Párhuzam a talajban véghezmenő physicai és vegyi
folyamatok és a szerves élet közt.*)
F e k e t e Lajostól .

A természetben a halál csendje és nyugalma nem létezik.
Mindenütt mozgás, mindenütt

élet; még ott is, a hol a tét

lenségnek,

képzeli az egyszerű

a halálnak

hónát

ember: a

talajban! S mily bámulatos, mily meglepő, hogy a föld kérgé
nek ezen legfelső rétegében mindazon folyamatokat feltaláljuk,
melyek az állati és növényi élet mozzanatainak

főbb

csoport

jait jellemzik; ugy, hogy beszélhetünk a talaj táplálkozásáról,
nedvforgalmáról, légzéséről és melegéről! S valóban csak akkor
bírunk

helyes fogalommal

és átnézettél a talaj

mibenlétéről,

belső természetéről, ha az abban folyton működő folyamatokat
a szerves lények életével összehasonlítottuk.
A talaj életének egy fensőbb czélja van. A mint a növény
ország azon lépcsője az életnek, melyre az állatország léte van
állapítva,

ugy a talajnak a természet által kitűzött

a növényország létét biztosítani.

feladata,

A talaj fogalmát ezen szem

pont általánosítása végett ki kellene terjeszteni a növényeket
tápláló vízfelületekre i s ; de alábbiakban csak a szorosabb érte
lemben vett talajt tartandjuk szem előtt.
A talaj

táplálkozása.

Hogy a talaj a fennebbi czélnak megfeleljen,
liogy nyers tápszereket vegyen

fel magába,

áthasonitva, saját testét fenntartsa,
dolgozva,

a növények

szükséges,

melyeket

részint

részint más irányban fel

által való felvételre alkalmassá tegye.

Ily nyers tápszerek a talajágyban,

s magában a talajban elő

forduló kőzettöredékek, ilyenek a szerves hulladékok, — ilyen
a viz és a légkörből felvett gázok. A víz oly szerepet játszik,
mint a növényi és állati testben; közvetíti az anyagcserét, —*) Ósszefüggó'le g a fönnebb i ismertetésse l mutatóu l közöljük . Szerk

.

felveszi

és a talaj

savanyokat

és

szilárd

részeihez

sóoldatokat,

melyek

juttatja

az

azon

ásványok

gázokat,

és humusz

képző anyagok felbontására, feloldására és átalakítására alkal
masok; az ő közbenjárásával történik a kőzetek
a

elmállása

és

humuszképződés.
Nem hasonlit-e ez a szerves testekben véghezmenő assimi-

latióhoz? Nem saját testéhez hasonló anyagot termel-e a talaj ?
Az e közben kifejlődő sóoldatokkal — a talaj tápnedvei
vel — táplálkoznak az után a növények; ép ugy, mint a növé
nyek nedveivel az állatok.
Hogy a talaj a természettől

kitűzött

czéljának

továbbra

is megfelelhessen, a belőle felvett anyagokat folytonosan

ujak

kal

teszi

kell pótolnia,

szükségessé.

a

Ezeket

közt levő talaj

a

mi
meg

uj

nyers

anyagok

is találja

talajágyban,

a

felvételét

természetes viszonyok

a kőzettöredékekben, a beszi

várgó vizekben (folyók, források, fenékviz) és a szerves hulla
dékokban.
A

nedváramlás.

A fennebb vázolt folyamathoz szükséges vizet a csapadé
kok szolgáltatják, melyeknek vezetésére és a talaj teste minden
részecskéjéhez való

eljuttatására

a talaj hajcsőrendszere

szol

gál. A fölösleges viz mind tágabb erekbe egyesül a talajágyat
képező

törmelékbe

patakoknak

és

a

és folyóknak

sziklarepedékekbe
adva

léteit!

íme

a

forrásoknak,

a talaj

edény

rendszere!
A légzés és
A

talajban

véghezmenő

lápárolgás.
táplálkozási

éleny használódik fel, és rendesen
sok

szénsav

képződik,

mely

a

a

talaj

működéseknél

humuszképződés
felsőbb

sok

mellett

rendeltetésével

ellenkezve, a növényzetre ártalmassá válhatnék, mert ezek gyö
kereinek élenyre van szükségük. A talaj a fölösleges

szénsavat

kileheli, s helyette a további vegymüködéshez

(és a

növény

gyökereinek légzéséhez) szükséges élenyt felveszi,
íme a talaj
A talaj

légzése!

felületén

vizet

párologtat

e l , mely helyett

uj

vizrészecskék emelkednek fel.
Nem hasonlit-e

ez a

növények

és állatok t r a n s p i r a-

tiójához?
Gazdálkodás

a

meleggel.

De nincs-e jogunk a talajnak saját melegéről is beszélni?
Hisz tudjuk, hogy a talaj annál jobban megfelel azon felada
tának, hogy a növényzetnek lakályos szállással szolgáljon, men
nél jobban

gazdálkodik a

naptői

kapott

meleggel;

mennél

egyenletesebben képes azt fenntartani és mennél inkább védel
mezi magát saját takarója által.
A talajban végbemenő folyamatok annál teljesebben elégí
tik ki a növények szükségletét, mennél jobban visszatartja

a

takaró előbbinek melegét és nedvességét.
A

növekedés.

A talaj a föld szilárd kérgének az athmosphaerával nem
zett gyermeke; mely ott, a hol született, nevekedik,
vastagsága

tetőpontját,

ból képződött humusz

megkövéredik
által,

—

a

növényi

•— eléri

hulladékok

és rendes viszonyok között

azután sokáig megtartja c vastagságát, melynek mérve főképen
az anyakőzet elmállási hajlamától, mészkőnél az idegen anya
gok mennyiségétől, továbbá a helynek klímájától és a vízszintes
síkhoz való hajlásától függ. A

talaj most oly állapotban van,

mint valamely teljes nagyságát elért szerves lény, melynél
test

anyagbevétele
Hogy

a

annak

anyagkiadásával

vastagodás nem léphet

a

egyensúlyban van.

át bizonyos

eredeti, s rendesen oldalos helyen fekvő talajoknál,

határt

az

az "abban

leli magyarázatát, hogy bizonyos vastagság mellett az elmállás

hatószereinek a kőzethez való jutása annyira megnehezittetik,
hogy most már az elmállás csak azon kiadást fedezi, mely a talaj
részecskéknek a viz által való elhordása és feloldásából

ered.

A humusz rendes körülmények közt már azért sem emelkedhetik a jelen lévő viszonyok által meghatározott

vastagsá

gon túl, mert a növényhulladékok az évek bizonyos száma alatt
végre teljesen felbomolván, a légbe mennek át.
A betegség és

sorvadás.

A talaj még b e t e g is lehet, s ennek folytán a fennebb
vázolt physicai és vegyi folyamatok benne hanyatlásnak indul
nak. Ennek további következménye megint az lesz, hogy nemcsak
a természet által ráruházott azon feladatnak nem tehet eleget,
hogy a rajta
ezen

elférő

növényzetet

megfelelően táplálja,

kivül el is soványodik, megfogyatkozik,

hanem

megvékonyodik.

Ez az eset beáll, ha az erdőtalaj felett az állab túlságo
san megritkul, az

alomtakaró megapad,

vagy

épen

tatik; vagy ha a talaj növénytakarójától teljesen

elpusztít

megfosztatik.

E k k o r nemcsak egyik legfőbb bevételi forrása apad ki, hanem
lejtős és kivált meredek helyeken a csapadékok korlátlan h a t á 
sának

kitéve,

teste jelentékeny mérvű sorvadást szenved,

—

a viz vágja, mossa; a nap heve és a szél szárítja; — szóval
gyámoltalanná,

nyomorulttá válik,

mint

szőrétől

megfosztott

állat, mint rongált héjú és részben meghántott fa. Sőt teljesen
le is hordhatja a talajt
talajgyilkolásról.

a viz,

S ki hinné,

a

midőn méltán

hogy

ezt

beszélbetünk

oly gyakran épen a

zsarnok ember idézi elő?
A
képezi

talaj

is

egyik

a természet

h i á n y oz h a t a t l a n

összhangzó

tagját

egészének.

Az összhangzást, mely a teremtmények s azok egyes kate
góriái kozt fennáll, azon czélszerüséget,

mely azokat

egymás

sal összefűzi: megtaláljuk a talaj és növényzet összemüködésé-

ben és egymásra való hatásában is. A talaj azon közeg, mely
ben az ásványország a növényországgal összeszövődik.
A növényzet sokat vesz át a talajtól, de még többet ad
vissza annak; a neki adott táplálékért és lakásért
és takaróval

fizet,

s ez által a talajt

hogy őt táplálja és fenntartsa.

humuszszal

képesebbé teszi arra,

Jelentékeny, s mindeddig nem

eléggé méltányolt szerepet visznek azon gombaféle szervezetek
a talajban, melyek a növénymaradványokon élődve, azok légenymentes anyagainak felbontása közben nagymennyiségű fehérnyenemü anyagot képesek előállítani, melyből később ammónia és
légsav származva,
magasabb

a legfontosabb

növényzet

számára.

tápanyagok jönnek létre a

Sajnos, hogy az

ezen

légeny-

tartalmu tápanyagokat gyűjtő gombaféle szervezetek fontosságá
nak mekkoraságára nézve még eddig kísérletek nem tétettek.
Elég az hozzá, hogy talaj és növényzet egymást egészítik ki,
s az embernek, ki utóbbiból hasznot

huz, kötelessége e ter

mészetes viszonyt épségben tartani, s a mennyiben azt gazdál
kodási

modora

vagy más

körülmények

megzavarnák,

helyre

állítani. Ezért kell trágyázni a mezőgazdának, ki a műnövények
által a talajból

felvett

hamualkatrészeket

anyagok jelentékeny részét a terményekkel

és a humuszképző
együtt

eltávolítja;

ezért kell az erdő illő záródásáról s az alomtakaró megóvásá
ról lelkiismeretesen

gondoskodni

az erdésznek, s meggátolni

minden oly műveletet, mely a talaj elsoványodását, sorvadását
és lemosását vonhatná maga után.
Az embernek,
természeti

erőket

mederbe terelheti,

ki istentől
és

oly hatalommal

folyamatokat

saját

czéljai

bir, hogy a
szerint

uj

fel kell ismernie és hasznot húznia a. talaj

és a növényzet között fennálló

ezen kölcsönös viszonyból; de

egyszersmind e törvények értelmében cselekednie, mert ha azok
ellenére cselekszik, jóllétét ássa alá; . . . a föld kizsarolása
megboszulatlanul nem marad . . .

