
3. A Duna— Tisza közötti hegyrögök és azok déli lejtőihez 
csatlakozó dombvidék; a Tiszai Alföld-, Nyirség- és Hortobágy 

egyrészének talajviszonyai.

(Jelentés az 1911. évi országos felvételekről.)

TlMKÓ iMRÉ-tŐl.

Hazánk talajismereti kutatásában új fejezetet jelent az 1911-ik 
évi országos gológiai felvétel. Intézetünk igazgatósága ugyanis Magyar- 
ország átnézetes talajtérképének mielőbbi elkészítését óhajtván, az agro- 
geologiai osztálynak e munkálatok végrehajtására kidolgozott és be
nyújtott tervezetét jóváhagyta s a tervezet első részének, az Alföldnek 
térképezését elrendelte. Ezzel a rendelettel nemcsak a további sikeres 
agrogeologiai munkának nélkülözhetetlen alapfeltételét kaptuk s egy 
régen érezte hiány pótlására az első lépés történt meg, de egyben eleget 
tettünk ama óhajnak is, mely az itt Budapesten 19091. év tavaszán tar
tott I-ső nemzetközi agrogeologiai konferencián egyhangúlag kifeje
zésre jutott.

Ezzel az átnézetes talaj felvételi munkával kapcsolatban beiktattuk 
kutatásainkba a modern talajismeret eddig elért összes hasznos eredmé
nyeit, úgy, hogy ezáltal eddig végzett munkánk értékes adatainak fel- 
használásával s azoknak kibővítésével felvételeink a többi országok ha
sonló munkálataihoz hozzá fognak illeszkedni.

A nagy magyar Alföld átnézetes talajtérképezési munkájából ne
kem a Duna és Tisza közötti hegyrögök (a Cserhát, Mátra, Bükk) déli 
lejtőinek s az azokhoz délfelől csatlakozó dombos vidéknek-, a Nógrád—  
Gömöri-, az Abauj-Torna- és Zempléni hegyvidéknek-, a Duna— Tisza 
közének É-i része: azaz a Zagyvamenti és Mátraaljai síkságnak-, a Tisza- 
vidéki Alföld egy részének-, a Nyirség és Hortobágy Ny-i, illetve K-i 
felének talajismereti átkutatása és térképezése jutott.

E munkámmal csatlakoztam T r e it z  P é t e r  tiszttársam Duna-Tisza 
közi felvételéhez, B a l l e k e g g e r  R ó b e r t  geológus társamnak a Tisza-
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vidéki Alföldön és a Kőrös— Maros közötti hátságon, nemkülönben 
De . L á sz l ó  G á b o r  geológus barátomnak a ísTyirség K-i felében a Bod
rogköz és a Zempléni dombvidéken végzett felvételeihez.

E vidékeknek talajismereti taglalását egyenként adam a követ
kezőkben:

L A  Cserhát-hegység s a Duna és Zagyva közé eső dombos vidék.

A  Magyar Középhegység Duna-Tisza közötti hegyrögei közül 
—  melyek Alföldünknek észak felé határt szabnak —  legnyugatibb a 
Cserhát, mely orografiai szempontból eruptiv teléreket, rövidke gerin
ceket, apróbb kúpokat magába foglaló hegycsoportozat. Míg a hegység 
alapját tevő homokkő képződmények mindössze 300 m tengerszinfeletti 
magasság körül maradnak s csak ritkán érik el a 350— 370 m magassá
got, addig az eruptiv kőzetből álló kúpok és kúpgerincek leginkább 
450— 500 m magasságot mutatnak. A  hegység központi része több egy
mással párhuzamos vonulatból áll. Ehhez csatlakoznak sugaras irányban 
egyes, a hegység alapkőzetébe hosszan benyúló alacsony gerincek. A 
centrális rész kúpjai magasabbak, mint a kiágazásokéi.

A  hegység legnagyobb részével Nógrádmegyebe esik, dombjai 
azonban Yácig, Budapestig, sőt a monori halmokban egész Cegléd-Ber- 
celig húzódnak (Maglódi hát).

Vizei közül említendők az Ipoly ludvény-balassagyarmati része 
és a Zagyva Kisterennétől. E folyók közül az Ipoly vizkörnyékéhez tar
toznak a következő patakok: a dottyáni és emberfalvi patakok, a Szent
lélek patak, a herencsényi Fekete víz. A  Zagyva folyó vízkörnyékébe 
esnek a Galga, a Herédi patak, a Toldi-patak, a Ivis-Zagyve és a Tápió. 
Végül nyugat felé a Duna felé tartanak a Csörögi víz, a Sződi és Gödi 
vizek, a Fóthi-, Csömöri-, Palotai víz, végül a Rákos-patak.

A  Cserhát geológiai leírását részben Szabó József, Stache G. és- 
B öckh János munkáiból, összefoglalóan pedig SchaFxVrzik FERENC-nek 
a ,,Cserhát piroxén andezitjei44 című tanulmányából ismerjük. A  geoló
giai ismertetést illetőleg tehát e nagybecsű munkákra utalok s ezúttal 
csupán a talaj eloszlását óhajtom ismertetni a Cserhátban és a hozzá 
csatlakozó dombos vidéken.

A  hegység oligocén és mediterránkorú régibb üledékes képződ
ményeinek az alsó és felső mediterrán között kitört piroxén andezit láva, 
és tufás kőzeteinek talajtakarója, mint zonális tipus a barna-szinű erdei 
talajok csoportjába tartozik. Mint subtipust kell említenem azoknak a 
kisebb területeknek talajait, melyek főleg a hegység északi és nyugati
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részeiben jelentkeznek, melyek erősebb-gyengébb kilúgozott voltuknál 
fogva a fakó szinű humid klimájú zonális típushoz mutatnak átmenetet. 
Jellegei e zonális tipusú talajoknak: a szénsavnak, mint a mállasztó 
hatást előidéző tényezőnek szerepe, a gyenge kilúgozás, a gyengén vörö
ses, barna vagy barnássárga szín és a kevesebb (3%-nál) humusztartalom. 
Erdős-steppe régiójú terület ez nagy egészében, melynek talaja képződés- 
és összetételre a németországi Braunerde- és az oroszországi degradált 
csernozjómmal azonos. Mint mállási termények petrografiai minőségük 
szerint agyagok, agyagos vályogok uralkodólag a hegység talajai, melyek 
a homokkő területek egyes lejtősebb részein kőtörmelékesek.

Az andezitkúpok talajtakarója rendszerint vörös vasas agyag 
(nyirok) alsó talajú barna agyag alapkőzet számos helyen a palócok cser- 
kövének, a piroxén andezitnek darás elmállású törmelékével. Itt meg kell 
még jegyeznem, hogy az eruptív kőzetek legfelső mállott rétegei és az 
alapkőzet között gyakran tekintélyes vastagságú fehér kaolinos réteg fog
lal helyet. Ez a kőzet a legrégibb pliocén vagy alsó pleisztocénkorú mállás 
produktuma. Mácsa és Püspökhatvan között az Ecskendben különben a 
piroxén andezitnek újabb feltárása, vízmosások szép szelvényben tárják 
fel a hegység talaj- és kőzetszerkezetét. Ilyenek a mogyoródi, fóthi, ecs- 
kendi, csörögi, püspökhatvani, galgagyöki, berceli, bujáki, felsőtoldi, 
ecsegi stb. feltárások. A  talajtakaró 30— 100 cm vastagságú a hegységben.

A hegység D és DK-felé dombos, halmos területtel ereszkedik a 
síkság felé. E dombosvidék fiatal harmadkori üledékekből, továbbá 
pleisztocén képződményekből épült fel. Az előbbiek agyag, márga, ho
mok és kavics, az utóbbiak kavics, agyag, lösz és homokos rétegeket 
foglalnak magukban.

Ezekből az üledékekből a harmadkori képződmények sorozatában 
nehány eddig ismeretlen kövület lelőhelyre hívhatom fel a figyelmet, 
íg y  oligocén, illtőleg mediterrán kövület lelőhelyet találtam a rátóti 
Dervena hrst szőlőben futóhomok alatt, továbbá Duka fölött Kláraháza 
majornál. Pannóniái kövületlelőhelyeket a mácsai vadászkastélynál ho
mokban és a mácsai templomnál kavicsban.

E fiatal harmadkori és pleisztocén képződményekből álló dombos 
vidék uralkodó talajtípusai részben erdősteppe, részben tiszta steppe jel
legűek. Itt érintkezik a két zonális típus egymással, átmeneti altípusokat 
hozván létre. Megállapítható azonban, hogy az előhegységet alkotó fiatal 
harmadkori dombos terület magasabb térszin mellett közelebb áll a 
barna szinű zonális talajtípushoz, míg a pleisztocén képződmények talaj
takarója a mezőségi zonális tipus jellegeit viseli. Ennek az eloszlásnak 
közelebbi magyarázatát adja az a körülmény is, hogy a magasabb 
térszint elfoglaló dombok régi erdővegetációval birnak, melynek hatása
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a talajtakaró aránylag vékony legfelső szintjének a kilúgozásában mu
tatkozik. Ezért ebben a zonális típusban, mint subtipusok gyengén kilú
gozott erdei vályogtalajok ép úgy találhatók, mint a mezőségi talajok
hoz átmenetet mutató elváltozott fekete talajok (degradált csernoszjom), 
amelyek azután tipusos mezőségi talajokba mennek át. A  Cserháthoz 
szorosan csatlakozó dombos vidék geológiai szerkezetébe első sorban a 
Gfalga völgyében nyerhetünk bepillantást; a tovább délre húzódó u. n. 
Maglódi hát felépítését pedig a Budapest— Hatvan és Budapest— Ujszász 
közötti vasútvonal mentén számos feltárásban tanulmányozhatjuk.

E feltárásokban legrégibb képződményként pannóniai agyagot, 
homokos márgát, homokot és homokkövet; végül helyenkint kavicsot ta
lálunk. Ezt borítja be a lösz alul homokosabb, majd elváltozott agyago
sabb féleségével, nagy területen azonban tipusos fajtájával, melyet ismét 
régibb és újabb futóhomok takar.

A  löszön s a régi futóhomokon észlelhető vasas rétegek a terület
nek egykori nedvesebb kiimájára utalnak, amikor is az erdő mélyebbre 
húzódott le a síkság felé.

E hullámos terület talajtakarója jelenleg uralkodólag Alföldünk 
mezőségi zonális talajtípusához (gesztenyebarna szinű csernoszjom) tar
tozik, azaz az arid klimájú öv hideg telű vidékeinek régiójába, hol is 
a mállást szénsav és humuszsavak végzik. A  talajkilúgozás a zonális 
típusnál igen csekély, úgy, hogj^ a chloridok, szulfátok és a szénsavas 
vegyületek a talajban maradnak; sok kettős kovasavas vegyületet tar
talmaznak s humuszuk jelentékeny (2— 6% ).

Még azok a területek is, melyeken az egykori erdővegetáció alatt 
gyengén kilúgozott fakó talajok képződtek vasas fokkal (Orterde) a 
mélyebb talajszintben, azok is az erdő visszahúzódásával a mezőségi kiima 
hatása alatt mezőségi jellegűvé alakultak át, amikor is a vasasfokot az 
alsóbb szinttől az alapkőzetből felhúzódó mész kiszorította és az egész 
talajszelvényt szerkezetében ép úgy, mint összetételében, mezőségi tí
pussá változtatta. A  régi futóhomok eredetileg, mint minden futóhomok, 
azonális típusú tlaj volt. Megkötve azonban a terület klímájának 
megfelelő zonális típust veszi fel.
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2. A  Mátra-hegység és a hozzá csatlakozó Zagyva— Tárná-folyók
közötti dombos vidék.

Amint a Cserhát hegység és dombos vidékeinek természetes hatá
raiul a Duna vác— budapesti szakaszát, az Ipoly és Zagyva folyókat és 
a Tiszai Alföldet jelöltük, akkéna a Mátra természetes határai nyugaton 
a Zagyva, keleten pedig a Tárná folyó völgyei. Északon az orografiai 
határ nem éles, délen pedig a hozzája simuló pleisztocén terrasz az A l
föld síkjába vész el.

Geológiai irodalma elég gazdag s részletesen fel van sorolva D k . 
M aukitz BÉLÁ-nak: ,,A Mátra hegység eruptív kőzetei44 című 1909-ben 
megjelent munkájában.

Legelterjedtebb és főjellemét képező kőzetei alapján a Mátra a 
Cserháttal áll legközelebbi rokonságban. Azonban, míg amannál ala
csony, többnyire csak eruptiv tel éreket rejtő dombokra akadunk, ebben 
egy jól kifejlődött magas eruptivtömeget ismerhetünk fel. A  két hegy
ség geológiai felépítésének hasonlósága mellett egyéb egyező sajátságo
kat is fel fogunk még ismerhetni. A  hegység Lőrinctől Nagybátonyig 
észak-déli irányú csapást mutat, honnan azután kelet-nyugati irányt 
vesz s így húzódik a Tárnáig. Az első vonulat, mely egy egyenes vonal 
mentén alkot kúpokat és gerinceket, mely egyenközűen halad a Cserhát 
ÉD irányú vulkáni sorakozási vonalával —  a 803 m magas muzslai hegy
ben kulminál; az innen, illetve a Agasvár Óvártól kezdve a Mátra eruptív 
kőzetei KNy-i irányban alkotnak teléreket a hegység alapkőzetét alkotó 
alsómediterrán homokkőben. Ez a vonulat a Mátra csúcsban 1010 m 
éri el legnagyob magasságát.

A  Mátra vizei közül a Zagyva vízkörnyékéhez tartoznak a pásztói 
Kövecses patak, a szurdoki Diós patak; a Tárnához az ecsédi Ágói patak, 
a rédei Nagy patak, a Gyöngyös, a Gyanda ér, Bene víz, Tarnóca.

A  hegység eruptiv kőzetei az alsó és felső mediterrán határán tör
tek elő. Az eruptiv képződmények riolitok, riolittufák, biotitamfibol 
andezitek és piroxénandezitek. A  hegység déli szegélyét alkotó pleisz
tocén terrasz túlnyomó részben löszből áll s kis részben a Zagyva és a 
Tárná menti területen homokból. Ennek a terrasznak csaknem a határán 
fut végig a Hatvan-Kál-Kápolna közötti vasútvonal.

Ha a geológiai felépítsében sok hasonlóságot ismerünk fel a Cser
hát és a Mátra között, ezt megállapíthatjuk a talajviszonyokra is.

Nevezetesen a Mátra hegység gerincén és déli lejtőjén az erdősteppe 
régió barna szinű zonális típust képviselő talajok az uralkodók. Mint 
mállási produktumok barna és vöröses vasas agyagok ezek, nyirok vagy 
ép eruptiv kőzettel az altalajban.
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A  pleisztocén terraszon mezőségi zonális tipusú gesztenyebarna és 
csokoláclészinű talajt találunk, mely mint mállási termény homokos 
vályog, vályog és agyagos vályog. Az A  horizont morzsás szerkezetű, 
világosabb színű és több humuszt tartalmaz a szemcsés szövetű 
B szintnél. A  C szint lösz, mely helyenként, főleg már 2 méter 
mélység körül vöröses elváltozást mutat (Hort-Vámosgyörk közötti szel
vény). A  dombos terület Ny-i részében a Zagyva folyó és az Ágói patak 
között nagyobb összefüggő homokterület van, hol is ép úgy, mint Kál- 
nál a Tárná völgye mentén a futóhomok vékonyabb-vastagabb rétegek
ben borítja a löszt. E homok a Zagyva, illetőleg Tárná medréből kifú- 
vott anyag s lehúzódik nagyobb terjedelemben a nevezett folyók allu- 
viumára, hol (mint pl. Heves, Verpelót, vagy a Jászság) már buckáiban 
típusos homokformákat is fedezhetünk fel ép úgy, mint a Maglódi hátát 
övező homokterületen. Ez a homok ma már meg van kötve és szinben 
ép úgy, mint chemiai összetételében, hozzásímul a mezőségi zonális 
talajtípushoz, annak homokos petrografiai változatát adva.

3. A  Bükk-hegység s annak déli lejtőjéhez csatlakozó dombos terület.

A  Bükk hegység Heves és Borsod vármegyék határain emelkedik, 
majd Borsod vármegyében félkörben húzódva, domború oldalával észak
nak fordul.

A  Dunán inneni Magyar középhegység e hegyröge az Eger és 
Sajó folyó völgyei között terül el. A  hegység központi része tulajdon
képen fennsík jellegű, melynek 800— 900 m tengerszínfeletti magasság
ban elterülő hátát kerek töbrök, dolinák, víznyelő lyukak tarkítják. Ez 
a hát minden irányban ágakat bocsát, melyek közül a nyugati és északi 
nyúlványok a legmagasabbak. (Bálvány 957 m), a keleti ágak ellenben 
bár hosszabbak, de egyszersmind alacsonyabbak is, úgy, hogy a Sajó 
felé ellankásodva, dombsorozatokba olvadnak. Vizei, néhány jelenték
telen északon eredő patakon kívül, a keleti részén fakadó Szinva, továbbá 
délen számos apróbb patak, melyek közül az Ostoros, Novaji, Kánya, La
tor, Csinosé és Hejő patakok érdemelnek említést. Ez utóbbiak a tisza- 
menti mocsaras területben vesznek el. E patakok s ezek között első sorban 
a Szinva-Graradna vízgyűjtője nemcsak földfeletti látható vízgyűjtő terü
let, mint a Cserhát, avagy a Mátra vizeié, hanem a dolinás fennsík révén 
rejtett földalatti vízgyűjtővel is rendelkezik.

A  Bükkhegység geológiájáról, B ö c k ii JÁAOs-nak ,,Die geologi- 
schen Verhaltnise des Bükk-Gebirges und dér angrenzenden Vorberge“ 
újabban pedig Papp K aroly ,,Miskolc környékének geológiai viszonyai*1
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című munkájában gyűjtött össze és dolgozott fel a vidék geológiájára 
vonatkozólag értékes megfigyelési adatokat.

Vizsgálataik szerint a Bükk javarészben üledékes kőzetekből áll. 
A  délnyugati részében főleg paleozói (karbonkorú) palák, a keletiben 
mezozoikus (triász, jura) meszek fejlődtek ki hatalmasabban. A  magas
latok és hegyhátak mészkőből állanak, a palák pedig a lejtőkön és a 
mélyebb szintekben bukkannak elő. Ezeket a paleozói és mezozói üledé
keket a hegység tengelyének végein eruptív kőzetek törték át; így diorit, 
labradoritos gabbro és wehrlit.

Mint ősi mag emelkednek ki a Bükk lábához simuló harmadkori kép
ződményekből alkotott dombos vidékből a fentemlített képződmények. 
A  régibb harmadkori üledékeket nummuliteses meszek képviselik, me
lyekre neogén csoport üledékei következnek és pedig széntelepekkel vál
takozó agyag, márgapala és homok; továbbá csillámos homok, konglo
merátum, riolittufa rétegek, melyek a középső miocén lerakodásokat kép
viselik. A szarmata emeletbe homokos márga, tűzköves és szaruköves tufa, 
andezitbreccsák és andezitdarabokkal vegyes konglomerátumok tar
toznak.

A  szarmata tufák és breccsák alkotta magaslatok hullámos terü
letbe folytatódnak, melyek kavics, homok és löszből álló pleisztocén 
üledékekből épültek fel. Hatalmas kavicsból álló törmelékkúpot jelez az 
Eger és Tardi patak közé eső terület s a pleisztocénnek szintúgy kétség
telen maradványai azok a kavicsterraszok is, melyek Miskolcon az Avas 
dombjait körülölelik. A  Nősz vaj fölötti kavicsok fiatal harmadkori tör
melékkúpot jeleznek.

A  Bükk és a hozzá csatlakozó dombos vidék talajtakarója két 
klimaövnek megfelelően mutat uralkodó zonális típusokat. Nevezetesen 
a hegység fennsík jellegű mészkőterületének egy kisebb része s ennek 
lejtői egész a fiatalabb harmadkori lerakodásokból álló magaslatokig fakó 
vagy világosszürke szinű zonális típusú talajtakaróval birnak.

Már a Mátra hegység magasabb erdőborította régiójának talajá
ban is eléggé kifejezetten észlelhetők azok a kilúgozási folyamatok (pod- 
zolosodás), melyek a humuszsav mállási hatása alatt a világos szinű* 
szürke, illetőleg fakó talajtípusra jellegzetesek.

A  Bükk hegység mészkőfennsíkja egy részének talajtakarójában 
ez a kilúgozással járó talajképző folyamat a két előző hegységhez mérten, 
hol gyengébben vagy alig érvényesült, erősebben nyer kifejezést.

Azok a morfológiai vonások, melyek e kilúgozott fakószinű erdei 
talajokra jellegzetesek, mindenekelőtt az A szint szerkezetien szövetbeli 
sajátsága és fakó szine; a B szint réteges szerkezete, porózus volta és fe
héres színezése; végül az altalajban jelentkező (Ortstein) vasköves fok*
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mely gömbölyű szemek vagy összeálló szabálytalan darabokban jelent
kezik. A  Bükk hegység agyagos, vályogos fakószinű erdei talajaiban a 
humuszsavak a vasvegyületeket redukálták és kimosták. A  vasköves fok 
a kilügzás arányában jut élesebb kifejezésre. Az előhegység felé a talaj
takaróban a fakószinű erdei talajtípus (podzol) éles morfológiai vonásai 
mindjobban elmosódtak. A  B szintnek világos szine szürkés sárgássá 
lesz, egyes sávokra, foltokra oszlik szét s a réteges szerkezet elenyészik, 
hogy helyt adjon a barna erdősteppe típusú talajok szelvényére jelleg
zetes diószerű talajstrukturának, melyből fokozatosan a vasköves fok 
is eltűnik.

A  Bükk hegység harmadkori képződményekből álló előhegyeiben 
azt a barnaszinű agyagos erdősteppe talajtípust találjuk, mely a Mát
rában és Cserhátban uralkodó kifejlődést nyert. A pleisztocén nagy tör
melékkúp talajtakarója mezőségi tipusú, még pedig javarészben gesz
tenyebarna s kisebb területen csokoládészinű vályog és agyagos vályog. 
Az alsó talaj kavicsos sárga agyag és kavics; a Tardi pataktól kezdve K 
felé ugyanilyen felsőtalaj mellett löszt találunk az altalajban.

A  Bükk mészkőfennsíkján fekete humuszos agyagtakaró (rendzina) 
van, mely intrazonális tipusú karbonátos humuszos talaj féleség.

4. A  Hernád folyó és a Szerencs patak közé eső dombos vidék.

E dombos vidék keleti kisebb fele Szerencs, Monok, Golop és 
Szántó között eruptiv kőzetekből (riolit, piroxén andezit és tufák) áll, 
nyugat felé pedig, hol éles partfalakkal a Hernád alluviumát szegélyezi, 
pontusi üledékek bukkannak elő az egész dombságot borító lösztakaró 
alól. A  talajtakaró Szerencs— Megyaszó vonalától É-ra barna színű erdő
steppe tipusú agyagos vályog és vályog; attól I)-re pedig mezőségi, csoko
ládé- és gesztenyebarna színű agyagos vályog; mindkét területen kis 
részben nyirok, de uralkodólag lösz az alsó talaj. A  lösz itt-ott vörös 
agyagos elváltozást mutat (Tiszaluc— Taktaharkány közti szelvény).

A  pleisztocén fennsík, mely a Tisza, Hortobágy, Szamos és Be
rettyó határolta területen az Alföld szakaszos sülyedésében nem vett oly 
intenzív részt, hanem még az alföldi medencébe rontó uralkodó száraz 
szelek által a törmelékkúpok és folyó medrek anyagával feltöltetett, az a 
Nyírség buckavidéke. Alapja lösz, melyre az erős északi szél a Bodrogba 
egyesült folyók hordalékát reá terítette. A  buckák elrendeződése az ural
kodó szél irányában hosszan elnyúló gerincekben mutatkozik, melyek kö
zött utóbb szélbarázdák húzódnak. A  Nyírség homokja mésztelen, erő
sen gömbölyűre koptatott egyenletes szemcséjű futóhomok. A  homok
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formai típusát az uralkodó szeleken kívül a mészhiányban, illetőleg a ho
mok vasas voltában találjuk. Hajdani erdővegetációja révén a Nyirség ho
mokja — főleg ott, hol a legrégibb erdők állottak — kifakult, az altalaj
ban pedig itt a vaskövesfoknak megfelelő elváltozások történtek.

5. A  Nyírség nyugati fele.

Ma az egykor mozgó homok csaknem teljes egészében meg van 
kötve; tehát az azonális (nem teljes, ki nem alakult) tipusból a homok
terület peremét alkotó löszplató mezőségi talajtípusához mutat átmenetet 
lazább homoszerkezete mellett. A  Büdszentmihály, Hajdúnánás, Hajdú
böszörmény, Debrecen, Balmazújváros határolta nyírségi perem típusos 
mezőségi vályogtalajjal bir, mely kelet felé elhomokosodik, nyugat felé 
pedig a Hortobágy agyagos székeseiben folytatódik. Székes hatások mu
tatkoznak a nyirségi homokgerincek közötti mélyedmények fekete ho
mokjában is.

6. A  Hortobágy keleti fele és a Tiszai Alföld Rakamaztól Szolnokig.

Azon a nagy kiterjedésű sík területen, melyet Hortobágy és Tisza 
síkság néven ismerünk, alluviális hatások nyomán a következő képződ
mények alakultak ki: réti agyag, régibb s újabb öntéstalaj és folyómed
rekből kifújt partidüne-homok.

A  réti agyag stagnáló vízzel borított mélyebb fekvésű területek 
erősen humuszos képződménye. Szurokföld vagy szivaly a gadasági el
nevezése e talajféleségnek, melynek szárazon erős kötöttségét, nedvesen 
elkenhető tulajdonságát a benne levő savanyú fűvegetáció nyomán kép
ződött bő humuszban kell keresnünk (2— 6% ). Mélyrétegű, intrazonális 
talajtípus, mely a mezőségi zónában itt-ott tőzeges, sok helyen székes, a 
humid régióban pedig többnyire tőzeges és podzolos. A  tiszai, mátraaljai, 
Zagyva és Sajó menti síkságok uralkodó talajfélesége.

A  régibb öritéstertiletek összefoglaló elnevezése alatt azokat a talajo
kat csoportosítottam, melyek a címben nevezett síkságon a hátasabb 
részeket foglalják el. Régibb alluviumnak is volnának nevezhetők e kép
ződmények, melyek a mai árteret néhány méterrel meghaladják. Kötött, 
iszapos, agyagos talajok ezek, melyek morfológiai kialakulásukban már 
felvették az A lföld talajára jellegzetes mezőségi zonális típus csaknem 
minden kellékét. Mint intrazonális típus szerepel bennük elszékesedett 
részük.
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Alföldi székeseink javarésze e régi öntéstalajokra esik. E szé
kesek morfológiai jellegük szerint az oszlopos sós talajok csoportjába 
tartoznak (Hortobágy, Jászsági sík).

Elterjedésre nézve ezután a Tisza síkságon a parti dünék homokja 
következik. Tiszadadától kezdve egész Tiszafüredig széles sávban köve
tik ezek a Tisza mai s egykori medrét (morotva), nemkülönben mellék
folyói síksági részeit, mely utóbbiak közül a Zagyva, Tárná folyómentiek 
a legkiterjedtebbek.

A  parti dünék homokját réti agyagra, régibb s újabb öntéstala
jokra találjuk reárakodva.

A  parti dünék homokja rendszerint világos színű s itt a Tisza 
vidékén mészszegény s valamint területem folyóinak öntéstalajai, úgy 
ez a homok is azonális, azaz ki nem alakult talajformát mutat. Az új 
öntéstalajok legkiterjedtebbek a tiszaparti részeken, a Sajó és Hernád 
új alluviumában és a Zagyva mentén. Yilágossárga színű, mészszegény 
vályogtalajuk van sárga iszapos alsó talajjal.

*

Az itt vázlatosan ismertetett talajeloszlásnak és talajkialakulásnak át- 
nézetes képét a készített térképek tüntetik fel. Az agyagtalajtipusoknak 
morfológiai jellegeit, fizikai és chemiai összetételét tüzetesen az Alföld 
talajviszonyainak monografikus feldolgozásában fogjuk adni. Az ezirányú 
elemzések még ezidőszerint folyamatban vannak.

Yégül jelenthetem, hogy intézetünk igazgatóságának 1911. év 
julius hó 31-én kelt 443/1911. számú rendelete értelmében H orváth 
Béla  dr. m. kir. agrochemikus tiszttársam szeptember havában agro- 
chemiai tanulmányok céljából két hetet felvételi területem töltött.

Felvételi jelentésemet nem zárhatom le, hogy hálás köszönetét ne 
mondjak D r . L óczy L ajos igazgató úrnak, ki a m. kir. államvasútakra 
szabadjegyet eszközölvén ki, lehetővé tette, hogy az áprilistól novem
berig tartó felvételemnek a kapott átalányösszeget jóval túlhaladó ki
adásai a vasúti utazás költségeivel csökkenjenek s az aránytalanul nagy 
munkaprogramm keresztülvihető legyen.


