistól észak felé 
menve, a tisztán keletnek hajló lejtőkön is észlelhető, s itt az egyes típu
sokat hosszabb szakaszokra terjedő átmeneti zónák kötik össze.

Paulistól Borossebesig következő törvényszerű sorrendben találjuk 
a talajváltozatokat. Paulistól Ménesig a Grálhegy keleti lejtőjét nagy
részt lösz, vagy löszszel kevert nyirok fedi. A  Ménesi völgyben azonban 
már nagyrészt nyirokot találunk a felszinen, inig a lösz a Hagy Határ
hegy keleti nyúlványainak csak a déli lejtőire szorítkozik.

Gyorok községre néző lejtőkön bár még van lösz, vagy löszszel ke
vert szőlő-talaj, de Kuvintól kezdve azután löszt egyáltalán nem találni 
a felszinen. Sőt az alsó szintek földjében is megszűnik a mész felhalmozó
dása, amely tünemény az eddig tárgyalt talaj szelvényeknek éppen egyik 
fő jellemvonása volt. Ügy a felső réteg, mint az altalaj teljesen mésztelen. 
A  mész Kuvintól Kovasincig terjedő vonalon csak kis foltokban, hegy
orrokon és mély útak falain mutatkozik, mindig olyan pontokon, ahol a 
talajnedvesség párolgása igen intenziv.

Az uralkodó szőlőtalaj ezen a szakaszon a nyirok, Ivovasinc-Világos 
között már nincs lösz. Az alsó szintekben eddig gyakori mész felhalmo
zódás ritkává lesz, a bejárás alkalmával csak két kis folton találtam. Ebbe 
az öblözetbe ereszkedő lejtőkön már nyirok is kevés kerül a felszinre, az 
uralkodó szőlőtalaj fekete humuszos homok vagy agyag, az úgynevezett 
mezőségi fekete föld.

Minthogy a világosi hegynek a községre ereszkedő lejtői oly mere
dekek, hogy róla a csapadékvizek az eredeti humuszos felső szintet már- i)

i) Tokaj-Hegyaljai Album. Szerk. Szabó J. és Török. Pest, 1864.
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lemosták, tehát forgatáskor most már az alsó második szint, a nyirok 
került napfényre, mely az alapkőzet porladókén alakult s így általában 
köves. Világostól északra eső vidéken a felső földtakaró fekete mezőségi 
talaj. Ilyen a Gralsa, Muszka, Magyarád határában levő szőlők földje, 
valamint a Muszka-Pankota közötti gránát hegy lejtőit, az andezitből 
álló Bokréta hegy csúcsát és lejtőit borító föld mindenütt egyformán 
fekete mezőségi talaj. Ennek a fekete földnek humuszrétege e helyen 
olyan vastag, hogy a végét a forgatás alkalmával sem érték el; forga
tással is csak fekete föld került a felszinre. Ez a fekete föld mindenféle 
kőzetet befedett, ami csak a Csiger és az Almás völgyében a lejtőkön a 
hegy alkotásban résztvett. A  pannóniai márgák, a gránit, a mészkő, az 
andezit, mind le van egyenletesen borítva fekete földdel. A  fekete humu
szos takaró mélyen behúzódik a völgyekbe; Magyarád, Aranyág, Drauc, 
Duud és Ternova községek által határolt területen, beborítva völgyet és 
hegyet egyaránt. A  duudi völgyben a déli és nyugati oldalok még fekete) 
földdel, de már a keleti és északi lejtők szürke degradált mezőségi föld
del borítvák.

A  Csiger árterén, valamint a Eehérkőrösén is, berki talaj van, de 
az ártérből kimagasodó hátak felszíne mind fekete föld Apatelekig. Apa- 
telek fölött ÉK. irányban emelkedik az apatelki andezit hegyhát. A 
homorú oldala délnyugatnak fordúl, s ezen az oldalon ereszkedő lejtő 
földje szintén fekete föld. Amint azonban kelet felé haladva a hegyorr 
végére érünk, a talaj rögtön megváltozik, innen Kontratóig barna erdei 
talaj födi a völgyeket és halmokat. Ennek a barna erdei földnek erdőírtás- 
sal és szántással még meg nem változtatott ősi szelvényét abban az erdő
ben találjuk meg, mely Bokszegbél község határában még lábon áll. 
Ebben az erdőben ásott gödörben megláthatjuk, hogy ez a barna erdei 
talaj eredetileg szürke erdei föld volt. A talajvizsgálat azt mutatta, hogy 
e szürkeség nem vashiánynyal, hanem a benne levő vasnak oxidul álla
potával van összekötve, továbbá, hogy ez a szürke szín nem állandó, mert 
csak addig tart, míg a földet a lehullott lomb befödi s ez által a levegő 
oxigénjének a talajba való lejutását meggátolja. Amint azonban az erdőt 
letaroljuk s a föld felső szintjét a levegő behatásának megnyitjuk, akkor 
a benne levő vasvegyek oxidálódnak s az előzőleg szürke talaj megbámul. 
Ez a barna erdei talaj az átmeneti forma a mezőségi fekete föld és a 
fahó erdei föld között. Az átmeneti zóna határa Bokszegbél és Borossebes 
közé esik. Borossebestől északra Bél felé már típusos fakó erdei föld 
borítja a halmokat. A  fakó erdei földből a vas már annyira ki van 
lugozva, hogy az még szántás után sem képes többé megbámulni, leg
feljebb hosszú mezőgazdasági művelés után sötétszürke lesz, a kultúr
növények után a talajban maradó gyökerek humifikálódása révén.
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A  talajtípusok leírása.

A  bejárt hegyvidéken következő öt főtipust lehet megkülönböztetni:
1. Meszes talaj.
2. Vasas talaj.
3. Humuszos talaj.
4. Barna erdei talaj.
5. Erdei fakó talaj.

A  bejárás alkalmával sikerült kiderítenem egyrészt a felsorolt 
talajtípusok alakulási folyamatának tényezőit, valamint a ható erőket isr 
melyeknek közreműködése folytán a hegyeket borító egységes földtakaró,, 
a hulló por, olyan változó összetételű, egymástól annyira különböző talaj
típussá mállott el. Minthogy azonban ezeknek a talajalakulás körébe 
tartozó kérdéseknek fejtegetése nem illik a hivatalos évi jelentés kere
tébe, ennélfogva itt csak a tapaszait tények száraz felsorolására szorít
kozom, míg az alakulás folyamatait és a közreműködő tényezők hatását 
egy más munkámban fogom bővebben tárgyalni

A  talajtípusok elterjedésére vonatkozólag a bejárt területen sza
bályszerű sorrend tűnik ki, mely a levegő páratartalmának és az évi csa
padék mennyiségének egyenletes fokozódásával párhuzamosan halad.

A  talajtípusok összetétele délről északfelé haladva, folyton válto
zik s e változás szintén összhangban van a hely fölött uralkodó légköri 
tényezőknek a változásával. A  változás menetét következő pontokban fog
lalhatjuk össze:

1. A lejtőket borító talaj mósztartalma délről észak felé egyen
letesen csökken.

2. A humusztartalom ezzel szemben szaporodik, a magyarádi 
völgyben éri el maximumát, innen északfelé újra apadóban van.

3. A vastartalom Világosig növekedik, innen kezdve apad, Boros
sebes vidékén már mind kilúgoztatott az egész szelvényből.

A  vonal fölött uralkodó kiimára nézim következő megfigyeléseket 
tehettem:

A  legszárazabb pont Paulis környéke, innen északfelé haladva, a 
légkör páratartalma folyton emelkedik, melyről a reggeli harmatok gya
korisága és a nyári-őszi köd vonulása adnak felvilágosítást. Borossebes- 
a legnedvesebb hely az egész vonalon, erről már az évi csapadékok meny- 
nyiségének összehasonlításából is meggyőződhetünk.
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Meszes talajok.

A  talajnak legbiztosabb klímajelző eleme a mésztartalom, mely 
•a talajnedvességből csak olyan helyeken rakódik le, ahol az elpárol
gás nagyobb erejű, mint az évi csapadéknak a talajt kilúgozó hatása. 
A  legtöbb mész természetesen abban a szintben rakódik le, amelyben 
a talajvíz mozog, tehát a kőzeten fekvő köves szintben. A  kiváló mész 
ebben a szintben minden egyes kődarabot, homokszemet, porszemet mész- 
kéreggel burkol be. Ha a mésznek a leválása soká tart, akkor még a 
talaj pórusai is eltömődnek s egy mészkonglomerátumos kőpad alakul. Ezt 
a folyamatot a bejárt területen a Gálhegy tetején, déli és keleti lejtő
jén figyelhetjük meg. E helyeken 1/2— 1V2 m vastag meszes löszréteg 
alatt egészen fehér meszes kavics és kőtörmelék van. Minden egyes kő
darabra vastag mészkéreg rakódik; a kőtörmelék olyan, mintha 
valamely épület falából fejtették volna ki. A  bejárt "területnek ez a leg
meszesebb része.

A  meszes talajok területén a szőlőmíveléssel járó talajlazítás meg
könnyítette a csapadékvizeknek a föld lemosását, ma már sehol sem talá
lunk itt olyan helyet, melyen az ősi szelvény még látható volna.

Más vidéken hasonló körülmények között következő szelvény ala
kul ki:

Felső szint: Barna vasas humuszos vályog 40— 50 cm.
Középső és alsó szint: Világos sárgás meszes márga, vagy lösz, 

vagy porózus erdei föld.
A  kétféle föld között nincs átmenet, hanem éles határral válnak 

el egymástól.
A  talaj elmeszesedése még folyton tart, ezt a folyamatot a fák 

teljes kiirtása nagyban fokozza. Minthogy a forgatással a meszes altalaj 
is felkerült, a talajnedvesség pedig, a hely nagy szárazsága folytán, ott 
helyben párolog el, a felső szintek is folyton meszesebbé válnak.

Vasas talajok.

A  vasas talajok zónájában a mész szerepét egy vasas szerves ve- 
gvület foglalja el, a talajnedvesség ebben a zónában vasas és elpárolgása 
alkalmával éppen úgy, mint előbb a mész, most a vas rakódik le. A  ka
vicsszemek vasas kérget öltenek magukra, a homok- és porból álló földek 
pedig elagyagosodnak, vasas homok és nyirok alakul belőlük.
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Itt is úgy, mint a meszes területek zónájában az ősi szelvény ere
deti állapotban már nincs meg. A  szőlőmivelés, a kapálás és bujtás az 
eredeti szelvényt megbontották s a régi felszínt az eső annyira lemosta, 
liogy belőle semmi sem maradt meg. Ma a szőlők kivétel nélkül az egy
kori altalajban állanak. Annyit azonban sikerült megállapítanom, hogy 
régi mésztelen földek a szőlőmivelés és erdőírtás folytán elmeszesedtek. 
Erről mindenki könnyen meggyőződhetik, ha a ménesi völgy déli vagy 
keleti lejtőin 100— 150 cm mélyen befúr. Az alól fekvő nyirok mindig 
meszes, különösen, ha köves.

A  Paulis-Kovasinc között található nyirok és Kovasinctől északra 
eső vidéken a forgatáskor felszínre kerülő vörös vagy barnaveres vasas 
föld között úgy származásra nézve, mint a növényekkel szemben gyako
rolt viselkedésükre nézve nagy különbség van. Sajnos azonban, chemiai 
elemzés híján ezt a különbséget nem tudom számadatokkal igazolni, így 
kénytelen vagyok őket összefoglalva tárgyalni.

Annyi azonban most is ismeretes, hogy a világosabb, sárgásabb 
szinű vasas talajok, az igazi nyirokok, sokkal termékenyebbek, mint a 
sötétebb, vörösbarna szinű vasas rétegek. A  világosabb szín mésztartal- 
mat jelez, míg a sötétbarna vörös szín mészhiányra mutat. A  mésztar
talmú talajok tudvalevőleg mindig termékenyebbek, mint a mésztelenek.

Humuszos talajok.

A  bejárt vonalon Kovasinctől északra eső hegyfok egy új állomást 
jelez, melyen túl az eddigi talajtípusok helyett más tipus, nevezetesen a 
humuszos talajok válnak uralkodóvá.

Meszes talajban a humusz hamar elég, a meszes talaj ennélfogva 
sohasem humuszos. (Egészen nedves kiima hatása alatt a mészkőtörme
lék humuszossá válik, ezt a talajtipust rendzinánah nevezzük s más cso
portba tartozik.) A  vasas talajban is nehezen szaporodik fel a humusz, 
minthogy a vasoxid vegyületek is siettetik a humusz elégését.

A  humusz felszaporodása tehát akkor kezdődik, ha a légkör nedves
sége már oly nagy, hogy a lehulló csapadék és főként a harmat nagy része 
keresztül tud szivárogni a talajon s kilúgozza a felső humuszos szintből 
nemcsak a meszet, de a vasat is. A  leszűrendő csapadékvizek a meszet 
lemossák a mélyebb altalajba, Innen azután az alsó rétegek helyzete és 
szerkezete szerint vagy a patak vizébe jutva, az altalajból is kimosódik 
vagy ha a vízzel megreked, a nyári idény alatt beálló nagy elpárolgás 
következtében újra lerakódik. A  felszin alatt 2— 4 méter mélységben fekvő 
homok vagy kavics lerakodásokban a fentírt folyamat eredményeként e 
vidéken is találunk mészfelhalmozódást.
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A  vasvegyületek azonban nem jutnak le olyan mélyre; a humuszom 
rétegből ugyan kilugoztatnak, de közvetlen ez alatt lerakódnak.

A  humuszos talajszelvény szerkezete a következő:
Felső szint: Fekete mezőségi talaj 50— 70 cm.
Középső szint: Vasas fok 30— 60 cm.
Alsó szint: Vasas agyag 100— 400 cm.
A  forgatás alkalmával a középső vasas szint sokszor felkerült a fel

színre, így rajta humuszos és vasas szőlőtalajok váltakoznak egymással 
Minél nagyobb a levegő páratartalma, annál gyakoribb a harmat s annál 
bujább a vegetáció. Nagyobb tömegű növényi anyagból több humusz ala
kul, mely nedvesebb környezetben nehezen bomlik el s végül felhalmo
zódik.

Világostól délre eső területen a talajban a humusztartalom 3— 4%* 
között ingadozik, míg a Várhegytől északra eső nagy völgyben az átla
gos humusztartalom 9% körül van. A  nagyobb humusztartalommal a hu
muszos szint vastagsága is nő, a déli szakaszon 50— 70 cm, az északin 
100— 150 cm.

A  muszka-magyarádi nagy völgy, melybe Pankota is beletartozik, 
kelet felé nyitva van, ebben a Fehér-Kőrös völgyéből jövő nedves hideg
légáramok futnak be az esti lehűlés alkalmával s erős harmat alakulás
nak válnak okozójává. Ez a mindennapos erős harmat az oka annak a 
nagy humusztartalomnak, amely e völgyben levő dombok talaját jellegzi.

A  talajszelvény hasonlít az előbbihez, csak abban különbözik tőle,, 
hogy a humuszréteg vastagabb s hogy a mélyebb altalajban meszes réteg 
egyáltalán nincs. A  kilúgzás olyan nagy mértékű, hogy a mésznek levá
lása már nem történhetik meg.

Kivétel ebben a tekintetben az egész külön álló Bokrétahegy 
tetőtalpa, melyen a vékony agyagréteg alatt az andezit tufa több helyen 
meszes, minthogy a keresztül szivárgó talajnedvesség itt nem folyhatott 
el, mert az alapot adó kőzet felfogja, helyben való elpárolgásra készteti, 
ezáltal mésztartalmának lerakodását okozza.

( 14)

Barna erdei talaj.

A  magyarádi nagy völgytől északra eső területen a levegő pára- 
tartalmának a növekedése már a növényi formációban is okoz változást. 
Eddig mezőség vagy legfölebb ligetes erdő (Buschwald, Steppenwald) 
tudott megélni, innen kezdve azonban már nagy zárt erdő tenyészete is 
lehetővé válik.

Humusz csak a fűfélék és az egyéves virágos növények gyökerei
ből alakul. Erdőben csak olyan helyeken válik a föld humuszossá, ahol
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a fák ritkán állanak, lombozatuk is oly gyér, hogy a levelek között a 
napsugarak lejuthatnak a földre. Ilyen viszonyok között a mező növé
nyeinek tenyészete is lehetővé válik.

Minél állandóbb és nagyobb a levegő nedvessége, annál bujábban 
nő a fa lombja; valóságos erdőklima hatása alatt pedig oly tömött lombot 
hajt, hogy a lombsátor zárttá lesz s állandóan beárnyékolja a földet. Ilyen 
körülmények között sem fű, sem más virágos növény nem tud a fák alatt 
megélni.

Az őszi lombhulláskor alakuló takaró meggátolja a talaj kiszáradá
sát, elősegíti a talajra hulló cspadék beivódását s ezzel a talajkilúgzást 
is. Maga a lomb lassanként elbomlik, humifikálódik, a belőle alakuló 
humusz azonban a talaj felszínén marad; ami a bomló szervesanyagokból 
az átszüremkedő csapadékvizekben oldhatóvá lesz, az a talajba jut s a 
vízzel együtt áthalad rajta s a kilugzás fokával arányban ki is mosa- 
tik belőle.

A  nedvességnek egy bizonyos fokon felül való megnövekedésével 
tehát az erdő tenyészete megerősödik, zárt erdő alakul s meggátolja a ta
lajban a humusz felszaporodását.

Apatelek az utolsó sziget, ahol a déli lejtőn ritka ligetes erdő tenyé
szik. A  fák alatt levő gyep gyökereiből humusz halmozódik fel. Apa- 
telektől északra és keletre már oly nedves a levegő egész éven át, hogy 
ott az erdő teljesen zárttá vált, földjében humusz nem szaporodhatott fel. 
Az átmeneti szakaszon 1— 3%  humusz van a talajban, míg az apateleki 
hegy déli lejtőjén 6— 9% , az északra eső fakó erdei talajban 1— 0*3% a 
humuszt ártalom.

A  barna erdei föld ősi szelvényét a Bokszegbél határában levő erdő- 
talajban tanulmányozhatjuk.

A  talajt lombtakaró fedi.
Felső szint: 10 cm kilúgozott poros réteg, leveles szerkezetű;

alatta világos szinű szürke mésztelen agyag követ
kezik 50— 60 cm-ig.

Középső szint: sötét szürke szinű agyagos réteg, a sötétebb árnya
latot szerves anyagok felhalmozódása okozza 100—  
110 cm-ig.

Alsó szint: szürke világos agyag.
Az erdő letárolása után a beálló erős párolgás a középső szintben 

levő szerves anyagok felhúzodását eredményezi. A  talajnak felszántása 
pedig kiszáradását és az oxigén behatolását könnyíti meg. A  szerves anya
gok oxigén hatása alatt oxidálódnak s előbb a felső szint, majd lassankint 
a középső szint is rozsdás színűvé válik. A  talaj egészében megbámul —  
barna erdei talaj alakul belőle.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1910. 14
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Fakó erdei talaj.

Bokszegbéltől északra és keletre belejutunk a kevert lomberdő övébe. 
Az egész bejárt vonalnak ezt a szakaszát uralja a legnedvesebb kiima. 
A  nedves természetű kiima hatásának eredményeként a szakasz talajában 
a kilugzás oly erősen működik, hogy a szelvény egyes szintjeiben a vas 
még ferró-vegyek alakjában sem maradhat bent, ennek folytán ez a fakó 
talaj még szántás után sem barnul meg, hanem szürke marad. A  növényi 
anyagok bomlása alkalmával alakuló vastartalmú szerves anyagokat, az 
átsztiremkedő csapadékvizek feloldják s igazi vagy pedig diszperziós 
oldat alakjában lemossák a legelső vízvezető rétegig.

Ha a víz ebben elfolyik a föld árjába, vagy a legközelebbi forrás 
vizébe anélkül, hogy a felszínre jutna, akkor az egész rétegsor a vízvezető 
szint fölött elvastalanodik, világos fakó földdé válik. Ha ellenben a víz- 
vezető réteg valamely part falán a napfényre bukkan, akkor a talajned
vesség egy része, a mozgó légáramok hatása révén, elpárolog s a vízben 
levő vasvegyek oldata annyira besűrűsödik, hogy végre az oldatból a fölös 
rész lecsapódik és utána a vas egy része oxidálódik. A  part falának ebben 
a rétegében vörös vasas csík támad, mely esetleg annyira megszilárdul, 
hogy vasköves foknak kell mondanunk.

Hasonló folyamatok gazdagítják Paulis mellett a löszréteg aljá
ban a vastartalmat, úgyszintén a Kladova helység mellett levő magas 
partban látható vasas rétegekben is. A  különböző vasas lerakodások 
azonban korántsem azonos összetételűek, mindegyiknek chemiai szer
kezete mutatja a felette uralkodó kiima jellegét.

Ha valamely parton a pataknak a bevágódásával együtt halad a 
vasnak a lerakodása, akkor bekövetkezhetik az az eset, hogy az egész 
partot átitatja a lerakodó vasas vegyület s az egész falat megfesti a ké
sőbb oxidálódott vas. A  felvevő hegyi geológus ezt az utólagos, az erózió 
hatása révén bekövetkezett átalakult állapotot rögziti meg a térképen, mi
dőn e vidék földjét vörös babérces agyagnak jelzi, bárha az eredeti szürke 
szinű fakó föld csak a partokban, a lejtőkön, a szabadon álló hegyorrokon 
vasasod ott el nagyobb vastagságban.

Egy második fontos jellege ezeknek a földeknek a vasborsó vagy a 
babérc. Babércnek kisebb-nagyobb sarkos, hosszúkás vagy legömbölyített 
konkréciókat neveznek, melyek nagyrészt vasoxidvegyekből és szerves 
anyagokból állanak. E konkréciók mindig olyan növények gyökerei körűi 
alakulnak ki, melyeknek cserzőanyag tartalma nagy és rendesen mész- 
telen talajban élnek. (Pl. kocsányos tölgy, cser, nyír, juhar, stb., továbbá 
ilyen a páfrány is.) A  növény gyökerének elhalása után a vasas talaj- 
nedvesség az összezsugorodott gyökér mentén mozog s egyben át is itatja
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a porózussá vált fa szövetét. A  fában levő cserzőanyag tartalom leköti a 
vasat s lassankint a fa anyaga a megszilárdult vassal teljesen telítődik, 
szóval elvasasodik s kiszáradás után megkövesedik.

Minden talajban egy kikristályosodási és egy oldódási szint van. 
Ha tehát a földárja sülyedésével az egykori kikristályosodási szint, a patak 
medrének bevágódása következtében, az oldódás szintjévé válik, akkor a 
gyökérnek gyengébben megkövesedett részei a keresztül szüremkedő talaj
nedvességben felolvadnak, a gyökérből csak egyes darabok maradnak meg 
s ezek is legömbölyödnek. Így alakul ki a kevert lomberdők talajában a 
fakó erdei földben a vasborsó, vagy a babérc.

A síkföldet borító talajtípusok.

A  bejárt terület sík részét borító kőzetek elmállásakor a fő ala
kító tényező nem a hely fölött uralkodó kiima volt. A  málló kőzetből 
alakuló talaj minőségét főként az altalaj jellege és az illető hely geo
gráfiái helyzete, illetve fekvése szabta meg, bár a talajokon s méginkább 
az ősi növénytakarón, itt is megtalálni a kiima közreműködésének félre
ismerhetetlen jeleit. A  két főtényező közül az altalaj jellege különösen 
a magasabb fekvésű helyeken jutott jobban érvényre, míg a mélyedmé- 
nyekben egyedül az orografiai helyzet szabta meg a mállási folyamatok 
formáját.

Az ősi növényzet meglehetősen egyöntetű volt, a hátakat lomblevelű 
kevert erdő borította, az erek és laposok partjain berkek (Auenwald) vi
rultak, míg a mélyedésekben vízi növényzet tenyészett.

Az ember megjelenése után a kép hamar megváltozott. Elsősorban 
mind nagyobb erdőterület vált füves térséggé, a vizek folyási iránya is 
változást szenvedett, sok meder, melyben eddig állandóan folyóvíz moz
gott, vadvizet levezető érré alakult át. Mindezen változás nem maradha
tott hatás nélkül a vidék talajára sem. Az erdőletarolás megváltoztatja a 
vízcirkuláció módját, a folyómedernek belvizet levezető érré való átala
kulása pedig a benne mozgó viznek, valamint az árterein lerakodott iszap
nak chemiai és fizikai módosulását vonta maga után.

Idővel az ember munkája révén az egész itteni országrész mezőséggé 
alakult át. A  mi területünkön ez az átalakulás oly régen történt, hogy 
azóta a régi erdei, berki és mocsári földek mind mezőségi földekké vál
tak ugyan, de azért rajtuk az altalajban mindenütt megleljük az egykori 
erdő hatásának nyomait.

A  bejárt területen ötféle főtipust lehet megkülönböztetni, u. m.:
1. Homokos vagy kavicsos talajt;
2. Világosbarna mezőségi talajt;

14*
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3. Sötétbarna mezőségi talajt;
4. Réti agyagot és kotns földet;
5. Székes területeket.

1. Homokos vagy kavicsos talajok. Annak a régi törmelékkúpnak, 
mely a lőszlerakodást megelőző időben fedte e vidéket Uj-Panát és Kova- 
sinc között, de különösen Uj-Panát határában találjuk meg a régi marad
ványát a felszinen.

E homokos és kavicsos hátak ősi növényzete lomberdő volt, mely a 
laza szövetű talajt erősen kilúgozta. A  típusos lomberdő szelvényét az 
azóta folytatott mezőgazdasági mívelés alig tudta némileg megváltoztatni 
es megjavítani. Az altalajban mindenütt meg van még az erdei szelvény 
középső szintje, a vasas fok. A  feltalaj világos színű agyagos homok, 
hűmusztaríalma csak a mélyebb fekvésekben szaporodik fel 3— 4%-ra, 
mennyisége leginkább ez alatt van; mész sem a felszinen, sem az altalaj
ban nincs.

Az altalajvíz e törmelékkúpban igen mélyen van, a kútak 8— 12 
méter mélyek.

2— 3. A mezöségi talajok. A  kétféle mezőségi talajfajta, a fekete és 
a barna, úgyszintén a réti agyagnak egy része a lösznek átalakulásából 
származott. A  mezőségi földek a magasabb hátakat, a réti agyag a mé
lyebb fekvésű helyeket borítja.

A  mezőségi talajok ősi növényzete berkes ligetes erdő volt, mely
ben zárt erdős foltok váltakoztak füves térségekkel. A  lankás helyeken 
megrekedt a víz s réti növényzetet fejlesztett. A  különféle növényzetnek 
megfelelően többféle talajfajta alakult.

Az erdei vegetáció ilyen nedves környezetben csak lomblevelű ke
vert erdő lehetett. Ilyent találni még helyenként az egyes folyóknak ősi 
állapotban meghagyott árterein (Duna, Dráva, Száva). A  talaj szelvényé
ben a bükkerdő zónájához hasonló szerkezetet találunk mind olyan pon
tokon, ahová hébe-korba, habár nagy időközönként is, de mégis eljutott a 
tavaszi áradás vize. Az átlagos árviz szine fölé emelkedő pontokon azon
ban a sűrű fák alatt álló talaj teljesen kilúgozódott, minthogy ide csak 
csapadékból eredő s az erdő földjét borító bomló növényi anyagoktól 
savassá vált víz jutott. A  folyó víz, mely itt is lúgos hatású volt, a helyeket 
magas fekvésük miatt nem önthette el, így lerakodó iszapjával nem pótol
hatta a kilúgozott bázisokat. A  folyóvíz ugyanis tavaszszal mindig telítve 
van alkáli és földfémsókkal s ha rászakad a talajra, átivódván lassanként 
ennek a felső rétegein, a benne levő szerves vegyületeket oldhatlanná vál
toztatja, a vasat bennük oxidálja, szóval a talaj kilúgzását meggátolja. 
A  talaj megjavulását színváltozásából, megbarnulásából láthatjuk meg.

A  berki erdő kiirtása után kétféle talaj maradt, u. m. barna erdei
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föld, és világos szürke fakó föld. A  barna erdei földből a fűvegetáció 
hatása alatt a mezőségi talaj, azaz a barna, és a humuszos vályog 
alakult, mig a fakó erdei földből vakszék vált. A  humusz helyen
ként csak a felső szintben szaporodott fel, másutt azonban még a középső 
szint, a vasas fok is elhumuszosodott, úgy, hogy 100— 120 cm vastag 
humuszréteg fejlődőt ki. A  régi vasas fok azonban még ilyen elhumuszo
sodott állapotban is meglátható.

Az a humuszos föld, melyben régente az erdei vegetáció hatása alatt 
vasvegyület halmozódott föl, a humusz felszaporodása után a repedések 
és a pórusok falain sajátságos fényes bevonatot visel, olyan, mintha eny
ves vizzel volna befestve. A  göröngy törési lapja még száraz állapotban 
is fényes. A  bevonatot a levált kolloid alakú vasas vegyületek okozzák, 
melyek az erdei szelvény vasas szintjében az ásványszemeket bekérgezik. 
A humusz felszaporodása eddig még nem változtatta el őket.

Az ősi mezőségi talajokban a repedések és pórusok falai mindig 
homályosak, soha sem fényesek, minthogy ezekben a nyári száraz idény 
alatt mindig több mész, mint vas válik le; a mész leválása mindig pa
rányi kristályok alakjában történik s ezek annak a lapnak vagy felület
nek, melyen kiváltak, poros vagy lisztes kinézést kölcsönöznek.

A  világos barna és humuszos barna mezőségi talajok között a leg
feltűnőbb különbség a humusztartalom nagyságában mutatkozik. A  vilá
gos színű talajban 3%, a sötétebb színű talajban 6% a humusz átlagos 
mennyisége. Legtöbb van a rétiföldekben, 9%. A  felső szint humusz- 
tartalmának mennyisége, a felhalmozódásának mértéke az altalaj alaki 
tulajdonságaitól és chemiai szerkezetétől függ. A vékony agyagos takaró 
felső szintjében, ha löszt, vagy meszes homokot, vagy meszes kavicsot 
borított be, csak kevés humusz szaporodhatik föl. A  szerves anyagok 
fölhalmozódását meggátolja az a mész, mely a nyári száraz időszak alatt 
az altalajból felhúzódó talajnedvességgel bőségesen jut a felső szintbe, 
ahol a talaj kiszáradásakor lerakódik. A  mész —  mint ismeretes —  meg
könnyíti a szerves anyagok elbomlását, igy ilyen körülmények között 
nem szaporodhatik fel a humusz.

Minél vastagabb az agyagos takaró, minél mélyebben van a me
szes homok és kavics, annál kevesebb meszet szállít a felhúzódó talaj- 
nedvesség a humuszos szintbe, a szerves anyagok annál lassabban bom
lanak el s a talaj humusztartalma felszaporodik. A  bejárt terület talaj- 
fajtái között a világosbarna mezőségi talajtól a sötétbarnáig, sőt a fekete 
talajig, azaz a 3% humusztartalmú talajtól a 9%-ig, minden árnyalatot 
meglelhetünk. A  színárnyalat, a mésztartalom és az altalaj agyagos ré
tegének vastagsága között mindenütt kitűnik a szerves kapcsolat.

4. Réti-agyag és kotus-talaj. Mind a két talajfajta az előbbi feje-
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zetben leirt feltételek alapján alakúi, azzal a különbséggel, hogy a vas
tagabb altalaj hatását még a mélyebb fekvéssel járó nedvesebb helyzet 
is fokozza. Réti-agyag, valamint kotus-talaj azonban csak olyan vizjárta 
helyen alakul, ahova a tavaszi árvizek alkalmával friss folyóvíz jut.

Ha sok iszapot hoz a viz, akkor a vizi növények részei beiszapolód- 
nak, sok szerves anyag keveredik a leüllepedő iszappal. Ebből a keve
rékből válik azután, a szerves anyag humifiikálódása után a kotus-talaj.

Ha azonban csak kevés iszapot hoz a folyó vize, akkor a felszin 
lassan növekszik, a reáhordott iszap rendkivül finom szemű s a talaj 
igen agyagos természetű lesz. Az ilyen talajt nevezzük réti-agyagnak. 
Mind a két talajfajta fekete színű és teljesen mésztelen.

Vannak azonban még a bejárt területeken oly vizállásos területek 
is, melyeknek vize nem a folyóból, hanem a csapadékokból származott. 
A  hóolvadásból és esőből felszaporodó belvíz, mely az erdők és a rétek 
laposaiban gyülemlik meg s a vidék hajlása szerint mint belvíz, vagy 
vadvíz a hajlatokban lassan lefolyik, egész más összetételű, mint, a folyó
víz. Egyrészt kevés bázist tartalmaz; a mi van benne, az is főként alkálio, 
ellenben sok növényi sav meg szerves anyag foglaltatik benne, részint 
feloldva, részint diszperzióban. Az a talaj, melyet ilyen összetételű viz 
lep el, lassanként kilugozódik; kimosódik belőle a mész, a magnézia és a 
vas. A  felső szintet 10— 15 cm-nyi vastagságú kvarc-porból álló réteg 
fedi, lefelé mind több és több kolloidos vízben oldható kovasavas vegyü- 
let szaporodik fel, melyből az 50— 90 cm közé eső középső szintben van 
legtöbb. Lefelé mennyisége kevesbedik s végre a tiszta altalaj következik.

Kiszáradás alkalmával, ha például a vidéken a belvizeket lecsapol
ták, hogy ez a régi vizállásos terület állandóan szárazon marad, akkor 
teljesen terméketlen szikes talaj válik belőle. Az egész szelvénynek che- 
miai szerkezete olyan, hogy ha egyszer kiszáradt, akkor nagyon nehezen 
nedvesedik újra át, a középső szint pedig egyátalán nem ereszti többé át a 
vizet. A  tavaszi vegetáció maradványaiból származó hamu alkatrészek, 
ásványi sók helyben maradnak. A  vizcirkulációnak évi menetében azután 
különválnak természetük szerint. A  szénsavas sók fentmaradnak, a kén
vegyületek pedig a mélyebb rétegekben halmozódnak fel,1) szóval las
sanként e nedves vizállásos helyen aszályos természetű típusos szikes- 
talaj alakúi.

5. Székes területek. A  székes területek sajátságos helyzetét i)

i) T r e i t z  P. E .: Székes és sós talajok Magyarországon. Földt. Közlöny 1908. 
A munka 19. lapján a sók mozgását és módosulását tárgyaltam. Az ország leg
különbözőbb vidékein utóbb szerzett tapasztalatok a munkában közölt adatokat min
denben megerősítették.
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clr. L ó c z y  L a j o s  is leírja.1) Arad-, Csanád- és Temes-megy ékben végzett 
felvételekről szóló jelentésében a következőket Írja róluk:

„Nem ritkák Tornya vidékén a székes mezők, ezek a mélyedések 
kerületén, ahol azok zsombékos talaja a lösszel érintkezik és időről 
időre kiszárad, leginkább jelentkeznek. Azt sejtem, hogy a székes talaj 
itt nem a vizes rétekhez és nem az alluvium mélyedéseihez van kötve, 
hanem inkább az ezekből kiemelkedő löszdomborodásokat kiséri; jellemzi 
ezt az is, hogy az Alföldön székhátakról beszélnek a székes földekről 
szóitokban. Arad körül, az alluvium területén a vizeket lágyabbaknak 
találtam, mint a löszterület kútjaiban; körülöttük a kiszáradó talajon 
sókivirágzás nem mutatkozott. Annál gyakoriabbak azonban a székes 
kivirágzások a lösznek alacsonyan fekvő részein, ahol sekély teknők időn
ként vizzel telnek meg.

Minden magyarázatnál természetesebb az, ha e helyeken a széket, 
mint az időszakosan elpárolgó vízállások által a löszből kiáztatott sótar
talmat tekintjük. Hogy a löszben a széknek minden alkatrésze már só- 
alakban megvan, azt a löszfalakon látható kivirágzások és a löszkutak 
alkalikus gyengén keserű vize eléggé bizonyítja. “

A  bejárt vidéken található székes területek származás szerint két
félék. A  hátasabb részeken lévőket vakszékeknek, és a hajlatok közepét 
elfoglalókat sós székes talajoknak nevezzük. A  vakszék területek mind
annyian régi erdőterületek voltak s nem egyebek, mint kiszáradt erdei 
fakó talajok, melyekben kiszáradásuk óta felszaporodtak az alkáliák sói* 
A  felső szintben lúgos hatású, a középső és alsó szintben a kénsavas 
alkáli sók vannak. Az olyan hajlatokban pedig, ahol csak belvizek jártak, 
ott a felső szint szintén kilugozódott s az előbbihez hasonló szürke színű 
agyagos természetű föld alakiílt, mely a vakszékekkel minden tulajdon
ságában megegyezik, csak mély fekvésénél fogva sokkal sósabb.

A székes talajok mindkét módosulatának közös tulajdonsága a ter
méketlenség. A  terméketlenségnek oka a székes talajoknak chemiai szer
kezetében gyökeredzik. Egyoldalú chemiai összetételükből kifolyólag a 
talaj fizikai tulajdonságai igen rosszak. A  középső szint magas kolloidos 
kovasavtartalma folytán meggátolja a vizcirkulációt s nem ereszti magán 
keresztül sem a lefelé mozgó felső csapadékvizeket, sem a felszálló föld
árja nedvességét. A  tavasz folyamán a felső szint egész a vizrekesztő 
örök száraz rétegig annyira átnedvesedik, hogy folyós sár lesz belőle, 
nyáron azonban teljesen kiszárad. Minthogy a növények gyökerei azon a, i)

i) L ó c z y  L a j o s : Jelentés az 1886. év nyarán Arad-, Csanád- és Temesmegyék- 
ben eszközölt földtani részletes felvételekről. M. kir. Földtani Intézet évi jelentése 
1886. Pg. 115.
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vizes réteg alatt lévő, örök száraz rétegen nem tudnak áthatolni, a felső 
szint viztartalmának megapadásakor már a nyár derekán elszáradnak.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a székes területek megjavítása 
tisztán a ma divatos tavaszi öntözési mód segítségével nem lehetséges. 
Az öntözési mód megváltoztatásán kivül még a talajnak vizrekesztő, a 
talajnedvesség cirkulációját gátló hatását is alkalmas művelési mód és 
márgázás által meg kell szüntetni. Székes talaj csak ilyen kettős 
melioráció útján javítható meg. Békés-, Csongrád- és Csanád-megyékben 
a kisbirtokosok már régen űzik a márgázással való javítási módot, e 
megyékben a kisbirtokok területén a székes terület állandóan apad, az 
uradalmi és községi földeken pedig növekedőben van.


