
3. Felvételi jelentés 1909-ről.

TrEITZ PÉTER-tŐl, TlMKÓ iMRÉ-tŐl és n. GuLL YlLMOS-tÓl.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter, jóváhagyván a m. kir. föld
tani intézet igazgatóságának felvételi tervezetét, feladatunkká tette a 
Nagy-Alföld keleti (tiszavölgyi) részének agrogeologiai tanulmányozását, 
kapcsolatban a Bihar—Kodru—Hegyes-Drócsa és Erchegységben folyó 
hegyidéki geológiai munkálatokkal. Kiindulva a keleti hegységek völ
gyeiből és lejtőiről az egész keleti hegyaljának s Kodru-Momának, va
lamint közvetlen szomszédságaiknak talajbeli természetét tanulmányoz
tuk. E vizsgálatok szorosabban a Maros és Hármas-Körös völgyére ter
jedtek ki s az eredmények összefoglaló nagyobb vonásokban a követ
kezők :

Térszínileg a terület egy magasabb hegyi-, egy hegylejtői és az 
ehhez csatlakozó síksági részből áll. A hegységet szűkebb folyó- és 
patakvölgyek tagolják, mely völgyek a dombvidéken kiszélesednek s 
végül a folyók alsó szakaszain a Nagy-Alföld rónájában vesznek el. 
A bejárt hegységnek átlagos tengerszínfeletti magassága kb. 40 m, a 
dombvidéké 200 m, a síkságé pedig 90 — 100 m. A folyók közül a 
Sebes-Körös és Maros a hegylejtőkön jóval túl a síkságba még durvább 
hordalékot szállítanak, a Fehér- és Fekete-Körös ellenben már a 
pleisztocén dombvidéken is iszapos öntésterületeken folynak.

Geológiai felépítésében a hegyes vidék üledékes és erupciós kép
ződményeket mutat. A Kodruban az üledékes kőzetek, a Hegyes-Dró- 
csában az erupciósak az uralkodók. A lejtőkön, illetőleg az előhegység 
dombos vidékén pleisztocén képződményekkel találkozunk, a síkság pedig 
javarészben az említett folyók árterületéből alakult ki.

T e rü le tü n k  ta la jv iszonyai.

A hegység csaknem teljes egészében erdőboritotta terület. Növény- 
geografiai tekintetben a bükkös erdőregiójába tartozik. Uralkodó talaj-
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típusa a világosszínű sárgásbarna, illetőleg szürke erdőtalaj (lomberdők 
podzolos talaja), amely a hegységet alkotó különböző petrografiai minő
ségű képződményeket 0.15—0.50 m vastagságban borítja. Közöttük ural
kodó a pleisztocén sárga babérces agyag. Ez az agyagtakaró változó 
vastagságban települ egyrészt az ugyancsak pleisztocén kavicsra vagy 
homokra, másrészt pannoniai (pontusi) anyagra, homokra és homokkőre, 
valamint más régibb kőzetekre.

A pleisztocén sárga babérces agyag a hegyes és főleg dombos vidék
nek talajismereti szempontból legfontosabb képződménye lévén, kívá
natosnak látszik képződési körülményeivel tüzetesebben foglalkozni. 
Megfigyelési adataink oda engednek következtetni, hogy a hegységben 
a babérces agyag anyagának java részét a kőzetek legfinomabb málla- 
déka adja. Nagyobb vastagságban csak a völgyekben és laposabb háta
kon fordul elő. A hegységet övező dombvidéken azonban uralkodó 
szerepe van, hol is anyagának egy részét szintén a hegységből hosszú 
időkön át leiszapolódott, legfinomabb mállási termények, más — és itt 
bizonyára nagyobb részét — a hullópor szolgáltatják.

E talajképződményt lombos erdőség 1 akarta s javarészben ma is 
az borítja. A lomberdőnek ilyen növény földrajzi zónáját egy bizonyos, 
számokban kifejezhető egyöntetű klíma hozta létre.

A kiima és növényzet a leglényegesebb talajalakító tényezők 
lévén.1 a fentemlített pleisztocén agyagképződményt egyöntetűvé formál
ták. így származott a Kodru-Momán, a Hegyes-Drócsában és az ezeket 
övező dombvidéken a kiima- es növényföldrajzi zónának megfelelő 
ú. n. szürke lomberdei talajzóna, mely egészen sajátos jellegű felső és 
alsó talajviszonyokat tüntet fel.

A felső talaj szürke vagy világosbarna lazább talajféleség és benne 
két szint különböztethető meg. A felső (A) szint leveles elválású, poi- 
szerű szerkezetet mutat, a második, ill. alsóbb (B) szint szürke, sárga 
foltos és szögletes vagy szemcsés szövetű. A felső szintet csaknem ki
zárólag alkotó kvarcliszt az alsóbb szint szögletes talajszemcséivel 
elegyes, a mélység felé pedig a talajszemcsék méretei egyre növeked
vén. ott a kvarcliszt csak mint finom (zsíros) fényes kérgező anyag 
tölti ki a sárga vagy vörös babérces agyag repedéseit. A felső talaj, 
amely különböző mértékben kilúgozott erdőtalaj, teljesen mésztelen.

Az alsó vörös vagy sárga agyagtalajnak kialakulását a következő
képpen véltük felismerhetni:

Az alsó talaj kőzetei közül első sorban azok vörösödnek meg és

1 Treitz P . : Mi a mállás ? Az I. nemzetközi agrogeológiai értekezlet mun
kálatai. — Az agrogeológia feladatai. Földt. Közi. XL. köt. 7 8. füzet.
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agyagosodnak el, amelyekben a csapadékvizek, a topográfiái helyzetnél 
fogva, felhalmozódnak.

A kőzet megvörösodése annak repedésein, a gyökerek mentén és 
állatjáratok falain kezdődik. A vörös szint a talajnedvességben disper- 
zióban levő vasas, humuszsavas-kovasavas kolloid adja. Ez az anyag a 
kőzet likacsain keresztül lassanként annak belsejébe is behúzódik s 
végül átjárja az egész kőzetet.

Bármilyen legyen is az anyakőzet, az eredmény azonos. A paulisi 
völgyben pl. teljesen hasonló vörös agyagokká válnak a szálban álló, 
de elmálló diorit, gránit és lösz, Lnkarecen a bazalt és Borossebesen 
a pyroxenes andezit.

Mindezen vörös agyagok külső megtekintésre nagyon hasonlók 
egymáshoz, de a vegyi és talaj fiziológiai vizsgálatok kimutatják szár
mazási és anyagbeli különbségeiket.

A szürke erdőtalaj zónájának jellemző talajviszonyait bizonyára 
felfogjuk lelhetni nemcsak a folyó év nyarán tanulmányozott Körös— 
Maros közötti hegy- és dombvidéken, hanem hazánknak mindazon vi
dékein, hol a klíma és növényzet az említett területekéivel megegyezők. 
A szomszédos Erdélyi-Erchegysegből, a Betyezátból, a Biharhegység 
környékéről, a Dunántúlról s a Nyitra völgyéből máris vannak ilyen 
adataink.

De hivatkozhatunk külföldi példákra is, hol alkalmunk volt ha
sonló talajviszonyokat tapasztalhatni.

Alsó- és Felső-Ausztria lomberdős területein, Bajorországban, továbbá 
Oroszországban és Romániában is láttuk a Szibircev által «zonális 
elhelyezkedésű szürke erdő talajok)) névvel illetett talajtípusokat.
A szürke erdőtalajnak fentnevezett előfordulási helyein az alsó talaj 
majd morénák agyagja, majd löszszerű agyag, vagy kilúgozott lösz, 
továbbá sok más hasonló agyagos szerkezetű, üledékes, kilúgozott és át
alakult kőzet

A szürke lomberdei zonális talajtípus határa a hegységtől a síkság 
felé folyó évi felvételi területünkön, névszerint a Nagyszalonta (18. Z. 
XXY. R.), Sarkad—Kisjenő (19. Z. XXV. R.) és Apatelek—Sirnánd 
(20. Z. XX. R.) jelű lapokon, a következő: Rojt, Oláhszentmiklós, 
Cséffa, Inánd, Oláhhomorog, Tulka, Kavásd, Feketetót, Barakony, 
Csermő, Bél, Borosjenő, Apatelek, Lugozó, Kavna, Tauc, Dud, Ágris, 
Magyarád, Pankota, Muszka, Galsa, Világos. Kovaszinc, Gyorok, Ménes 
és Paulis községek K-i határrészei. Arad-hegyalján csak a hegység 
magasabb részeire terjed ki a talajzóna, mely az egész leírt vonalon 
különben sem éles, hanem elmosódott körvonalú. A zonális jellegtől 
elütő lokális talaj elváltozások nem ritkák, mint pl. Aradhegyalja bor-
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termő hegyvidékén, hol a fekete föld (tsernozjom) mélyen benyúlik a 
dombos, hegyes vidék (Magyarád, Ágris) lomberdei talajzónájába. De 
előfordulnak szigetszerűleg részint intrazonális, részint azonális talaj
típusok is a lomberdei zónán belül.

A lomberdei szürke talajzónának fentvázolt elterjedésétől nyugatra 
pleisztocén és részben már o-holocén területeken egy másik talajkiala- 
kulast tapasztalunk, amely klimatikus és növény földrajzi szempontból 
is egy külön zónát létesít (steppe). Ennek jellemző talajtípusa gesztenye- 
barna tsernozjom (Szibircev). Altalaja a Maros és Körös hordaléka, 
továbbá lösz és annak elváltozott féleségei. Folyóhordalékon legtípuso
sabb e gesztenyebarna tsernozjom Szent-Anna vidékén, löszön Yinga 
környékén. Ez a talaj féleség azonban nem fordul elő mindenütt típusos 
állapotában. Az erdei tenyészet ugyanis egyidőben lehúzódott erre a 
steppeterületre is s a lomberdő humuszának hatása alatt a tsernozjom 
degradálódott. Oroszország és Eománia steppéin szintén ismeretes a 
tsernozjom talajzónáján belül a talajtípusnak degradált formája, mely 
a degradáció foka szerint különböző lehet.

Koszticsev jekaterinoszlavi tanár kísérleteiből ugyanis kitűnt, hogy 
ha típusos tsernozjomot, mely 12—16% humuszt tartalmaz, csak három 
évig lombtakaró borít, akkor a humusz abban jelentékenyen megapad 
(21/2%) és szürkésszinű talaj képződik. A tsernozjom tehát a degra
dáció hatása alatt átalakulhat szürke lomberdei talajjá is, azaz elpod- 
zolosodhatik.

Az egykori steppeerdők nyomán a degradációnak legkülönbözőbb 
fokai észlelhetők a Maros és Körösök vidékén.

A sötétbarna (nedvesen fekete) színű típusos tsernozjom itt a de
gradáció hatása alatt világosabb színűre változik. Barna, sárgásbarna 
(vöröses), majd fokozatosan szürkés lesz, amely szín a talaj felületén 
hol csak foltokban, hol pedig nagyobb kiterjedésben figyelhető meg. 
A degradációnak legvégső foka egy porszerű, fehéresszürke színű 
talaj, amely nedvesen felduzzad, pépszerű lesz, a vizet át nem ereszti, 
azaz teljesen a szikes talajok tulajdonságait mutatja. Ez a kilugzott 
talajtípus magas kovasavtartalmával tűnik ki; natriumcarbonat vagy 
nagyon kevés vagy csak nyomokban van benne; sótartalma főleg stílfá
tokból és chloridokból áll.

E székesnek látszó kilúgozott talajok legszebb példája Józsi major
nál és a Lurika de Josu erdőterületen található a Fehér* és Fekete- 
Körös közén. A degradáció előhaladásának fokát mutatja a szürkés 
kilúgozott felső talajréteg vastagsága, amely ölalt a humuszos sötét
barna egykori típusos tsernozjom következik. A szürke lomberdei talaj
típus zónájában ezt a humuszos alsó réteget sárga agyag helyettesíti.
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A Maros és a Körösök öntésterületei nagy kiterjedésűek. Ezen 
holocén területeknek talajtípusai öntésiszap, réti agyag (fekete és sötét
barna), székes agyag és tőzeg. Öntésiszap a folyók mai és egykori 
medrei mentén kisebb-nagvobb kiterjedésben található. Felső talaja 
világossárga mészszegény agyagos vályog, vályog és homokos vályog. 
A hullámtereken évről-évre most is lerakódik, a szabályozás előtti ára
dásokkal pedig jóval nagyobb területeken ülepedett le. Az áradásoktól 
táplált mélyedményekben részint tőzeg, részint a vízjárás időszakos 
voltának megfelelően réti agyag képződött, amely székesekkel váltako
zik. A fekete színű réti agyag (szurokföld) tespedő vizekben dúsabb 
növényzettel borított területeken képződött; a barna réti agyag keve
sebb humuszával csupán régibb öntésiszap maradványa. Mindkettőnek 
humusza savanyú, vízben oldható.

A holocén területek talajai ú. n. azonalisak, mert ameddig az 
elárasztásoktól nem mentesek, addig anyagukban változásoknak vannak 
alávetve. Armentesítés és belvízszabályozás után gyorsabb átalakuláson 
mennek át s állandó jellegeket nyerve előbb az intrazonális, majd a 
zónális talajok megfelelő típusába mennek át.

Réti agyag nagy összefüggő kiterjedésben főleg a Fekete- és 
Fehér-Körös közén Kisjenő és Fekete Gyarmat között, Ant—Sarkad 
vidékén és Méhkerék—Mezőgyán— Okány határaiban, végül a Sebes- 
Körös Sárrétje mentén található; ez utóbbi helyen a mind szűkebb 
határok közé szoruló sárréti tőzegterületet veszi körül.

Szekesek nagy kiterjedésben Gyula—Madarász között; Nagy- 
zerind—Kisjenő—Sikló—Szentmárton—Ujszentanna között fordulnak elő.


