
3. Jelentés a németországi agronom-geologiai felvételek
szervezetéről.

I n k e y  BÉLÁtÓl.

I . A  i lémet országi földtani felvételekről és agronom-geolo
giai kutatásokról.

Minthogy Németország különböző államaiban a talajtérképezésre 
nézve főleg két szisztémát követnek, ú. m. a porosz és a szász szisztémát, 
ezen beosztás szerint csoportosítom az illető államok földtani intézeteinek 
tárgyalását.

A porosz módszert követik Poroszországon és a thüringiai államokon 
kívül még Mecklemburg nagyfejedelemség és Elzasz-Lotharingia birodalmi 
államok, valamint Németországon kívül még Dánia is.

A )  Poroszország.

Németországon a geológia fejlődése a bányászati segédtudományok 
mívelésével esik össze. W e b n e r , a rendszeres földtan alapítója, a freibergi 
bánya-akadémián élt és tanított, és ugyancsak Szászország dicsekszik az 
első német földtani térképpel. Poroszországban is mindig szoros kapcsolat
ban állt a földtan a bányászattal és ez még jelenleg is abban a körülmény
ben mutatkozik, hogy a porosz földtani intézet a bánya-akadémia épületében 
van elhelyezve és vele egy közös igazgatóság alatt áll. A földtani intézet 
geológusai nagyobbrészt egyszersmind tanárok az akadémián.

De nem csak a bánya-akadémiával, hanem más tudományos intéze
tekkel is, ú. m. az egyetemmel és a gazdasági felső tanintézettel megvan az 
a kapcsolat, hogy a geológia tanárai a felvételi munkában is részt vesznek, 
és nem tartom fölöslegesnek jellemző körülményként felemlíteni, hogy Ber
linben a leíró természettudományok díszes épületének tőszomszédságában 
állnak egyfelől a gazdasági felsőbb tanintézet, másfelől a bánya-akadémia és 
a földtani intézet épületei.

A. m. kir. főldt. intézet évi jelentése 1891-ről. 10
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Mindazonáltal a földtani intézetnek megvan a maga önálló szervezete 
és külön budgetje. Elén két igazgató á ll: B eybich  egyetemi tanár, mint 
tisztán tudományos igazgató és H auchecobne, ki egyszersmind a bánya- 
akadémia igazgatója, mint valóságos vezetője az intézetnek. Az intézet belső 
tagjai között két fokozat van : Landesgeologen és Bezirksgeologen. Ideig
lenes vagy állandó kapcsolatban állnak az intézettel azon akadémiai és 
egyetemi tanárok (nem csak a berliniek, hanem pl. a greifswaldi egyetem, 
a bonni egyetem és gazdasági tanintézet stb. tanárai), kik felvételi mun
kákra vállalkoznak, a melyekért — mellesleg mondva —  a (15 márka) napi
díjon kívül semmi más remunerácziót nem kapnak; továbbá a gyakornokok, 
kultúrmérnökök és mások, kik ideiglenes gyakorlat végett a felvevő geoló
gusok mellé rendeltetnek.

Az intézet belső tagjai számára a felvételi időszak sokkal hosszabb, 
mint nálunk, t. i. már áprilisban kezdődik és gyakran eltart novemberig. 
A külső tagok (tanárok) természetesen csak az akadémiai szünidőket hasz
nálhatják fel. A felvétel idejére a geológusok napidíjat (12 márkát) húznak, 
némelyek egy szolga tartására is kapnak engedélyt.

A porosz állam földrajzi és földtani alkotásának következményeképen 
egy bizonyos elvi megkülönböztetés fejlődött ki a hegyvidéki meg.a síkföldi 
felvételek között. Poroszország déli részében és a thüringiai államokban a 
földtani kutatás őshegységekkel és változatos régibb formácziókkal foglal
kozván, inkább a bányászat szolgálatába állott (Harz). De az északi és 
keleti tartományok, melyekben, mint a nagy német alföldön egyátalában, a 
diluvium csaknem kizárólag uralkodik, a geológiai felvétel inkább csak a 
külszínen mozog és mélyebb feltárások hiánya mellett annál behatóbban 
foglalkozik a földkéreg legfiatalabb takarójának gondos tanulmányozásával 
és részletes tagozásával. Természetes, hogy ezen az úton a geológiai kér
dések igen gyakran találkoztak a mezőgazdaság érdekeivel, és így fejlődött 
ki Poroszországban az agronom-geológiai felvétel azon módja, mely mai 
nap majdnem mindenütt mintául szolgál és áthidaló tagot képez az elmé
leti tudományos munka mezejéről a gyakorlati alkalmazás terére.

A porosz földtani intézetnek egyik fele tehát a síkföld geológiájával 
foglalkozik és ezeknek a felvételeknek kiszabott feladata az, hogy az átalá- 
nos tudományos czélokon kívül a mező- és erdőgazdaság gyakorlati czél- 
jainak is szolgáltasson tudományos alapot; más szóval, hogy ne csak tisztán 
a geológiai, hanem egyúttal a talajszerkezeti (pedologiai) képét is tüntesse 
fel a vidéknek.

Ezen eszme valósítása lassan és fokozatosan fejlődött. Hogy a talaj 
nem csak alapja és hordozója a növényeknek, hanem a légkör mellett annak 
főtáplálója is; hogy tehát a talajnak chemiai összetétele és fizikai tulajdon
ságai a legnagyobb befolyással vannak a növényekre; hogy végre a termő
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föld nem egyéb, mint a kőzetalap elmállott kérge és azért minőségileg 
egyenesen a geológiai formáczióktól függ: mindezek olyan tételek, melyeket 
-a tudományos vizsgálat már huzamos idő óta elismert és be is bizonyított 
és melyek alapján a talajisme vagyis pedologia, mint a természetvizsgálat 
külön ága, keletkezett. Meg voltak tehát a tudományos alajitételek, és a ku
tatás módszerei és eszközei is csakhamar kifejlődtek: de a mellett a pedo
logia mégis sokáig csak mint a gazdasági tudományok alárendelt tagja 
szerepelt és valóságos állása a geológiai tudományok körében nem tűnt ki 
elég világosan. A talaj tudományos magyarázata megállóit az ásvány- és 
kőzettannál, melyhez a chemia írtján eljutott, de nem emelkedett még 
geológiai felfogásig. Csak miután B e n n in g s e n  * kezdeményezése után Obth **  
készített egy nagyobb területről összefüggő és csakugyan geológiai alapra 
fektetett talajtérképet, és miután másrészt a német alföld földtani tanulmá
nyozása a diluvium és alluvium képződményekben az üledékeknek váratlan 
Táltozatosságát mutatta k i: akkor támadt az eszme, hogy ezen nagy dilu- 
viális és alluviális terület térképezésénél a geológiai osztályozás ne legyen 
az egyedüli czél, hanem egyesíttessék ezen munka —  a hogy a dolog ter
mészete kívánja -— a talajnemek megkülönböztetésével és jelzésével.

Minthogy itt egy egészen új és még sehol ki nem próbált eljárás jött 
szóba, mely a földtani felvételek rendes menetét lassítaná és új költségekkel 
is terhelné, a földtani intézet igazgatósága igen óvatosan járt el ezen ügyben 
és az által készítette elé a munka végleges szervezését, hogy leghivatottabb 
közegeivel két próbafelvételt {1873) készíttetett. Miután tehát az első ilynemű 
lapok O k t h  és B e k e n d t  által felvéve, elkészültek, 1874-ben összehivattak 
értekezletre mindazon szakok képviselői, kik a kérdéses ügyben érdekelve és 
illetékesek lehettek, tehát a geológia képviselőin kívül a speciális pedolo- 
gusok, a gazdasági akadémia tanárai, értelmes mezőgazdák, erdészek, bányá
szok stb. Ezen értekezlet, a felmutatott térképek és adatok alapján, helyes
nek és a gazdaságra nézve hasznosnak ítélte a tervezett felvételeket, és 
miután a feladat korlátozására és a jelzés módjára nézve bizonyos kivánal
maknak adott kifejezést, elhatározta, hog,y a megállapított eljárás szerint a 
munka folytattassék. A következő évben (1875 máj. 5-én) ismét összeült az 
értekezlet és az addig elkészült új felvételt birálgatván, helyeslését fejezte 
ki és ezen munka gyakorlati hasznát elismerte.

A most már véglegesen megállapított módszer szerint ezen agronom- 
geologiai felvételek a porosz államterület három különböző részében indul

*  V. B e n n in g s e n - F ö r d e r  1864—67 készítette Halle környékének talajtérképét, 
mely 1876-ban adatott ki.

* *  O r t h  : Geognostisclie Dureliforsckung des scklesisehen Schwemmlandes
u. s. w. (1872.)
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tak meg. Később, midőn Berlin környékének nagyobb része ily módon már 
elkészült, a földtani intézet igazgatósága a hat szekczióból álló munkát, ma
gyarázó szöveggel együtt előterjesztette az országos gazdasági tanácsnak 
(Landesoekonomie-Collegium), és azonfelül számos szakértőnek, ú. m. taná
roknak, gazdasági egyesületeknek stb. elküldte megbirálás és véleményadás 
végett. A majdnem kizárólag kedvező vélemények (szám szerint 43) által 
felbátorítva, a földtani intézet azóta a megkezdett nyomon tovább halad és 
jelenleg is folytatja sikeres tevékenységét a szerint a mód szerint, melyet a 
következőkben ecsetelni lesz feladatom.

A  poroszországi agronom-geologiai felvételek módszere.

A talajviszonyok tudományos vizsgálata —■ mint egyébiránt minden 
geológiai felvétel —  kétféle munkát igényel: a természetben való kutatást 
és térképezést, meg a gyűjtött anyag laboratoriumbeli megvizsgálását. Ter
mészetes, hogy e kétféle munka szoros kapcsolatban áll egymással és hogy 
csak a kettőnek egyesítése által juthatunk arra a végeredményre, melynek 
lényege nem más, mint a talajviszonyoknak geológiai alapon való, tehát 
természettudományi megismertetése és melynek látható kifejezése a föld
tani talajtérkép és a hozzá csatolt magyarázó szöveg együttvéve.

Szükséges tehát, hogy
1. a térképezésről,
2. a laboratóriumi munkáról,
3. a kiadványokról szóljak.

1. A földtani talaj térképek készítése. Minden földtani 
felvételnek első kelléke egy jó topográfiái alap. Poroszországnak országos 
felvétele az 1 :25,000 mértékviszony szerint készült és ugyanabban ki is 
adatik. A porosz földtani intézet természetesen ezt a topográfiái alapot fo
gadta el mindennemű földtani felvételei számára. Sokszor merült fel a 
kérdés, hogy ebben a mértékben lehetséges-e a talajviszonyokat oly részle
tesen feltüntetni, hogy a gazdászat gyakorlati czéljai abból valóságos hasz
not merítsenek. A feleletek erre a kérdésre korántsem összhangzók, mint
hogy egyenes arányban állnak azokkal az igényekkel, melyeket a szakkörök 
a kérdéses felvételek alkalmazása iránt támasztanak. Magam is a német- 
országi, de már maguknál a berlini szakembereknél is különböző véleménynyel 
találkoztam : míg némelyek a meglevő mértéket egészen kielégítőnek tart
ják, mások —  és mondhatom, hogy leginkább épen a gazdászati szakértők -—- 
azt tartják, hogy oly csekély méretű térkép, melyen egy hektár csak mint 
16 mjm2 jelen meg, nem tüntetheti fel a talajnak azon gyakori változatait,, 
melyek a növényéletre vagyis a mezőgazdaságra nézve főfontosságuak. Mind
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a mellett a fentemlített értekezlet jegyzőkönyvéből, valamint a szakvélemé
nyek többségéből az tűnik ki, bogy a meglevő, 1:25,000 mértékű térképek 
használata már csak azért is kívánatos, mert nagyobb mértéknél a munka 
részletességével arányosan annak tartama is növekszik, másodszor pedig 
egy új topográfiái alap készítése felette nagy költséget és időveszteséget 
okozna.

Egyébiránt a porosz térképeknek pontossága és kőnyomatuk technikai 
-tökéletessége kifogástalan. A domborzat újabban színtájvonalak és hegy- 
árnyékolás kombinácziója által jelöltetik; a színtájvonalak 15 lábnyi függő
leges távolságot jeleznek, de lankásabb helyeken még ki is egészíttetnek 
közbevetett segédvonalak által. Egy (mérőasztali) lap körülbelül 127 /7£/j!2 
területet ábrázol és hat lap együtt képez egy szekcziót.

A térképekről szólván, nem mulaszthatom el Poroszországnak egy 
igen üdvös és utánzásra méltó intézményét felemlíteni, t. i. az országos fel
mérések központi igazgatóságát (Centraldirection dér Landesvermessungen). 
Elén áll a katonai táborkar főnöke (ezelőtt Moltke) és egész szervezete —  
csak úgy mint nálunk —  katonai; de az igazgató tanácsban vannak kineve
zett tagok is, mint képviselői mindazon szakoknak, melyek az országos fel
mérések és térképek ügyében, bárminő czím alatt érdekelve vannak, pl. a 
vasúti igazgatóságok, bányaigazgatók, erdészeti hatóságok, statisztikai hiva
tal stb.; így tehát a földtani intézetnek is van ott képviselője (Hauchecorne). 
Ezen tanácstagok minden a felmérésekre vonatkozó átalános intézkedés 
felől értesülnek, a munka évi haladását szemmel kisérik és ebben a maguk 
részéről is tehetnek javaslatokat vagy nyilváníthatják óhajaikat.

Itt, valamint számos egyéb intézkedésben, gyakorlati érvényre jut 
azon helyes eszme, hogy a különböző szakok, tudományok és foglalkozások 
kölcsönös érintkezése szükséges feltétele a haladásnak és hogy, ha nekik 
erre alkalom adatik, sok időt és munkát megkímélhetnek.

A mi magát az agronom-geológiai térképezést illeti, alapelve az, hogy 
a talajnemek megkülönböztetése földtani alapra fektessék. Ennélfogva szük
séges, hogy a geológiai formácziók elterjedése nem egy külön, hanem ugyan
azon a lapon tüntessék fel, mely a talajfajták helyezkedését és változatait 
mutatja. Az elsőt színezéssel, az utóbbit bizonyos konvenczionális jelzé
sekkel érik el. Homokos talajnak a jelzése a pontozás, agyagé a függőleges, 
vályogé a ferde vonalzás; kavicsokat apró karikák és görélyeket keresztek 
által fejeznek ki; a humuszos föld (Moorboden) jele egy vízszintes megsza
kított vonalzás és a tőzegé ugyanaz, de kettős vonalkákkal; a mészlerako- 
dást (Wiesenkalk) kék ferde vonalzás mutatja. A színes jelzések kombiná- 
eziója által’bizonyos esetekben ki lehet fejezni a rétegek egymásfölöttjét is, 
pl. a tőzeg vízszintes vonalkái kék ferde vonalzáson azt jelentik, hogy a 
tőzegréteg alatt rétmész található, vagy az alluvium zöld karikái szürke pon
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tozott alapon azt mutatják, hogy az alsó diluviális homoktalajon később 
idehordott kavicsok vannak elszórva. De ez az eszköz még nem elegendő 
arra, hogy a talajszerkezetet teljesen bemutassa; fel kell azt tüntetni profil
rajzok által is és erre szolgálnak a lap szélére illesztett ú. n. normális fúrási 
profilok, vagyis a földfúró segítségével számos ponton kiderített talajszerke
zetnek sematizált képei.

A földfúró ugyanis a talajvizsgálónak legszükségesebb szerszáma. Po
roszországban az egyszerű kézi fúrót használják, még pedig a fentemlített 
tanácskoznaányok határozataihoz képest, egész 2 mj  mélységig. Vannak 
tehát 1 és 2 mf  hosszú fúrók, melyekkel könnyű egy pár perez alatt az al
talajt fokonként a kívánt mélységig megvizsgálni. Egy egy lap területén 
1000— 5000 fúrást végeznek a porosz geológusok és ezeket egy külön tér
képlapra jegyzik be úgy, hogy a 16 részre osztott lapnak minden részén 
újból kezdődő sorszámokkal jelzik meg a fúrások pontjait. Ezen beosztás 
szerint vezetik a fúrási jegyzőkönyvet is.

A számos fúrások ezután csoportonként összevonatnak; az egymással 
megegyezőkből egy bizonyos pedologiai jelzés kombinál tátik, mely azután 
veres betűkkel a térképre alkalmazva tünteti fel az illető területnek átlagos 
természetét, pl.

L s 7 j agyagos homok 70 vastagon, homokos vályo-
M I gon 20— 80 pjm, ez pedig margan,

vagy: egy egyszerű veres S =  homoktalaj határozatlan, azaz 2*y-en felüli 
mélységig.

Még ezen összevonás után is 100— 200 talajjelzés esik egy-egy lapra. 
Ezekből tehát kiválasztják a legtöbbször előforduló típusokat és minőség 
szerint csoportosítva rajzolják azokat a lap szélére (homokos, agyagos, hu
muszos talajok). Minden profilnak megvan a maga geológiai színezése, 
petrografiai vonalzása (illetőleg pontozás stb.) és azonfelül még kétféle betű- 
és számjele, t. i. jobbfelől a veres színű talajjelzés, balfelől pedig a fekete 
geológiai betűjel.

Ily módon lehet egy és ugyanazon térképen vagy profilrajzon úgy a 
geológiai, mint a pedologiai osztályozást kifejezni és a kettőnek többé- 
kevésbbé szoros összefüggése így tűnik ki legjobban. Megesik ugyanis, hogy 
valamely fúróprofil geológiai értelemben csak egy jelzést kap, míg a petro
grafiai vagyis talajminőségi osztályozás szerint két-három tagot lehet benne 
megkülönböztetni; és megfordítva, két geologiailag különböző réteg egy
forma talajt képezhet.

Pl. ha a fúró két méterig haladva csakis a diluviális márgához tartozó- 
képletet érint, meglehet, hogy a mállási tényezők hatása folytán ezen márga- 
réteg legfelső része csekély agyagtartalmú homokká, közepe mésznélküli vá
lyoggá vált és csak a legalja maradt meg márgának. Ilyenkor szemben áll



(7 ) JELENTÉS A NÉMETOBSZ. TANULMÁNYÚIBÓL. 151

a háromtagú profilon az egyetlen fekete cím (oberer Diluvialmergel) jele a
S L S 4—12

hármas l  3—15 veres talajjelzéssel, mely azt mondja, hogy az eredetileg
s M

mész- és homoktartalmú agyagmárgából 20— 150 <fm,-ig minden mésztar- 
talom kilúgoztatott és 40— 120 %t-ig még a legfinomabb agyagrészek is ki
mosattak. Viszont, a tiszta homokban, melynek pedologiai jele az egész 
profilra nézve csak az egy veres S betíí, a geológus két osztályt különböztet 
m eg: alul alluviális vízhordta homokot (a s ), felül pedig szélhordta ho
moktorlaszt (Dünensand) (as).

A legfelső réteget, vagyis a talajnak azt a kérgét, melyet az ekevas fel
forgat és az emberi tevékenység szántás, ásás és trágyázás által fizikai és 
chemiai állományában megváltoztat, a felvételnél nem veszik tekintetbe, 
minthogy a térkép czélja nem terjed ily messze az agronomia körébe. 
A pedologusnak feladata, egyszerűen a természeti viszonyokat, vagyis a ta
lajképződés állandó tényezőit kideríteni és feltüntetni, nem pedig az emberi 
munka változó faktorát is belevonva, a természet képet mintegy megtorzítva 
ábrázolni.

A mondottakból azt tűnik ki, hogy a porosz geológusok a síkvidéken 
mindig két czélt tartanak szem előtt, de úgy, hogy a kettőt ismét egy ma
gasabb egységgé összeolvasztván, végeredményként a természet hű és töké
letes képét nyerjék. Az egyik czé l: a geológiai tényezők alkotó tevékeny
ségét, más szóval a földtani formácziókat kipuhatolni; a másik czél: a felület 
jelenlegi elváltozásait, t. i. a kőzetek málláskérgeit felismerni és oly módon 
kifejezni, hogy a gyakorlat embere eltekintve minden tudományos megkü
lönböztetéstől, a tényleges viszonyokra ráismerhessen és ezen ismeretből 
hasznot húzhasson. A magasabb egység, melyben a kutatásnak e két útja 
ismét egyesül, nem más, mint a felső elváltozott és az alsó eredeti földréteg 
közötti genetikai kapcsolat —  tehát a valóságos földisme.

A felvételi munka, menete körülbelül a következő :
Uj felvételi területen a geológus először is a kellő áttekintés végett 

járja be egész területét és ekkor konstatálja már a geológiai tagozás alap
vonalait. Még olyan vidéken is, melynek átnézeti földtani térképe már 
létezik, szükséges ezen előzetes tájékozás és más részletesebben ismert 
vidékekhez való csatlakozás.

Berlin környékén, valamint az északnómet alföldön egyátalában az uralkodó 
képződmény a diluvium , melyben Bennigsen óta Bebendt, Obth és mások két  
rétegcsoportot különböztettek meg, u. m. az alsó meg a fe lső  diluviumot. Mind a 
kettő főleg homokból és közbevetett agyagmárgából á ll; a felső diluvium márgá- 
jában sok északi jéghordta görgeteg van, szintúgy a felső homokban és annak 
felületén elszórva is. Az északnémetországi diluviumnak jellemző vonása, mely 
által a magyarországitól lényegesen különbözik, a j é g á r a k  működésének nyomai;
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maga a márga épen a morénák iszapanyagából keletkezett és a benne és rajta sza
bálytalanul elszórt skandináviai vándorkövek mindmegannyi tanúi a hatalmas 
eljegesedésnek, mely két ízben vonta be Európa északi részét, körülbelül úgy mint 
ma Grönlandot. A jégárak hatalmas nyomása oly bonyolódott települési viszo
nyokat idézett elő a diluviális lerakodásokban, minőkre nálunk, csak a régi for- 
mácziók réteggyűrődései adnak példát, és ezért a látszólagos egyhangú földtani 
összetétel mégis igen gondos és beható tanulmányozást igényel. A domborzati 
viszonyok szintén a jéghatás következtében azokon a vidékeken, melyeket bejár
tam, néha nagyon meglepők és a közönséges vízerózió által ki nem magyaráz
hatók.

Gyakorlati szempontból ezen tényezők főleg három  irányban nevezetesek. 
Először a tő zeg k ép ződ és  miatt, mely a jégerózió által okozott számtalan mélyed- 
ményben fejlődhetett; másodszor a v á n d o rk ö v ek  és görélyek által, melyek egy 
különben kőbányákban szűkölködő nagy vidéket mindennemű kőanyaggal bőven 
ellátnak ; harmadszor, a mezőgazdaságra nézve, a m o rén a m á rg a  miatt, mely nagy 
elterjedésben kitűnő anyagot szolgáltat a sovány homoktalaj javítására.

A diluviális homok mindig sok földpátszemet tartalmaz, melyek elmállván 
a talajt javítják, míg a harmadkori homok, mely e vidéken helyenként előbukkan, 
majdnem tisztán kvarczszemekből és csillámpikkelyekből áll, tehát rósz és meg 
nem javuló termőtalajt képez.

Nyáron a gazdasági n ö v é n y ek  elterjedése és minősége árulja el némileg a 
diluvium kétféle kőzetének fekvését: homoktalajon csak burgonyaföldeket és 
sovány rozs- vagy zabvetéseket látunk, míg a szép búza- meg árpatáblák és a 
takarmánynövények kizárólag az agyagos és márgás talajokat fedik. Még az erdő
ben is a lombfák elterjedése (főleg bükk) agyagos altalajra mutat, homokra ellen
ben a fekete fenyő és a nyárfa; ott pedig, hol lábunk homokot tipor, míg fejünk 
fölött a bükk lombja díszlik, biztosak lehetünk, hogy a földfúró már egy méter 
mélységben agyagra és márgára akad. Egy magaslatról körültekintvén, a bükkös 
friss zöld szine a fenyvesek komorsága között világosan ábrázolta nekem a régi 
jégár morénájának patkóalakját, a mint az dr. Schböder geológiai térképén a föld
tani színezés által mint márgás képződmény fel volt tüntetve. Mindezek a jelen
ségek minden tudományos bizonyítgatásnál élénkebben győzik meg a szemlélőt 
arról a szoros kapcsolatról, mely a talaj földtani szerkezete és növényélete között 
létezik.

Az a llu v iu m  képződményeinél az altalaj ismerete azért fontos, mert a rét- 
kulturára van nagy befolyással. Víztartó altalajon a rétek elsoványodnak és itt 
könnyen tőzeg képződik, melynek alapja sok helyen egy finom szövetű mészréteg: 
az u. n. rétm ész  (Wiesenkalk). A hol azonban a vizenyős humuszréteg alatt ho
mok van, sokszor alkalmazzák a Eimpau-féle kultúrát, mely szerint széles árkok
ból merítve az altalaj homokját, ezt a tőzeges földre ráterítik és azután felszántják, 
gondoskodván a fölösleges víz lecsapolásáról.

Az első áttekintés és geológiai tájékozódás után következik a részletes 
felvétel, melynek főfeltétele a területnek igen sűrű bejárása és a földfúró
nak, ásónak, kalapácsnak, sósavüvegnek gyakori használása. Mondhatni,
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hogy a porosz geológusok ebben igen lelkiismeretesen járnak el, és ha 
munkájuk ennek következtében lassan is halad, az eredmény annál meg- 
bizhatóbb és kielégítő. Bonyolódottabb területeken a geológus egy nyári 
felvétellel alig végezhet egy térképlapnál többet, a felvételi idő pedig kora 
tavasztól késő őszig tart. Természetes, hogy a szántóföldek alapos vizsgá
lata csak aratás után válik lehetségessé.

A földfúróról, mint a sikvidéki geológus főszerszámáról, még meg kell 
jegyeznem, hogy számos válfajai közül Poroszországban jelenleg csak a 
legegyszerűbb alak van használatban, ez pedig nem egyéb mint egy henger
alakú aczélrúd, körülbelül 1 \ mjm átmérővel és 1, illetőleg 2 hosszúság
gal. Alsó vége hegyes és a hegyen fölül egy 20 cfm hosszú, gömbölyű fenekű 
barázda van a rúdban, melybe a kellő mélységre leszúrt, esetleg fakala- 
pácscsal beütött fúró forgatása által a talajpróba beszorul és könnyen kihúz
ható. A forgatás és kihúzás végett alkalmas fogantyúja van a fúrórúd felső 
végén. A földfúrók többi nemeit a gyakorlat hamar elvetette, kivéve még 
az amerikai tányérfúrót, melylyel laza talajon nagyobb mélységből lehet 
talajpróbát nyerni. Egyébiránt az analízisre szánt anyagot rendesen ásó 
segítségével szedik.

A fúrás közönségesen fokozatosan történik: először az 1 méteres 
fúrót szúrják be 0-25 vagy 0'5, majd 1 méterre; ha ezzel még nem érik el 
az altalajt, vagy ha annak szerkezetét mélyebbre is megvizsgálni szük
séges, alkalmazásba jön a 2 méteres fúró ugyanabban a lyukban, szintén 
több szakaszban.

A talajvizsgálatnak azon munkáihoz, melyeket a természetben kell 
végezni, tartozik a talajvíz mélységének kutatása és ingadozásainak fel
jegyzése. Az utóbbinak természetesen hosszabb időre, legalább egy egész 
évre kell terjednie, hogy némi értéke legyen, és ezért a helyről helyre ván
dorló geológus ritkán van azon hetyzetben, hogy maga eszközölje ezen fel
jegyzéseket, de módjában van ezt a nemét a megfigyeléseknek megindítani 
és az adatokat gyűjteni.

Hasonlót mondhatni, a föld hőmérsékletének megfigyeléséről, melyre 
a földbe temetett maximális hőmérők szolgálnak.

A vad növényzet megfigyelésére és a különböző talajnemeket jellemző 
vad növények gyűjtése vagy följegyzése szintén a talajvizsgálat körébe tar
tozik. Azt találtam, hogy a porosz geológusok erre némi súlyt fektetnek, 
mint oly körülményre, mely munkájukat lényegesen előmozdítja.

Nagyon kívánatos m ég azonfelül, hogy a felvevő talajvizsgáló a kultur- 
növényzet helybeli fejlődését is kapcsolatban a felismert talajminőséggel 
figyelemmel kisérje és m inden erre vonatkozó adatot gyűjtsön: vetés és 
aratás ideje, m ívelési módok, szántás mélysége, trágyázás, öntözés és m in
denféle m eliozácziók; továbbá a kultúrnövények gyökereinek mélysége,



154 INKEY BÉLA. (10)

erdőkben a lak fejlődése, illetve a törzs korának és vastagságának kölcsö
nös viszonya stb., -— mindezek feljegyzésre méltó és a talajváltozásokkal 
többé-kevésbbé szoros viszonyban álló körülmények. A talajvizsgáló geoló
gusok, ha e téren kezdetben nincs még annyi gazdasági szakismeretük, a 
mennyi ezen körülmények helyes felfogására szükséges, mindig iparkodnak, 
ebbeli ismereteiket részint tanulás, részint a gazdákkal való érintkezés által 
kibővíteni.

2. A laboratóriumi munka. A talaj teljes megvizsgálása 
több olyan műveletet kíván, melyek csak berendezett laboratóriumban, 
nem pedig már a felvétel alkalmával a természetben végezhetők. Ezekkel 
foglalkoznak a porosz geológusok télen, mikor is a gondosan gyűjtött anya
got a földtani intézetben előveszik és az intézet talajvizsgálati laboratóriu
mában feldolgozzák.

A berlini földtani intézet és bánya-akadémia épületében három laboratórium 
van : az akadémiai nagy laboratórium, mely a tanulók számára van berendezve és 
átalában tudományos czélokra is szolgál; a kisérleti laboratórium (Probirlabora- 
torium), mely főleg a technika, bányászat és kohászat érdekében dolgozik; és végre 
a talajvizsgálati laboratórium, mely tüzetesen az agronom-geologiai felvételek 
segédintézete és melyben egy chemikus csakis ezen munkák számára van alkal
mazva.

A talaj laboratoriumbeli vizsgálata főkép két műveletből áll, ú. m .:
1. a mechanikai analízisből,
2. a chemiai vizsgálatokból.
A mechanikai elemzés feladata a talaj fizikai összetételét kideríteni; 

eszközei egy szitasorozat és az isza/poló készülék. Berlinben és mindenütt 
Németországban, most már csak a ScnÖNE-féle iszapolót használják, mely- 
lyel a megelőző szitálással a következő 8 osztály nyerhető:

1. Kavics, azaz 2 "j^-nél nagyobb szemek
2 . Homok « 2— 1 (( nagyságú «
3. « « 1— 0-5 (( « «
4. « « 0-5— 0-2 « «
5. « « 0-2— 0-1 (( « «
6. « « 0-1— 0-05 « « «
7. Por (és agyag) « 0-05— 0-01 (( « «
8. Legfinomabb rész O'Ol ‘‘%-en  alul.
Az első osztályt oly szitával nyerik, melynek 2 nnfm átmérőjű kerek 

lyukai vannak. Az ezen szitán átment anyagot a ScHÖNE-féle iszapoló 
készülékbe teszik és a legnagyobb (25 mjm) áramsebességnél még visszama
radt homokot megszárítás után alkalmas szitákra hozzák és ismét feloszt
ják 2. és 3. osztályú anyagra : a többi öt osztályt már csak az iszapoló ké
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szülék adja, mely a felszálló víz áramlatának szabályozható sebessége által 
különíti el a finomsági osztályokat.

A gyakorlati következtetésekre nézve legfontosabb megállapítani a 
talaj durva részeinek viszonyát a finomakhoz. Itt a határ a kettő között 
nem lehet más, mint konvenczionális. W ohnschaffe javaslatára jelenleg a 
2 'nijm szemnagyságot fogadták el határul: a mi azon alul van Feinerde 
vagy Feinhoden neve alatt szembe állíttatik a durvább homokkal, murvá
val, kavicscsal, melyeket nagyító lencse vagy mikroszkóp segítségével 
mineralogiailag meg lehet határozni. Chemiailag azután vagy az összes 
finomföldet (Feinboden) vagy pedig, a homok különválasztása után, csak a 
legfinomabb iszap elemeztetik. Ez utóbbi eljárás azért dívik most leginkább, 
mert azon a feltevésen alapszik, hogy a növénygyökerek csakis a legfino
mabb földrészekből veszik a tápláló ásványanyagokat. Erre nézve azonban 
a nezetek és eljárások még nem teljesen összhangzók és vannak, a kik az 
összes talaj elemzésének nagyobb fontosságot tulajdonítanak.

A mechanikai elemzés első sorban csak a talaj szövetét, fizikai szer
kezetét tünteti ki. Ettől függnek a talajnak bizonyos fizikai tulajdonságai, 
melyek megvizsgálása külön eljárásokat igényel, köztük a következőket 
emelem ki:

1. a fajsúly ;
2. a volumensúly, e két adat, melynek meghatározása az ismeretes 

eljárásokon alapszik, egymáshoz viszonyítva adja meg a talaj porozitásúnak 
mértékét ;

3. az abszorbczio, vagyis a talajnak azon képessége, melynél fogva a 
reá vezetett oldatokból magába veszi a tápláló anyagokat. Ezen fontos 
tulajdonságnak valódi oka még nincsen egészen felderítve, bizonytalan 
lévén, hogy a chemia rokonság meg az egyszerű molekuláris vonzódás közül 
melyiknek jut benne a főszerep; létezése azonban kétségen felül áll és 
mértéke egy egyszerű kísérlet által kitudható;

4. a vizfoghatóság, (Wassercapsecitát) Mennyi vizet képes a talaj 
magába szívni és kapilláris vonzás következtében visszatartani, ez már 
főleg a talaj szövetétől függ, és azért jobb az erre vonatkozó kísérletet nem 
a laboratóriumban, hanem a helyszínen megejteni (Heinrich módszere);

5. elpárologtatás. Szintén a molekuláris vonzódáson alapszik és W olff 
eljárása szerint meghatározható;

6. a szűrőképesség;
7. a felszívó képesség ;
S. a vizpára abszorhczio j a ;
9. a légkör oxigénjének abszorbcziója;

10. a levegő átbocsájtása (Durchlüftungsfáhigkeit);
11. a hőelnyelés egyenes napfényben ;
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12. a hővezetés;
1B. a kohézió és adhézió mértéke.
Mindezek a tulajdonságok (4— 13.) a talaj szerkezetétől és szövetétől 

függnek és minthogy az utóbbi az által, hogy a földet természetes helyze
téből kimozdítjuk, szükségképpen megváltozik, ezélszerűbbek azok az eljá
rások, melyek a szabadban, közvetlenül a fekvő talajon alkalmazhatók. 
Ezek tehát szintén a felvevő geológus hatáskörébe esnek és a berliniek által 
lielylyel-közzel meg is ejtetnék, de korántsem mindenütt és rendszeresen.

A talaj szövetén és fizikai viselkedésén kívül szükséges még chemiai 
összetételét is megismertetni. Említettem, hogy a földtani intézet egy külön 
laboratóriummal rendelkezik és hogy az abban alkalmazott ehemikusnak 
feladata azokat az anyagokat elemezni, melyeket a felvevő geológusok neki 
e czélra elkészítenek és átadnak.

A növényéletre vonatkozólag nem oly fontos az összes talaj elemi 
összetételét, mint inkább az úgynevezett talaj alkotókat (Bodenconstituen- 
ten) egymáshoz való viszonyuk szerint ismerni. A vizsgálat fősúlya ezeken 
fekszik. A chemiai eljárások által meghatározandó alkatrészek pedig a 
következők:

1. A karbonátok, főleg a szénsavas mész és magnézia, melyek leg
több nyíre a Scheibleb- féle műszer segítségével liatároztatnak meg. Mohb 
eljárása és műszere szintén alkalmaztatik.

2. Humusz, vagyis átalában a szerves anyagok. Az egyszerű égetési 
kísérlet nem ad pontos eredményt, mivel az agyaghoz kötött víz és esetleg 
a szénsav is belejátszik. Legszokásosabb a IÍNOP-féle eljárás, mely szerint a 
humusz széntartalma chromsav által oxidáltatván, a szénsav súlya szolgál 
mértékül.

3. Agyagtartalom, t. i. a chemiai értelemben vett agyagnak (víztar
talmú aluminiumoxid), nem pedig az iszapolás által kapott legfinomabb 
részeknek mennyisége, mert az utóbbiakban a legfinomabb kvarcz- és más 
.ásványpor is találtatik. Forró kénsavban feloldódik a tiszta agyag, de sem 
a földpát, sem a kvarcz; az oldatban levő vasoxid elkülöníthető. Egy 
része az agyagnak más forró sósavban is oldódik, t. i., F esca szerint, a 
zeolitoké.

4. Homoktartalom. A homoknak puszta mennyisége az iszapolás által 
tűnik ki, de mineralogiai minőségének kimutatására részint a górcsövi 
vizsgálat, részint chemiai eljárások szolgálnak. A TnouLET-GoLDScHMiDT-féle 
eljárás is jó  szolgálatot tehet az ásványrészek viszonylagos mennyiségének 
megállapítására, minőségileg pedig a SzABÓ-féle lángkisérleteket lehetne 
alkalmazni.

Ezeken a talajalkotókon kívül főfontosságú a talajban készen álló 
növénytáplálékot kimutatni. Minthogy a növények gyökerei csak az oldott
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anyagot képesek felszíni, a természet eljárását némileg utánozzuk, ha a 
talaj anyagát fokonként erősebb oldószerekkel kezeljük, ú. m,

1. desztillált hideg vízzel, melyben a Ga, Mg, ív és Na chloridjai és 
szulfátjai oldódnak (kősó, salétrom, glaubersó, gipsz stb.)

2. desztillált viz 0'25 tiszta szénsavval telítve feloldja részben a 
timföldet, vasoxidot, fosforsavat, mészföldet, magnéziát, kénsavaskálit és 
nátront. Legfontosabb itt a fosforsav meghatározása (Finkener eljárása 
szerint), azonkívül érdekes a mész, kénsav és az alkaliák mennyisége. 
A természet legátalánosabb oldószere épen a gyengén szénsavas viz. Azért 
ezen kísérletnél az első kivonat megmutatja nekünk a nevezett tájüáló 
anyagoknak kész mennyiségét a földben; ismételt kezelés által pedig kimu
tathatjuk az ásványrészekben még meglevő készletet,

3. hideg koncentrált sósavval, mint harmadik fokozattal és
4. forró koncentrált sósavval való kezelés egyszerre mutatja meg a 

készen álló, valamint az ásványokban még rejlő tápláló anyagok mennyisé
gét. Legtöbbször az utóbbi eljárás jön alkalmazásba.

Külön eljárást követel:
•5. a talaj összes nitrogén tartalmának kimutatása (Klb.jdal eljárása), 

valamint
6. a talaj ammóniák tartalmának meghatározása (Schlösing m ód

szere).
A talajban véghez menő chemiai folyamatok által benne néha oly 

agyagok is képződnek, melyek a növényéletre károsan hatnak, ú. m.
szabad humusz-sav,
konyhasó,
kénsavas vasoxidul (gáliczkő),
szabad kénsav és pirít.
Mindezeknek megállapítása az ismeretes chemiai eljárások által 

történik.
Az imént felsorolt munkálatok kimerítik azt, a mit a talajismeretre 

nézve a tudománytól várhatunk; megismertetik a termőtalajt keletkezésére 
és helyzetére nézve (geológia), mineralogiai minőségére és belső szerke
zetére nézve (mechanikai elemzés, górcső stb.), fizikai tulajdonságaira nézve 
es végre összes chemiai konstitucziójára nézve. A többi azután a gazdasági 
tudományok és tapasztalatok körébe vág : ők vonják le a talajismeret azon 
következtetéseit, melyek a növényéletre fontosak, és ők bizonyíthatják be 
tényekkel is a talaj tulajdonságainak közvetlen hatását.

Azonban nem kell hinni, hogy a porosz földtani intézetben minden 
térképileg felvett vidéknek talaja a fentebb felsorolt módszerek valamennyi 
vizsgálatának alá lett volna vetve. Az ilyen beható és részletes kutatás felül 
múlná az országos felvétel erejét és kimérhetetlen időre kinyújtaná a
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haladást. Csak a tökéletesség kedvéért soroltam fel mindazon műveleteket, 
melyek a talajvizsgálathoz tartoznak és adott alkalommal itt meg ott alkal
mazásba is jönnek. Úgy találtam, hogy jelenleg a laboratóriumi munkák 
közül leginkább a következők végeztetnek:

a mechanikai elem zés: szitálás és iszapolás a ScHŐNE-féle készülékkel ;
a koncentrált sósavval nyert talajkivonatnak chemiai elemzése (táp

láló anyagok) ;
a finom-föld (Feinerde, 0'02 ?%r en alul) chemiai elemzése;
a mésztartalom külön meghatározása;
a nitrogén abszorbczió meghatározása.
A chemiai munkákra csak egyetlen egy chemikus állván az intézet 

rendelkezésére, a felvevő geológusok oda vannak utasítva, hogy lehetőleg 
kevés analízist követeljenek, és így egy-egy lap területére ritkán esik egynél 
több analízis, sőt gyakran egy sem, ha t. i. a szomszéd lap hasonló talajá
nak elemzésére lehet hivatkozni.

3. Az intézet kiadványod. A felvevő geológusok téli munkájá
hoz tartozik, a nyáron szerzett és gyűjtött anyag feldolgozásán kívül, mun
kájuk eredményeit közlésre rendezni és kiadni.

A földtani intézet agronom-geologiai osztályának kiadványai a 
következők:

1. A térképlapok a fentebb ecsetelt módszer szerint szerkesztve, 
profil rajzokkal ellátva, szinnyomatban adatnak ki.

2. Minden laphoz egy füzet magyarázó szöveg csatoltatik ezen czím 
alatt: nErláuterungen zűr geologischen Specialkarte von Preussen und 
den thüringischen Staaten». A füzet tartalma rendesen a következő feje
zetekre oszlik:

a) tájékoztató bevezetés: geográfia és topográfia;
b)  geológiai leírás ;
c)  agronomiai rész : a talajfajok leírása;
d)  analitikus rész: a típusos talajnemek mechanikai és chemiai 

elemzéseivel.
A szöveg közé gyakran iktatnak rajzokat, melyek többnyire egyes 

jellemző természetes feltárásokat vagy más geológiai jelenségeket tüntet
nek fel.

3. Nagyobb értekezések és munkák, mint több évi kutatások eredmé
nyeinek összefoglalása: «Abbandlungen zűr geol. Specialkarte von Preus
sen und den thüringischen Staaten».

Jf. A gyakorlati alkalmazás. Miután a porosz agronom- 
geologiai felvételek szervezetét és módját a megelőzőkben vázoltam, hátra
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van még, hogy ezen munka gyakorlati hasznáról és alkalmazásáról azokat 
közöljem, miket utazásom alkalmával tapasztaltam. Tartózkodásom rövid 
ideje alatt nem volt ugyan módom a részletekbe behatolni és a mezőgazdák 
körében is gyűjteni az adatokat: azért nem is idézhetek példákat mindazon 
számos esetre, melyekben a jelzett kutatások gyakorlati alkalmazása csak
ugyan lehetséges. Csak az égjük vagy másik jelenségre akarok hivatkozni, 
mely szimtomául szolgálhat arra a szellemre nézve, melylyel az érdekelt 
körök az állam ebbeli törekvését fogadják és tekintik.

El nem hallgathatom, hogy a mezőgazdasági tudománjvik képviselői
nek nyilatkozatai szerint az agronom-geologiai felvételek és talajvizsgálatok 
még nem találkoznak avval a méltánylással, melyet a gyakorló gazdák 
részéről érdemlenének. Eliez képest az agronom-geologiai térképek kelen
dősége is aránylag igen csekély, olyannyira, hogy még a hegyvidéki rendes 
földtani térképeké mögött áll. A tudomány emberei, kik sokoldalú ismere
teik magaslatáról jól meg tudják ítélni, mily áldásos hatása lehet a szak
szerű talajismeretnek a földmívelés okszerű javításaira, természetesen keve- 
selik a gazdasági körök ebbeli törekvéseit és hajlandók, a földbirtokosokat 
tudatlansággal és indolencziával vádolni. Az utóbbiak pedig, nem találván 
meg az eddigi kiadvánjmkban a közvetlen alkalmazás iránt való útmuta
tásokat, a tudományos munkákkal nem sokat törődnek, és avval vádolják 
a tudósokat, hogy csupán teoretikus érdekű kérdéseket fejtegetnek és a 
gyakorlattal szemben érthetetlen nyelven fejezik ki magukat. Bizonyos, 
hogy mind a két fél vádjaiban, sok igazságtalanság mellett, van egjr kis 
jogosultság is. Ez különben oljr jelenség, mely más téren is ismétlődik, 
nevezetesen mindenütt, hol valamely kutatás tudományos alapja és gyakor
lati alkalmazása között bizonjms átmeneti térség fekszik, melyen az érde
kelt munkakörök határvonala ingadozik.

Mindamellett elég számosak az esetek, melyekben a földbirtokosok 
és gazdák a geológia segítségét veszik igénybe és szakemberekkel vizsgál
tatják meg talajukat egyik vagy másik melioráczió tekintetében. Efféle 
megkeresések vagy egyenesen, vagy a mezőgazdák országos egylete útján 
intézteinek a földtani intézet igazgatóságához. Poroszországban a legtöbb 
kérdés a márga előfordulására vonatkozik, mert a sovány homoktalajnak 
márgázás által való javítása nagyon el van terjedve és már régóta igen 
hasznos meliorácziónak bizonyult. Nagy F rigyes a külföldről hívatott be 
bányászokat az országba, hogy márgatelepeket keressenek, és sajátságos, 
hogy ezek az idegenek siker nélkül dolgoztak, holott, a mint fentebb közöl
tem, a márga a poroszországi diluviumnak állandó tagja, ha nem is éri el 
mindenütt a felszínt. A földtani térképezés ideje előtt sok földbirtokos 
messziről, vasúton hozatta a márgát földjei számára, holott az megvolt a 
saját területén is a felső homoktakaró alatt, a mint a geológus fúrója
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kimutatta. Más kérdések a tőzegtelepek megvizsgálására vonatkoznak, főkép 
a Rimpau-féle tőzegkultura tekintetében. Gyakran meg az alagcsövezés és 
rétöntözés kérdései igényelnek bizonyos geológiai előmunkálatokat.

Mindezen esetekben a földtani intézet igazgatósága először is arról 
értesíti a kérvényezőt, hogy mikor és minő feltételek alatt teljesítheti kíván
ságát egy szakember kiküldetése által. A feltételek rendesen a következők: 
a kiküldött geológus igényelhet utazási költséget, működése helyén szabad 
szállást és ellátást, valamint a szükséges munkás-segélyt, továbbá 20 márka 
napi díjat. Az írásbeli szakvéleményért, esetleg térképi munkáért további 
díjazást nem követelnek. A kiküldetések rendesen vagy kora tavaszszal, 
vagy őszszel foganatosíttatnak. A folyó évben (1891) már 18 kérvény jutott 
a földtani igazgatóság elé.

Másfelől az állam maga is iparkodik, a talajvizsgálati geológia gyakor
lati alkalmazását az országban terjeszteni és e czélra a legliathatósabb intéz- 
vény talán az, hogy7 a kultúrmérnököket hivatalosan csatolja az agronom- 
geologiai felvételek köréhez. A kultúrmérnökök száma Poroszországban 
igen nagy. Feladatukhoz tartozik a gazdasági melioráczióknál a mérnöki 
munkát végezni és főleg a tagosításoknál és a kataszteri becsléseknél mint 
gazdászatilag és mérnökileg kiképzett szakközegek működni. Minősítésükre 
nézve megkívántatik, hogy hat gimnáziumi osztály után mérnöki tanfolya
mot és azután még két évi gazdasági tanulmányokat végezzenek. Csak ezután, 
juthatnak a jobban minősítettek a földtani intézethez mint segédmunkások, 
rendesen négy évre, hol egy főgeologus vezetése és útmutatása mellett sajá
títják el a talaj vizsgálati módszereket és azoknak gyakorlati következményeit. 
A földtani intézeten nyolcz kultúrmérnök számára van hely, jelenleg azonban 
csak négy állás van betöltve. Azon kultúrmérnökök, kik ily módon a föld
tani irányban is magasabb kiképeztetést nyertek, később az állami hivata
lokban bizonyos kedvezményekben részesülnek.

B ) E lz a s z -L o ta r in g ia .

Poroszország földtani felvételeinek leírásához csatolom az új biro
dalmi országokét, minthogy ez, úgy a felvétel szervezésére, mint metódusára 
nézve, hű utánzása a porosz mintának.

Az elzasz-lotaringiai földtani intézetnek székhelye Strassburg, a hol 
az új német egyetem pompás épületeinek egyikében, az egyetemi ásvánv- 
és földtani intézettel együtt el van helyezve. Igazgatója jelenleg Benecke. 
egyetemi tanár. Kívüle még két állami geológus működik a felvételek terén.

A két tartomány átalános geológiai szerkezete már jó idő óta isme
retes és a nagyobbára a franczia uralkodás idejéből származó felvételek 
maradandó becsűek. A részletes kidolgozás és főkép a tektonika, szabatosabb
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kimutatása azonban a németek érdeme, kik a visszafoglalás után nem
sokára hozzá láttak ezen munkához.

Az ország geológiai alkotása itt is éles különbséget alapít a hegyvidék 
meg a síkföld felvételi módja között; de hogy az utóbbi porosz szisz
téma szerint agronom-geologiai felvételévé alakult, az csak az utolsó 
évek dolga.

A mi engem Strassburgba vonzott, főleg azon körülmény volt, hogy 
a rajnavidéki diluvium a típusos lősz hazájában sokkal közelebb áll Magyar- 
ország diluviumához, mint az északnémetországi az ő glaciális tüneményei
vel. Strassburg környékén tett kirándulásaim e tekintetben igen tanul
ságosak voltak. Nagyrészt az agronomiai felvételek részletező irányának 
tulajdonítandó, hogy a lősz kérdése most egy újabb élénkség stádiu
mába jutott úgy, hogy a rajna-melléki országok (Elzász, Baden és Nassau) 
geológusai szükségesnek tartják még a folyó évben közös tanácskozások és 
kirándulások útján tisztázni azon vitás kérdéseket, melyek közöttük a lősz 
eredetére és osztályozására vonatkozólag támadtak. Tudván, hogy a lösznek 
elterjedése a mi hazánkban még jelentékenyebb mint a Bajna mentén és hogy 
ezen képződmény mint jeles talaj mezőgazdaságilag igen fontos, élénk érdek
lődéssel várjuk ezen tanácskozások eredményét. Országos részletes felvéte
lünk az ország legjelentékenyebb lőszterületén, a dunántúli részben, már 
be van fejezve, de mindazon finom megkülönböztetéseket, melyek szerint 
Elzászban az eredeti löszt az átalakítottat, a kilugzottat, a homokos fajtát 
stb. jelezve láttam és melyek a földmívelésre nézve annyira fontosak, a mi 
térképeinken egyforma sárga szín takarja. Ez szolgáljon például a kétféle 
térképezés közti különbségre.

A diluvium mellett természetesen a Bajna és mellékfolyói széles 
alluviumára is terjed ki a részletes talajtérképezés munkája.

A térképek mértéke, alakja, a talajjelzés módja és az egész eljárás 
ugyanolyanok mint Poroszországban.

B e k e c s e  tanár szíves közlése szerint F rcin cziaorszá g  jelenleg újból átdol
gozván területének geológiai tél-képét, az első felvétel ( E l ie  d e  B e a u m o n t ) 

mértékét (1 : 80,000) megtartotta, melyet az ország átalános szükségleteinek 
megfelelőnek találták. Agronomiai tekintetek ezen felvételnél nem juthatnak 
érvényre, de vannak ott gazdasági tanintézetek, melyeken a tanárok igen beható 
talajvizsgálatokkal foglalkoznak (Montpellier). Egy nem régen megjelent terjedel
mes munka (G-eologie agricole, pár B i s l e r ) azt bizonyítja, hogy a francziáknak 
van érzékük a geológia és a mezőgazdaság kölcsönös viszonyának fontossága iránt. 
Porosz módszer szerint eszközöltetnek agronom-geologiai felvételek újabb időben 
M eck len ib u rg  nagyherczegségben és D á n iá ba n .

A m. kir. földi, intézet évi jelentése 1891 -röl. 11
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C) Szászország.

A rendszeres geológia szülőföldje, W e r n e r  hazája, első volt a német 
államok között, mely területének földtani térképével dicsekedhetett, mely
nek szerzői C o t t a  freibergi és N a ü m a n n  lipcsei tanárok voltak. Külön szer
vezetet az országos földtani felvétel csak később kapott és ekkor kezdődött 
meg az ország rendszeres részletes térképezése az 1 :25,000 mértékű alapon, 
most pedig már ezen munka is annyira haladott, hogy rövid idő múlva be 
lesz fejezve.

Szászország egyike a legmíveltebb és legiparosabb államoknak. Terje- 
-delmes bányászatának főszékhelyén, Ereibergen, fejlődött a tudományos 
földtan, melylyel a bányász- és kohászipar mindenkor szoros kapcsolatban 
állott. Egyéb gyári iparágaknak is szolgált a földtani kutatás es, hogy a 
belterjesség magas fokán álló mező- és erdőgazdaság szintén a geológia 
segítségével él, magától értetődik. Ezen viszonyoknál fogva a szászországi 
földtani felvételek mindenkor gyakorlati czélokkal is egybe voltak kötve 
■és a tudomány haladása ezeknek is iparkodott eleget tenni. Nem is volt 
tehát szükséges, külön montan- és külön agronom-geologiai osztályokat 
szervezni, hanem egyszerűen az egész ország földtani alkotását mennél 
részletesebben feltüntetni és az illető vidék uralkodó természete szerint, 
majd a bányászok, majd az iparosok, majd a mezőgazdák szükségleteit és 
kívánságait tekintetbe venni, érdeklődésüket felkölteni, támogatásukat és 
közreműködésüket felhasználni. Ennélfogva nem is találkozunk Szász
országban ama poroszországi szigorú megkülönböztetéssel a síkvidéki 
agronomiai és hegyvidéki bányászati vagy tisztán tudományos térképezések 
között.

C r e d n e r  tanár, ki a lipcsei egyetemhez csatolt földtani intézet élén 
áll, azt tartja, hogy az országos földtani felvételeknek alapul szolgáló tér
képek mértéke (1 :25,000) igen csekély arra, hogy a gazdasági czélokra 
közvetlenül felhasználható talajtérképek szerkesztésére alkalmas legyen, 
másrészt pedig több mint elegendő arra, hogy tájékoztatásra, átnézette és 
statisztikai összeállításokra a gazdaság érdekében szolgáljon. A szászországi 
földtani intézet tehát nem is készít külön pedologiai térképeket, hanem 
valamennyi felvételnél tekintettel van a talajviszonyokra is és súlyt fektet 
a petrografiai minőség megjelölésére, sőt a pedologiai elnevezéseket is 
alkalmazza úgy a leírásban, mint a színkulcsánál. Módszerének egyik saját
sága az, hogy az altalaj viselkedését a fölülről beszivárgó víz irányban az 
által tünteti fel, hogy a számba vehető mélységig áteresztő talajra függő
leges, a nem áteresztőre pedig vízszintes vonalzást illeszt.

A földfúrót, mint talajvizsgáló szerszámot, a szász geológusok is hasz
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nálják, de nem szerkesztenek külön fúrási lapokat, sem azokat a normális 
profilrajzokat, melyekkel a porosz térképeken megismerkedtünk. Profilok 
vannak ugyan minden lap szélén, de ezek természetes szelvények az egész 
lap hosszán át a mértékarány változatlan megtartásával.

Habár nincsen az intézetnek egy külön síkföldi osztálya, mégis magá
tól értetődik, hogy az agronom-geologiai kutatásokkal az intézet azon tagjai 
foglalkoznak (jelenleg kettő), kiknek felvételi területei az alluvium, diluvium 
és a fiatal harmadkori képződmények elterjedésére esik. Ezen tudósok arra is 
vannak hivatva, hogy a földtan agronomiai oldala iránt szélesebb körökben 
érdeklődést keltsenek, főkéj) az által, hogy kutatásaik eredményét közvet
lenül a gazdákkal, esetleg a gazdasági egyesületek gyűlésein előadják, és 
adott alkalommal felvilágosítással és segítséggel szolgálnak.

Példaként említtetik, hogy sok szászországi mezőgazda, ki azelőtt a 
statsfurti kálisókat hozatta földjeire a nélkül, hogy ezen drága ásvány
trágyának remélt hasznát tapasztalta volna, a felvevő geológus által figyel
meztettek arra, hogy talajuk, mely gnájszmálladékból keletkezett, káliban 
épen nem szegény, de igenis foszforsavban szűkölködik.

Egyike a leggyakoribb kérdéseknek, melylyel az ipar és a gazdaság a 
földtani intézethez fordul, a vízszükségletre, illetőleg ar ártézi fúrások 
lehetőségére vonatkozik.

D) E a d e n  és  Elessen..

A talajvizsgálattal kapcsolatos földtani felvételt szász módszer szerint 
gyakorolják még Baden és Hessen-Darmstadt nagyfejedelemségek.

A badeni földtani intézet székhelye Heidelberg és helyisége az egyetem 
épületében van, csak úgy mint Strassburgban és Lipcsében, ámbár az intézet 
maga a belügyminisztérium alatt áll. Igazgatója is egyetemi tanár —  R osen- 
b u s c h  •—  és tagjai többnyire egyúttal magántanárok az egyetemen. A fel
vételekben nem csak a rendes tagok, hanem esetről-esetre szóló megbízással 
más szakemberek (p. o. a freiburgi egyetem egyik tanára) vesznek részt. 
A felvételi idő kora tavasztól késő őszig tart és akkép használtatik fel, hogy 
a nyári hónapok a hegyvidék (Schwarzwald) átkutatására, a tavasz; eleje és 
az ősz pedig a síkvidék agronomiai felvételeire fordíttatik.

Az agronom-geologiai felvételeket a minisztérium indította meg, 
Poroszország példája által buzdítva; de itt is ezen munka szervezését egy 
értekezlet előzte meg, melyen a geológusokon kívül a mező- és erdőgazdaság 
képviselői nyilatkoztak. Alapelvül itt is ki lett mondva: geológiai alapon 
agronomiai jelzés, ■—  de nem egészen a porosz módszer szerint, hanem 
inkább a szászországi felvételek mintájára, csakhogy bizonyos módosítások
kal. A talajfajok jelzése egyébiránt nem szorítkozik tisztán a síkvidéki

11*
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lapokra, hanem a hegyi vidékek térképein is jut érvényre, a mennyire lehet.. 
A térképek mértéke 1:25,000.

Badenben a lősz kérdése ép oly nagy mértékben foglalkoztatja a geo
lógusokat, mint a Bajna bal partján, és itt is tapasztalhatjuk a mélyebben 
beható és részletező talajvizsgálatnak élénkítő hatását ezen tudományos 
kérdésre, viszont pedig az utóbbinak fontosságát a talajkérdés helyes fel
fogására.

A talajok mechanikai elemzésével maguk a felvevő geológusok foglal
koznak, de a chemiai munkát többnyire az állami vegytani állomásokra 
bízzák. Yan ugyan az intézetnek saját laboratóriuma is, de a chemikus 
állása jelenleg nincsen betöltve.

A kultúrmérnökök itt nem vesznek részt a felvételi munkában; jelen
leg csak a rajnavidéki lapok topográfiái kiegészítésével, nevezetesen a ma
gassági görbék reávezetésével van megbízva.

Hessen-Darmstadt földtani felvételeiről csak hallomás után mond
hatom, hogy ezen, a badeninél még fiatalabb intézmény, szervezetére és 
eljárásának módjára nézve, egészben ezt az utóbbit utánozza.

I I . Sváj ez.

Habár a talajvizsgálatra és agronom-geologiai felvételre nézve Svájez 
nem oly tanulságos mint az eddig tárgyalt országok, még sem hagyhatom 
említés nélkül ezen kis ország földtani munkáját, mely a hazafias és tudo
mányos buzgalomnak legszebb példája. Ily csekély anyagi támogatással 
ennyi becses munkát egy nemzet sem hozott létre a geológia terén.

Svájcznak nincsen országos földtani intézete, de már sok évvel ezelőtt 
indította meg a svájezi természetvizsgálók társulata az ország földtani fel
vételét. A közreműködő tudósok tehát önkéntesen dolgoznak, még pedig 
oly vidékeken, melyeknek bejárása felette nagy fizikai megerőltetésbe kerül 
és a mellett bonyolódott földtani szerkezetével a tudományos képzettségnek 
magas fokát igényli.

A köztársaság évről-évre 10,000 frankot szavaz a földtani felvételekre,, 
és ezen összeg alig elégséges arra, hogy a térképek és munkák kiadásán 
felül a geológusok úti költségeit fedezze. A felvevő geológusok ugyanis 
15 franknyi napi díjat és szükséglet szerint, egy vagy két hegyi vezetőnek 
járó költséget kapnak. A tudományos kidolgozásért semminemű díjazás 
nem jár.

Ha ezután megtekintjük a földtani felvételek gyönyörű lapjait, a mú
zeumok (p. o. a zürichi politechnikumban levő) gazdag gyűjteményeit, a- 
kiadványok számát és tudományos becsét, — nem vonhatjuk meg tisztele
tünket és bámulatunkat azon férfiaktól, kik mondhatni, tisztán a tudó-
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mányért való lelkesedésből és hazájuk dicsőségére ily rövid idő alatt és 
nehéz körülmények között ezt az örökbecsű munkát végezték.

Az ország alkotásánál fogva a mezőgazdaságnak csak kevés tér nyílik 
Svájczban. Az országos földtani kutatás az ő nagyobb feladatai mellett még 
nem lehet tekintettel az alárendelt igényelne, és ezért a valóságos agronom- 
geologiai térképezés nincsen behozva. Csak Genf vidékén tett F a v b e  e 
tekintetben némi kísérletet, a mennyiben a síkvidék talajminőségeit meg
különböztette és a térképen kitüntette. Talajvizsgálatok és elemzések itt-ott 
a birtokosok kérése következtében eszközöltetnek.

I I I .  Ausztria.

Végül meg akarom említeni, hogy Ausztriában, melynek földtani 
intézete a legrégibb Európában, a gazdaság érdekei mindeddig nem jutot
tak érvényre az országos felvételek körében. Az egyedüli állami geológus 
( W o l f ), a ki a talajvizsgálat kérdéseivel időnként foglalkozott, meghalt a 
nélkül, hogy eszméit nagyobb mértékben valósíthatta és követőket nevelt 
volna. Igaz, hogy a geológiai alapon való talajtérképezésnek égjük első 
kísérlete Ausztriában történt, t. i. L o b e n z  v. L ib u b n a u  (jelenleg miniszteri 
tanácsos) által Eelső-Ausztriában: de ez a példa nem talált utánzásra, és 
jelenleg sem a földtani intézet, sem a gazdasági tanintézetek nem foglal
koznak már a talajvizsgálat geológiai oldalával.

AZ AGRONOM-GEOLOGIAI FELVÉTELEK LÉNYEGE, CZÉLJA ÉS
HASZNA.

A külföldi intézetek áttekintése után könnyebb lesz az agronom- 
geologiai felvételek lényegét megértenünk és ezen munkák valódi termé
szete, határai, czéljai és hatása iránt szabatosabb fogalmakat alkotnunk.

Midőn a tudományos talajvizsgálat lényegét akarom fejtegetni, el nem 
kerülhetem oly tételeket is felemlíteni, melyek minden mívelt ember előtt 
többé-kevésbé ismeretesek, de a gondolatmenet kidomborítása végett e helyt 
ismétlendők.

Talajnak nevezzük átalában a szárazföld azon legfelső kérgét, mely a 
növényélet alapját képezi.

Tudjuk, hogy a földkéreg különböző anyagú, szövetű és eredetű kőze
tekből van alkotva. A geológiának feladata, ezen anyagokat, a kőzetek mi
nőségét, szerkezetét és eredetét megismertetni.

A kőzeteknek egy része a föld mélyében képződött vagy legalább vált 
azzá, minek most, a takarójuk eltávolítása után, a felszínen ismerjük: ezek
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a mélységbeli tömegkőzetek (gránit, szienit stb.) és a kristályos palák 
(gnajsz, csillámpala stb.); — más része a vízben —  tengerben vagy édes
vízben •—• rakódott le, vagy a törmelék mechanikai felhalmozódása vagy az 
oldott anyagok (só, mész, gipsz) lecsapódása által; ezek képezik a külön
böző formácziók rétegkőzeteit; harmadik része a vulkáni tevékenység által 
jött létre.

Azt is tudjuk, hogy a szárazföld meg a tengerek és tavak eloszlása 
nem állandó, hanem a geológiai korszakok folyamában folyton változik; 
minek következtében megtörténhetett, hogy abban, mit jelenleg szárazföld
nek ismerünk, a fentemlített háromféle eredetű kőzeteknek mindegyikéből 
vannak képviselők.

De mihelyt egy terület huzamosabb ideig ki van téve a légkör hatá
sának, felülete sokféleképen elváltozik: az egyszerű mállás oly chemiai fo
lyamat, mely a kőzet felső kérgét in situ elváltoztatja; de ehhez járul még 
a denudáczió vagyis az eső- és folyó-víz, valamint a szél mozgó ereje, mely 
az elmállott anyagot feldolgozza, tovább hordja és újból lerakja. így kelet
keznek azon laza takarók a rideg sziklák fölött, melyek képesek növényeket, 
táplálni; de maga a növényélet ismét hatalmas előmozdítója a további 
mállásnak.

Az ily módon folyvást képződő talaj tehát egyenesen a kőzetalap ter- 
ménye és annak minősége és szövete szerint változik a talaj minősége és 
természete is.

Míg a tulajdonképi geológia csakis az eredeti kőzetekkel foglalkozik és 
a felvételnél a talajtakarótól eltekinteni szokott, addig a mezőgazdaságnak 
és erdészetnek épen evvel a külső kéreggel van dolga, ennek természetét 
iparkodik felismerni és ebből az ismeretből halad tovább az altalaj kutatása 
felé ott, hol a termelés érdeke ezt kívánja. A dolog természeténél fogva a 
mezőgazdaság felülről lefelé hatol a földkéreg tanulmányozásánál, a geológia 
ellenben alulról fölfelé haladva magyarázza meg a külszín jelenségeit. Vi
lágos, hogy csak az utóbbi mód vezet tudományos, azaz genetikai felfogás
hoz, mert nem a felső talaj okozza a kőzetalapnak változatait, hanem —  
épen mivel a talaj nem más, mint a kőzetek mállási terménye —  a külső 
kéreg minősége függ az altalaj összetételétől.

A talajisme tehát mint közvetítő szerepel a geológia és a gazdasági 
talajismeret között. Bázisa a geológiai felvétel, végeredménye a legfelső 
termőtalaj magyarázata; irányát és módszerét a természettudományoktól 
kölcsönözi, czélja pedig a mezőgazdaság támogatása.

A tisztán teoretikus alaptól a gyakorlati magyarázatig a vizsgálat egesz 
sorozata vezet, melyeknek lánczolata a következő.

A topográfiái térképezés nyújtja először is a szükséges alapot, melyen 
a vidék domborzata és felszíni vizeinek elosztása is látható.

(**> -
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Ehhez csatlakozik a geológiai felvétel, mely a kőzetek minőségével,, 
korával, eredetével és szerkezetével foglalkozik. Jegyezzük meg, hogy a föld
tani felvétel eredményeként rendesen olyan térképeket kapunk, melyeken 
az altalajt, vagy jobban mondva a talaj alapját képező kőzetfajok m o
zaikszerű képe a felső talaj takarója nélkül tűnik elénk, míg a rétegek és 
tömegek szerkezete és egymáshoz való viszonya főkép a mellékelt szelvény
rajzokból és a magyarázó szövegből érthető.

A harmadik művelet a talaj térképezés, mely, a mint a poroszországi 
példákon láttuk, a talajnemeket különválasztja és jelzi, de a mellett nem. 
törüli el a földtani alapnak kópét; mert épen abban áll tudományos értéke, 
hogy e kettőnek összefüggését mutatja.

Evvel azonban még nincsen befejezve a talaj tudományos megvizsgá
lása ; hátra van még a geológus által gyűjtött anyag további elemzése mind
azon eljárások szerint, melyeket aporosz intézetnél alkalmazásban találtunk : 
a mechanikai és a chemiai elemzés stb. Mindezen műveletek oly szorosan 
függnek össze a felvételi munkával, melyből folynak és melyet kiegészíte
nek, hogy kivitelüket, ha nem is kizárólag, de legalább annyira kell a fel
vevőre bízni, hogy ő készítse elő az elemzendő anyagot és jelölje ki a che- 
mikusnak a vizsgálat irányát és czélját.

Most, miután meg van állapítva valamely vidék talajának
1. geológiai alapja és avval együtt eredete,
2. változatainak elterjedése és szerkezete,
3. szövete, fizikai tulajdonsága és összetétele, — most léphet elő a 

mezőgazdaság gyakorlati kívánalma, hogy ezen ismeretek a földmívelés 
előmozdítására használtassanak fel. Megjegyzendő, hogy ez az alkalmazás 
már nem tartozik a talajvizsgáló geológus munkakörébe, hanem maguknak 
a képzett gazdáknak és átalában a gazdasági tudományok mívelőinek fel
adatai közé való. A geológus csak addig viszi a vizsgálatot, hogy a talajnak 
minden tulajdonságait kimutatja; más tudományágak kutatják ezen tulaj
donságok hatását a növényéletre, nevezetesen a termelt kultúrnövények 
fejlődésére és ismét másoknak, t. i. a földbirtokosoknak feladata, a gyakor
lati következtetéseket levonni és a talajjavításra szolgáló eljárásokat al
kalmazni.

A mezőgazdaság támogatása és előmozdítása az állam feladatai közé 
tartozván, legyen szabad az imént vázolt munkasorozatot ismételve átpil
lantani és az állam működésével és hatáskörével kapcsolatba hozni.

A topográfiái térképezés mindenütt, és így nálunk is az állami, illetve 
katonai közegekre van bízva.

Az országos geológiai felvételek mai nap szintén a legtöbb államban 
országos ügynek tekintetnek és külön e czélra szervezett intézetek által esz  ̂
közöltetnek.
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A talajtérképezés, ha, a mint a fentebbiek szerint szükséges, geológiai 
alapra fektettetik, oly szorosan csatlakozik a földtani felvételekhez, melyek
nek voltaképen csak egy külön faját képezi, hogy nagyjában szintén országos 
ügynek tekintendő.

Az ugyan nem szenved kétséget, hogy egyes mívelt földbirtokosok 
vagy egyesületek ezen a téren is igen hasznos munkát teljesíthetnek, mely 
a magánbirtok szűk keretén túl is terjesztheti hatását; csakhogy ilyen esetek 
mindenütt felette ritkák és nálunk épen alig várhatók, úgy hogy az állam 
kezdeményezése e fontos ügyben annál kevésbé nélkülözhető, minthogy 
bizonyos, később említendő tekintetben a talajvizsgálatnak egységes foga
natosítását követeli magának az államnak anyagi érdeke.

A talajelemzés ismét a talajtérképezésnek kiegészítője, úgy hogy, ha 
az utóbbi állami közegekre bizatik, az elemzés is bizonyos fokig ezeknek 
munkaköréhez tartozik. Itt azonban az állam egy bizonyos határig mehet 
mert vannak a talajelemzésnek némely oldalai és a részletességnek bizonyos 
foka, melyek már csak a magánbirtok egyenes javára szolgálnak; ezeket a 
magánkezdeményezésre kell bízni és az állam csak arról köteles gondos
kodni, hogy ezen vizsgálatok az országban meghonosuljanak és hogy legye
nek kellőleg felszerelt intézetek, melyekhez a magánbirtokosok ebbeli kér
déseikkel fordulhassanak.

Midőn most a talajvizsgálatok gyakorlati alkalmazására térek át, 
és mint az agronom-geologiai felvételek főczélját az okszerű gazdaság 
javítását tűzöm ki czélul, a soknemű alkalmazásokat két főcsoportra oszt
hatom.

A talajvizsgálat gyakorlati haszna ugyanis egyfelől abban áll, hogy 
valamely földbirtoknak, vidéknek, országnak termőtalaját alaposan meg
ismertetvén, annak értékét osztályonként mutatja és a földbecslést tudomá
nyos alapra fekteti; másfelől ugyancsak ez az alapos ismeret számtalan 
esetben rávezet azon eljárásokra, melyekkel a talaj hibáin vagy hiányain 
javíthatunk, vagy pedig —  a mi talán épen olyan fontos —  az újkori mező- 
gazdaság által ajánlott javítási munkálatok helyes alkalmazására tanítja és 
Mába való munkák költségeitől óvja a földbirtokost.

Az alkalmazások első csoportját azért nevezhetem hasznosnak, mert 
valamely földnek helyes becslése, —  eltekintve minden javítási kísérlettől 
is, —- bizonyára ép oly fontos a magánéletben, pl. birtokok vásárlásánál, 
osztásnál vagy haszonbérbe vételnél, mint az államra nézve a kataszteri 
becslésnél, mely akkor lenne csak igazán okszerűnek mondható, ha a mostani 
becslési eljárás önkényeitől menten, a természetadta feltételekre, tehát a 
geográfiái fekvésen és a klimatikus viszonyokon kívül főleg a talajminőségre 
lenne fektetve.

A második csoportban szintén megkülönböztethetjük az egyes gazda
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sági egységek érdekeit a közérdektől, vagyis egész vidékek, megyék, orszá
gok érdekeitől.

A mezőgazdaság legközönségesebb munkái mind oda hatnak, hogy a 
talaj fizikai és chemiai tulajdonságait a kívánt termelés szempontjából ja
vítsuk. Ezért szántunk, boronálunk, trágyázunk stb. De a gazdasági tudo
mányok fejlődésével a javító munkák (meliorácziók) száma is szaporodott 
és eszközei tökélyesedtek. A földmívelés tudományos alapon sokoldalú te
vékenységgé vált és a gazdának, a ki az újkor vívmányait fel akarja hasz
nálni, szüksége van a természet tudományos felfogására. A ki földjének 
chemiai összetételét nem ismeri, a mesterséges trágyák alkalmazásában 
gyakran tévedhet és nem csak fölösleges költséget, de néha határozott kárt 
is okoz magának. A ki talajának szövetével nincsen tisztában, sokszor hely
telenül alkalmazza az újabb találmányéi gazdasági gépeket, erőt és pénzt 
pazarolván. A ki földje altalajának egész szerkezetét, fizikai tulajdonságait, 
talajvizének elosztását stb. nem veszi tekintetbe, hogyan foganatosítja majd 
azon költséges meliorácziókat, melyek által, ha helyesen alkalmaztatnak, a 
földbirtok jövedelme sokszoroztatik, pl. az öntözést, alagcsövezést, már gól
zást, elnyelő kutak fúrását stb.? Mindezen esetekben a jó talajtérképek és 
a beható mechanikai és chemiai talajelemzések jelölik ki a követendő eljá
rást és biztosítják a munka jövedelmezőségét.

De vannak egész vidékekre, sőt országokra kiterjedő műveletek, me
lyek foganatosítása már nem lehet az egyes földbirtokosok dolga, hanem az 
állam közbejárását igénylik. Folyamszabályozások és azokkal egybekötve 
nagy vidékek öntözése vagy mocsarak, tavak lecsapolása, futóhomok terü
letek kötése, hegységek erdősítése, füloxeramentes homokterületek kijelölése, 
tőzegtelepek kihasználása stb., mindezek és hasonló esetek, melyek az állam 
saját tevékenységét vagy legalább kezdeményezését, segítségét kívánják, 
szintén a talajismeretet tételezik fel.

Ezekből látjuk, hogy a talajvizsgálatra és tüzetesen a talajtérképekre 
szüksége van az államnak is, egyrészt mint statisztikai anyagra, mely az 
ország ismeretének egy főfontosságú oldalát tünteti fel, másrészt mint elő
tanulmányra bizonyos közérdekű vállalatoknál, melyek kezdeményezése 
csakis az államtól várható. E tekintetben egy sorba állíthatjuk a talajtér
képeket és mindennemű pedologiai adatok gyűjteményeit az országos sta
tisztikának mindazon osztályaival, melyek a természeti viszonyokra vonat
koznak, pl. a meteorologiai intézet adataival, a folyammérnökség feljegyzé
seivel stb. A német államok többsége ezért is országos ügynek tekinti a 
pedologiai vizsgálatok szervezését, és némelyek, ú. m. Baden és Elzasz- 
Lotharingiának kormányai a földtani intézetek fenntartását egyenesen a 
talaj felvételek haladásától teszik függővé.


