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A IV. TÁBLA MAGYARÁZATA.

DÉLKELETEURÓPA SEMATIKUS TALAJTÉRKÉPE.

Erdő-régió.

1. Magas hegység köves talajai.
2. Fakó földek. (Podsol.) Az északi erdő-régiók kilúgozott homok- ós 

agyagtalajai.
3. Fakó földek. Kilúgozott hegyvidéki földek.
4. Barna agyagos erdei talajok.
5. Barna homokos erdei talajok.
6. Ligetes erdők mezőségi földön. Degradált mezőségi fekete föld.

Mezőségi régió.
7. Mezőségi fekete föld (és réti agyag a mélyedményekben).
8. Barna mezőségi föld löszön (vályog). (Csokoládé színű mezőségi föld.)
9. Barna mezőségi föld homokon. Homokos vályog. (Csokoládé színű 

mezőségi föld.)
10. Száraz mezőség világosbarna laza földje. (Vályog.) (Altalaj lösz.) 

(Gesztenyebarna mezőségi föld.)
11. Világosbarna homokos mezőségi föld. (Vályog.) (Gesztenyebarna 

mezőségi föld.)
12. Futóhomok.
13. Nyirok.
S ; Sósföldek, sóstavak, sókivirágzás.

ERKLÄRUNG ZUR TAFEL IV.

SCHEMATISCHE BODENKARTE VON SÜDOST-EUROPA.

Waldregion.
1. Skeletböden der hohen Gebirge.
2. PodsoL Ausgelaugte Waldböden der nördlichen Waldregionen. (Auf 

Sand und Ton.)
3 Podsol. Ausgelaugte Waldböden im Gebirge.
4. Brauner Waldboden. (Auf Ton.)
5 Brauner Waldboden. (Auf Sand.)
6. Steppenwald auf schwarzen Steppenboden. Degradierter Schwarzboden.

Steppenregion.

7. Schwarzer Steppenboden (und Wiesentonboden in Niederungen).
8. Brauner Steppenboden auf Löß, (Chokolatbrauner Tschernosjom).
9. Brauner Steppenboden auf Sand, (Chokolatbrauner sandiger Tscher

nosjom).
10. Hellbrauner Boden der trockenen Steppe auf Löß. (Kastanienfär- 

biger Boden.)
11. Hellbrauner sandiger Steppenboden. (Kastanienfarbiger Boden.)
12. Sanddünen.
13. Terra rossa ähnlicher Waldboden. (Nyirok.)
S : Salzböden, Salzseen, Salzauswitterung.



Megjegyzés.

A mellékelt talaj térkép a talajok zonális elrendeződését tünteti fel. 
A csapadéktérkép pedig megmutatja, hogy a csapadék mennyiségének nincs 
döntő befolyása az egyes növényformációk kialakulására, hanem ezek az évi 
hőmennyiségtől és az egész éven át uralkodó levegőnedvességtől függnek. 
Oroszország erdei régiójában nem jelöltem ki alcsoportokat, a barna erdei 
talajok zónáját nem választottam el a valódi podzoltalajok övétől, mert ezt 
a nagy térkép sem tünteti fel.

Bemerkung.

Die kleine Skizze der Verteilung der typischen Bodenarten gibt uns 
ein Bild ihrer zonalen Anordnung. Die Regenkarte desselben Gebietes beweist, 
daß die Menge des Niederschlages keinen entscheidenden Einfluß auf die 
Ausbildung der einzelnen Pflanzenformationen hat, diese werden vielmehr 
durch die jährliche Wärmemenge und durch die während des ganzen Jahres 
herrschende Luftfeuchtigkeit bedingt. In dem Waldgebiete Rußlands wurde 
keine Unterabteilung ausgeschieden, die Zone der braunen Waldböden nicht 
von der Zone der echten Podsolboden getrennt, da eine solche Unterscheidung 
auf der großen Karte nicht ersichtlich ist.
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