
5. Felvételi jelentés az 1911. év nyarán a Nagy-Alföldön vég
zett talajismereti felvételről.

B alleinegger R óbert-tői.

Az 1909. év tavaszán L óczy L ajos igazgató úr kezdeményezésére 
Budapesten megtartott I. nemzetközi agrogeologiai értekezlet azon óha
jának adott kifejezést, hogy az egyes országok átnézetes talajtérképe a 
talaj zonális elterjedésének tekintetbevételével mielőbb elkészíttessék. A  
földkerekség legkiválóbb talajismerőinek ezen kivánságához a m. kir. 
Földtani Intézet talajismerettel foglalkozó tagjai örömmel csatlakozván, 
az 1910. év december 8-án megtartott értekezletükön L óczyt L ajos igaz
gató úr határozatként mondotta ki, hogy az országos átnézeti talajisme
reti térkép elkészítendő s hogy az első év programmjául a Nagy-Alföld 
felvétele tűzendő ki.

Ezen határozat alapján 1911-ben a Nagy-Alföldnek a Kőrösök 
vidékére eső részét jártam be, csatlakozva egyrészt T reitz Péter fő- 
geologus, másrészt T imkó I mre osztálygeológus felvételéhez. Felvételi 
területem határául nyugaton a Tisza Tiszafüredtől Szegedig, délen a 
Maros Szegedtől Radnáig. keleten a hegység lábát képező dombos vidék 
Nagyváradig, északon pedig a nagyvárad— püspökladány— tiszafüredi 
vonal szolgáltak.

Geografiailag ez a terület két részre oszlik, ezek a tiszavidéki 
A lföld déli része és a Kőrös— Maros közti hátság. A  tiszavidéki A l
földet szélesen kiterjedt Tisza-alluviumok alkotják, ez délen Tiszaföld- 
várig és Mezőtúrig, keletre Püspökladányig terjed. A  Maros és Kőrösök 
közti hátságot északon a Fehér-Kőrös és az Egyesült-Kőrös, nyugaton 
a Tisza Csongrádtól Szegedig, délről a Maros, keleten a hegység szegélye 
határolja.

A  terület geológiai szerkezete L óczy L ajos és Inkey Béla urak 
munkáiból kitünően ismeretes, ezért itt kizárólag csak talajviszonyait 
tárgyalom, tekintettel azok zonális elterjedésére.

A  Maros és Kőrösök közti hátság legfőbb talajneme a barna me
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zőségi föld. Ez mint valódi zonális képződmény, majdnem a hegység 
lábáig fedi azt a nagy pleisztocén hátat, melyet délről a Maros, keleten 
a Tisza ártere, északon a Kőrösök alluviumai határolnak. Ez a talaj- 
féleség fizikai tulajdonságait illetőleg a vályogtalajok osztályába sorol
ható és pedig az altalaj minősége szerint homokos vagy típusos vályog, 
a mélyedményekben agyagosabb természetű. Alsó talaja lösz vagy lösz
nemű márgás kőzetféleség. A  típusos gesztenyebarna mezőségi talaj 
szelvénye, amint az Mezőhegyesnél vagy Kondorosnál látható, a követ
kező: A  felső talaj 0— 25 cm-ig A  horizont barna színű, kissé morzsás 
szövetű, szénsavas meszet csak nyomokban tartalmaz, úgy, hogy szén
savval nem, vagy csak alig pezseg. Humusztartalma magas (6% -ig). 
25— 40 cm-ig Bi horizont sötétebb színű, agyagosabb, sósavval már erő
sen pezseg. A  B2 horizont ismét világosabb szinű. Az alsó talaj 140 
cm-nél kezdődik.

A  síkságot kelet felé határoló dombos vidékén a mezőségi talajt 
szürke erdei talaj váltja fel, szintén mint zonális képződmény. Ezen 
talajzóna nyugati határa területemen a következő helységek által van 
megadva: Nagyvárad, Rajt, Oláhszentmiklós, Cséffa, Inánd, Oláhhomo- 
rog, Tulka, Kavásd, Feketetót, Barakony, Csermő, Bél, Borosjenő, Apa- 
telek. Típusosán ezen talaj féleség Tenke vidékén tanulm ányozható, ahol 
profilja a következő: 0— 15 cm szürke porhanyós réteg (A  horizont), 
15— 60 cm szürkésbarna réteg világos foltokkal (B horizont) és végül 
az anyakőzet világosszürke mésztelen agyag.

Ezen két zonális talajképződményen kívül több azonális talajféle- 
ség található e területen. Ezek a Tisza, a Maros és a Kőrösök öntés
területeihez vannak kötve. A  régibb öntésterületek talaja sötétebb szinű 
agyagos talajféleség, melyben nagy kiterjedésű székesek találhatók. 
Nagy valószínűség szerint ezen székesek régi mocsári erdőterületeket 
képviselnek. Az erre vonatkozó talajvizsgálatok folyamatban vannak, 
eredményüket a NagynAlföld talajviszonyainak monografikus feldolgo
zásánál bővebben fogom tárgyalhatni. Általában ezen székes talajok a 
kérges-oszlopos sóstalajok, illetve podzolos sóstalajok osztályába sorol
hatók. Típusosán következő profiljuk van: az A ) horizont 2— 3 cm 
vastag, laza pornemű, a B horizont erősen kötött agyagos, kiszáradáskor 
oszlopos darabokra esik szét, a C) horizont sárgásszürke agyagos, erő
sen meszes. Nagyobb kiterjedésben találhatók ezek a székesek a Tisza 
völgyében Csongrádtól Szegedig, Csanádmegyében Nagylak, Király- 
hegyes, Tótkomlós vidéken, Békésben Mezőtúr— G-yoma— Dévaványa—  
Békés körül, majd Bihar- és Aradmegyében a Fehér- és Fekete-Kőrös 
közén Nagyzerind— Sikló— Kisjenő— Ujszentanna között.

Az újabb öntésterületek talaja világos szinű azonális képződmény,
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a felső talaj világossárga vagy szürke, porhanyós, alsó talaja vályog 
vagy homokos vályog. Ez a talaj féleség a mai folyók árterét kiséri 1— 2 
km széles sávban.

A  keleti Alföldet a Tisza és a Kőrösök vizének szabályozása és a 
belvizek lecsapolása előtt több helyütt nagy kiterjedésben borított lápok 
és mocsarak talaja ma fekete réti agyag. Közvetlenül a vizek lecsapolása 
után ezen réti agyagot többé-kevésbbé vastag tőzegréteg borította, ez 
azonban az Alföld száraz kiimája mellett néhány év alatt eltűnt s annak 
alsó talaja a mai felső talaj. Ezen igen plasztikus, nedvesen sötétfekete, 
szárazon szürkésfekete talajféleség vastagsága 2 m-ig terjed, alsó talaja 
rendszerint sárga márgás agyag. Nagy kiterjedésben található a Fekete- 
és Fehér-Kőrös közén, Békéstől északkeletre, Vésztőnél, Gyoma és kő- 
rösladány között, Kisjenő— Feketegyarmat között, Ant-Sarkad vidékén 
Méhkerék— Mezőgyán— Okány határaiban és a Fehér-Kőrös Sárrétjén.

Ezen talajnemek kémiai és fizikai vizsgálata folyamatban van, 
remélem, hogy az újabban beszerzett laboratóriumi berendezés segélyé
vel azt rövidesen befejezhetem. Eredményeiről a Nagy-Alföld talajtér
képéhez nyújtandó monografikus leírásban szándékozom beszámolni.

Felvételemben nagy hasznát vettem T reitz Péter és T imkó I mre 
urak előző évi felvételeiről készített térképeinek, ezek átengedéséért és 
szóbeli közléseikért nekik hálás köszönetemet fejezem ki.


