
2. Jelentés az 1912. évben végzett agrogeologiai felvételekről.
T r EITZ P É T E R -tŐ l.

Az 1912. év nyári idénye, hazánk átnézetes agrogeologiai felvéte
lének tervezete szerint (820/1911. int. szám) a dunántúli országrész vizs
gálatára volt szánva. A kiküldetési rendelet alapján nekem Sopron-, Vas-, 
Zala- és Somogymegyék felvétele tűzetett ki feladatul.

A felvételi munkát május hó 21-én kezdtem meg és október hó 
31-én fejeztem be. Hat hónapi felvételi időmet csak egyszer szakítottam 
meg, midőn a m. kir. felső szőlőszeti tanfolyam tanulmány útját vezettem 
négy napon keresztül a Balaton mellékén.

Az elmúlt évben az agrogeologia terén végzett munkásságomat a 
külföld részéről újabb elismerés érte. A tavasz és a nyár folyamán há
rom országból kerestek fel engem kiküldött szakemberek azon célból, 
hogy az újabb irányú, a talaj genezisén alapuló agrogeologiai felvétele
ket és talajvizsgálati módszereket megismerjék.

Április hó folyamán Dr. B atz G u il l a u m e  gazdasági mérnök űr, 
a belga kormány kiküldötte, hat hetet töltött velem részint a laborató
riumban talajelemzéseket végezve, részint pedig a külső munkákban se
gédkezve. Ez idő alatt széleskörű szaktudásról és nagy munkaképességről 
tett tanúságot s feladatát kitartással és szorgalommal végezte, úgy hogy 
további működése elé a legnagyobb várakozással tekintünk. Bizton hi
szem, hogy B atz dr. úr fáradságos és nehéz feladatát, a belga Congo egy 
részének talajtérképezését, a legteljesebb sikerrel fogja megoldani.

Május hóban H a r d e r  P a u l  dr. dán állami geológus keresett fel 
hasonló célból. H a r d e r  dr. úr Dániában évek óta végez geológiai felvé
teleket, ezenkívül Izland szigetén és Grönlandban több éven át volt föld
tani kutatásokkal elfoglalva.

Végül szeptember hó folyamán a svéd kormány által kiküldött 
szaktársak Dr. H e s se l m a v v  H e v e ik , a svéd áll. erdészeti kisérleti ál
lomás vezetője és Dr. T am m  O l a f  agrogeológus csatlakoztak hozzám és 
két hetet töltöttek velem, hogy a talaj felvétel és vizsgálat módszereit 
megismerjék.

Külföldi szaktársaimnak látogatását azért tartottam szükségesnek



(2 ) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 2 21

megemlíteni, hogy ezzel is igazoljam annak az iránynak helyességét, 
amelyet agrogeológiai vizsgálataink alkalmával követünk. A most folya
matban levő nagy munka, Magyarország átnézetes talajtérképe ugyanis, 
újabb irányú alapelvek mellett, olyan beosztás alapján történik, melyek 
tisztán a hazai természeti viszonyok megismeréséből szűrődtek le, vala
mint a talajbeosztás, mely az átnézetes felvételnek alapul szolgál, eredeti 
és nem másolata egy külföldinek sem.

#

A vidék geológiai szerkezetének megértése céljából szükségesnek 
mutatkozott a hegység peremén kezdeni a bejárást. A geológiai alkat 
megismerését nagyon megkönnyítették azok a tanulmányutak, melyekre 
szerencsés voltam Dr. L óczy L ajos igazgató úr mellé utitársul szegőd
hetni, midőn ő az Alpok gerincéről a magyar medencébe ereszkedő kavi
csos lerakódásokat tanulmányozta. Igazgató urunk e tanulmányutakon, 
bő tapasztalataiból merítve, megmagyarázta a vidék geológiai kifejlődését, 
úgy hogy a további munkámban a kijelölt nyomon haladva, a geológiai 
alkat rendkívül bonyolult kérdéseiben sikerült eligazodnom. E beszámo
lóm alkalmával a tanításokról őszinte köszönetéin kifejezésével kell meg
emlékeznem.

Amint az első tájékoztató bejárásokat végeztem, láttam, hogy kü
lönböző korú anyagokból épült hegyek és dombok felszíne egy egységes 
anyagú takaróval van befödve. A földtakaró anyagának a helyszínen 
végzett vizsgálata meggyőzött arról, hogy ez vízből nem rakódhatott le. E l
terjedését kutatva, a medencét övező hegyek lejtőit vettem vizsgálat alá 
s ez alkalommal azt tapasztaltam, hogy e takaró felhúzódik a határszéli 
hegyek legmagasabb lejtőire, sőt maguk a gerincek is vastagon be van
nak vele födve (így pl. az írott Kő 864 m magas fensíkja is). Beláttam 
ezek után, hogy a takaró kezdő végét hazánk határain kívül kell keres
nem. Hogy a megkezdett nyomozást folytathassam, Dr. S em sey  A ndok  
ő méltóságához fordultam s az ő áldozatkészsége lehetővé tette, hogy ha
zánk határain túl eső, de a pannoniai medencének még peremét alkotó 
hegység legmagasabb gerinceit bejárhattam, talaját megvizsgálhattam 
s begyűjthettem. Talajvizsgálatot és gyűjtést végeztem a gráci medence 
északi végében álló szilur mészkőrög fensíkján (Schöckel hegy, 1446 m 
magas); a kristályos palák gyűrődésével feltornyosult Hochvvechsel ge
rincén és nyúlványain (1400—1737 in); végül a Hochschneeberg 2270 in 
magas fensíkján. Kern mulaszthatom el, hogy Dr. S em se y  A ndor  úr 
ő méltóságának munkám támogatásáért őszinte köszönetéinet e helyen is 
ki ne fejezzem. S em se y  A ndok úr ő méltóságának segítségével voltam 
csak képes felvételi időmet két hónappal megtoldani.
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Földtani szerkezet.

A pannoniai medencét nyugaton és délen körülövező Alpok 1000— 
1700 m magas hegygerincétől hatalmas törmelékkúpok ereszkednek le a 
medence belsejébe. E törmelékkúpok kötik össze a dunántúli dombvidéket 
a hegységgel. Az egymás mellé sorakozó vízi lerakódású tömegek fel
színe egy szintbe esik. A nyugatról keletfelé lejtősödő síkból csak az an
dezit és bazalt erupciók kúpjai, valamint a régi kristályos kőzetek ma
gányos szirtjei emelkednek ki.

A felületes szemlélődés alkalmával egységesnek mutatkozó lerakó
dás anyaga azonban a valóságban nagyon változatos, felépítése hosszú 
ideig tartott; még a harmadkor elején kezdődött s a legfiatalabb geológiai 
korokban is folyamatban volt. A pleisztocén különböző szakaiban meg- 
megdagadó folyóvizek a régebbi lerakódások anyagát elsodorták és újjal 
pótolták. A dombság magjának felépítésében a legnagyobb szerep a víz
nek jutott. Ezzel szemben a felszint boritó takaró, mely a mai növényzet 
tenyészetének szolgál termőhelyül, a szél erejének köszöni létét.

A Pannoniai medence nyugati részének bejárása alkalmával újabb 
bizonyítékokat szereztem arra nézve, hogy hazánk talaja a hegytetőkön, 
valamint a síkságnak a folyóvizek árterei fölé emelkedő területein azok
ból a finom ásványszilánkokból alakult, melyek a szél szárnyán repültek 
mai helyükre, ahol belőlük az idők folyamán vastag réteg növekedett. 
E  meggyőződésemnek már több Ízben adtam Írásban és élő szóval is ki
fejezést,1) de megdönthetien bizonyítékokat az idén szerezhettem hozzá. 
Területemen régebi korú kőzet a gerinceken és a lejtőkön vált a termő 
talajnak anyakőzetévé s csak azután, midőn a csapadék vizek az egy
séges portakarót innen már lemosták.

A hulló porból alakult takaró azonban nem szorítkozik pusztán a 
dombok fennsíkjaira és lejtőire; hanem felhúzódik a magas hegységbe is. 
Sőt a legmagasabb gerincek fennsíkjain is ugyanilyen származású a 
termő talaj, melyhez csak a lejtőkön keveredik a hegy kőzetének porla- 
déka. Hulló porból alakult termőtalaj fedi a Hochwechsel lejtőit és ge
rincét, a Hartberg-Yorau közötti magas kristályos pala hegységet, vala
mint ezeknek dél és kelet felé ereszkedő harmadkori lerakódásokból fel
épült nyúlványait egyaránt. A hátak felületén a portakaró oly mérték
ben vastagodik, amint a hegységtől távolodunk. Míg a hegységben a i)

i) Tkeitz P é t e r : Mi a mállás? Az I. nemzetközi agrogeológiai értekezlet mun
kálatai. Közreadja a m. kir. Földtani Intézet, 1910.

Treitz P é t e r : Arad-hegyalja -s Aradmegye síkvidékéről szóló előzetes jelen
tés. M. kir. Földt. Int. évi jelentése, 1910.
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porból alakult réteg 1/2, vagy legfeljebb 1 m vastag, addig a Rába menti 
kavicshalmobon már 2—3 m vastag takarót is találunk, a Zala keleti 
folyása mentén pedig a portakaró egész 10—12 m vastagságra meg
növekedik.

A portakaró vastagságának megnövekedésével együtt jár az alap
anyag szemcséinek kisebbedése is. A hegységhez közel eső övékben, a 
dombság magjának főtömege kavics, míg homok csak vékony rétegekben 
és elvétve találkozik benne. Minél távolabb jutunk a kristályos alaphegy
ségtől, a kavics annál jobban fogy, a homok mennyisége pedig arányosan 
növekedik.

A kavicslerakodás határát ama vonal mentén kell keresnünk, amely - 
lyel Alsó-Lendvát Zalaegerszeggel kötjük össze. E vonulattól keletre és 
délre a dombságban kavicsot alig, legfölebb csak kavicsdarát találunk. 
De nemcsak a kavicsok kisebbednek délkelet felé, hanem hasonló termé
szetű változást tapasztalhatunk a homoklerakódásban is. A dombok mag
ját alkotó homok szemcséi kisebbednek oly mértékben, amint a somogyi 
nagy völgyület felé közeledünk.

A felsorolt jelenségek mind arra mutatnak, hogy az Alpokból a 
medencébe ömlő vizek egykor nem észak felé, hanem egyenesen kelet
nek, majd délkeleti irányban folytak.

A vízfolyások nagyságát bizonyítják azok a homokbányák, melye
ket Alsó-Lendván s Egervár mellett találtam, mindkét helyen 8—10 m 
magas falban szépen látszik a folyóvíz homokjának típusos szerkezete. 
A vízfolyások korára nézve, sajnos, semmiféle biztos adatot nem szerez
hettem.

Agrogeologíaí rész.

A talajalakulás módjai.

A termőtalaj anyaga legnagyobbrészt abból a hulló porból alakult, 
mely a régebbi lerakódásokat vékonyabb vagy vastagabb takaró alakjá
ban befödi. Más összetételű és eredetű kőzet csak olyan helyeken szol
gáltat termő réteget, ahol valamely földalkotó erő az eredeti portakarót 
lehordta.

Bárminő anyakőzetből alakultak is ki a talajok, jellegük mindig 
és mindenütt szoros kapcsolatban van azzal az ősi növénytakaróval, mely 
rajtuk a talajalakulás idejében díszlett és melynek maradványait he
lyenként még ma is megtaláljuk.1)

L) Treitz P é t e r : Talajgeográfia. Földrajzi Közlöny VI. fűz., 1013.



A bejárt terület talajainak vizsgálatából megállapítottam, hogy 
az országnak ez a része eredetileg erdővel volt borítva. Az egységes 
erdőformáción belül azonban igen sokféle erdőváltozat alakult ki.

Nagy területet foglal el a tűlevelű erdő, melyben az erdei fenyő az 
xllpoknak a medencébe ereszkedő lejtőin alakít egységes erdőt. A folyó
völgyek déli lejtőin és a velük kapcsolatban levő hátakon a bükkerdő nö
vénytársasága tenyészik, míg az északi lejtőkön és hátakon, valamint 
a folyók völgysíkjában a simalevelű tölgy erdő társasága jutott uralomra.

A felsorolt erdőformákat a hely orografiai fekvéséből eredő kiima 
hatása hozta létre. Az egyes erdőterületeken belül azonban az uralkodó 
erdőformában sok helyütt az anyakőzet vegyi összetétele és földtani 
szerkezete változásokat okozott.

De a mai erdők több helyen különböznek az ősiektől, mert az ember 
munkájával karöltve járó száradás a nagyobb nedvességet igénylő fajták 
uralmát kisebb területre szorította s a szárazságot tűrő fajták elter
jedésének kedvezett.

A bejárás alkalmával bükkerdőt találtam olyan talajon, mely sima
levelű tölgy erdő alatt alakult, továbbá simalevelű tölgy társaságát az 
egykori fenyő helyén. A szárazabb kiimával járó talajalakító tényezők 
hatása pusztította ki Vasmegye középső részéből a hangát (Cálluna vul
gáris). Még 30—50 év előtt a hanga legelterjedtebb virága volt a ritkí
tott tölgyerdőknek, ma már csak a nyugati részeken, az Alpok nyúlvá
nyain találjuk.

Amint e vidéken az ember megtelepült, csakhamar nagy változá
sokat teremtett az erdő összefüggésében és eloszlásában. A földmívelés- 
nek szántóföldre és legelőre van szüksége s ezen a tájon mind a kettő 
csak erdőirtással és ritkítással volt alakítható. Az erdőirtás kezdete 1000 
esztendőnél is messzebb nyúlik vissza (a római korig). Helyenként tel
jesen kiirtották az erdőt s földje azóta folyton mezőgazdasági művelés 
alatt van; más helyütt időleges volt csak a letárolás, s az irtás újra be- 
erdősült. A népesség szaporodása és a közlekedő eszközök tökéletesbedése 
mind több és több termőföld alakítását tette szükségessé, az erdő mind
inkább a magasabb fekvésű tájakra húzódott vissza.

Az erdő talajának kialakulását tárgyalva, ismernünk kell az erdő
ségek klímájának sajátságait.

2 2 4  TR E IT Z  P É T E R  (Ó)
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A z erdőségek klímája.

Az erdőség és mezőség kiimája között egy és ugyanazon a helyen 
nagy eltérések mutatkoznak. Hamist szerint1) a különbségek a kövekezők:

1. Az erdő levegője hűvösebb, mint a szabad téré, hűvösebb különö
sen nyáron délután és éjjel. Az alacsonyabb hőmérsék egyrészt a párolgó 
lombozat lehűléséből s e lehűlésnek a levegőre gyakorolt hatásából ma
gyarázható; másrészt a fák kisugárzása is hűti a levegőt.

2. Az erdőben a levegő páratartalma nagyobb, mint az erdőn kívül. 
A lombozat csökkenti a talaj párolgását. Az erdő levegőjében átlagban 
9%-al több a páratartalom, mint a mezőn. Az erdő földjébe a csapadékok 
vize könnyebben szivárog bele, mint a mezőébe s mert az erdőben a talaj 
párolgása 62%-al kisebb, mint a mezőn, ennélfogva az erdőben a talaj 
nedvessége is állandóan nagyobb marad.

3. Az erdőségben átlag 12%-al több csapadék hull, mint a mezőn, 
s ha még ehez hozzáadjuk a nedvesebb levegőből az erdei hűvösebb estéli 
kicsapódó napi harmatmennyiséget, akkor még sokkal nagyobb számot 
kapunk, mint amekkorát a puszta csapadék mérése ad. Az évi csapadék 
összegét tulajdonképen ez a szám adná meg igazán.

Az erdőség rendes jelensége a köd, a mezőségben köd csak a téli 
időszak alatt jár.

4. Az erdő a lehullott csapadékvíz beivódását a mélybe nyúló 
gyökerek segélyével megkönnyíti, az elpárolgást csökkenti s annak idő
tartamát megnyújtja. Szóval a csapadékvizek lefolyását szabályozza.

Az erdei talaj tehát a felette uralkodó kiima folytán állandóan 
nedvesebb, mint a mezőség talaja. A víztartalom tavasszal és ősszel oly 
nagy, hogy pl. agyagtalajon az 50—60 cm mélységben szétágazó táp
láló gyökerek mentén a víz becsurog a vizsgálat céljaira ásott gödörbe. 
Nyáron persze, midőn a levelek útján nagy tömegű víz párolog a levegőbe, 
nagyon megfogy a talaj vize, azonban még mindig nedves ekkor is a 
talaj felszínét borító erdei tőzegréteg, a nappali párolgás veszteségét 
bőven pótolja az esti és éjjeli harmat.

A z erdei talajok szerkezete.

Az összes erdőtalajok szerkezetében következő közös vonásokat 
lehet megállapítani:

Erdei tőzegtakaró. Minden erdőtalajt egy szerves anyagokból álló i)

i) I I a n n  J. dr.: Handbucli dér Klimabiologie 1908, Bd. I, pag. 187.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 15
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tőzeges- természetű takaró borítja. Alatta a talaj szelvényében három szin
tet lehet megkülönböztetni:

A szint, a kilugzás, vagy a fakó föld szintje. Az erdei tőzegtakaró 
alatt a kilngzási szint következik.

B szint, a felhalmozódás szintje, vagy a sós szint.
C szint, az alapkőzet, melyből a két felsőt a fák alakították ki, 

gyökereik és a föld felszínére hallott elhalt részeik közreműködésével.
A szintek kialakulásának folyamata főbb vonásaiban a következő:
Erdei tőzegtakaró. A fáknak, valamint a fák aljában élő aljnövény

zetnek elhalt részei az erdőtalaj felszínén gyűlnek össze. A felhalmozó
dott szerves anyagok bomlásnak indulnak. A bomlási folyamat állan
dóan nedves környezetben megy végbe, mert az erdei tőzeg nagyon poró
zus test, vízkapacitása nagy, az esőből és a harmatból eredő vizet fel
szívja és megtartja. Az erdei tőzegtakarót az év száraz időszakában a 
fák tű- vagy lombtakarója beárnyékolja, a lombsátor alatt naponta ki
váló harmat még eső nélkül is nedvesen tartja, ezenkívül figyelembe 
veendő, hogy födött helyen a levegő mozgása gyenge, a fák alatt állandó 
szélcsend uralkodik. Mindezen tényezők összehatásának eredménye abban 
nyilvánul, hogy az erdei tőzegtakaró nem szárad ki, hanem állandóan 
nedves marad.

Az év nedves időszakában a talaj felszínére hulló csapadékvizek 
átitatják az erdei tőzegréteget. E hosszantartó áztatás alkalmával a benne 
levő sók kilugozódnak s a lefelé szivárgó talajnedvesség által a mélyebb 
szintekbe mosatnak le. A kilugzás mértéke változó. Változtatja a hely 
kiimája, az erdő fajtája és az erdőterület fekvése. Nedves helyen termé
szetesen erősebb, száraz fekvésben gyengébb. A kilugzás olyan nagy
fokú is lehet, hogy a szerves anyagban alig marad ásványi rész.

Nagyon kevés ásványi anyagot tartalmazó erdei tőzegrétegben bom
láskor savas hatású anyagok alakulnak. De nagyon nedves klimájú vidé
ken tenyésző erdőben már a növények testében is, melyek ott honosak, 
.szerves savak és savas hatású sók halmozódnak fel. Az erdei növények
nek ez a fiziológiai sajátsága nem más, mint alkalmazkodás a környezet
hez. Kilúgozott szegény talajban élnek, melyben csak szűkösen van táp
láló anyag, így hát sok munkát kell gyökereiknek végezni, hogy a talaj
ból a megélhetésükhöz szükséges tápanyag mennyiségét felvegyék. Ezért 
hajszálgyökereiknek sok savas anyagot kell kiválasztani, de erre csak úgy 
képesek, ha testükben kellő mennyiség van belőle felhalmozva. Az erdei 
növények elhalt részei keverednek a lehullott tűkkel, vagy lombbal s ki- 
lugzásuk természetesen a talaj vizét is savas hatásúvá változtatja. A savas 
hatású nedvesség erősen marja és bontja azokat az ásványszilánkokat, 
melyek az erdei tőzegréteg alatt vannak.
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Ezen oldó hatásnak eredményét mindazokban az erdőtalajokban 
megláthatjuk, melyeken az eredeti tőzegréteg még rajta van.1)

A) szint. A kilugzás, vagy a fakó föld szintje.

Az erdei tőzegréteg alatt az a réteg következik, melyen a talajvíz 
oldó hatása legerősebben tapasztalható. A réteg vastagsága az oldó hatás 
nagyságától, illetve az átszüremkedő nedvesség tömegétől és savtartal
mától, továbbá a hatás időtartamától függ. A kilúgozott réteg vastag
sága 3—500 mm között ingadozhatik.

A savas hatású talajnedvesség a talaj különböző ásványszemeit nem 
egyformán támadja meg, egyeseket nehezebben, másokat könnyebben old 
fel, de végül mégis, ha az oldó és maró hatás kifejtésére elég idő jutott, 
az összes szénsavas ásványok és szilikátok elbontatnak, feloldódnak, úgy, 
hogy a felső rétegben csak a kvarc marad oldatíanul.

Az elmondottakból következik, hogy minden erdőtalaj legfelső szint
jében, mely közvetlenül az erdei tőzeg alatt van, a savas talajnedvesség 
az ásványszemeket megmarja, a vegyületeket elbontja s a felszabaduló 
bázisokat és új alakulású sókat feloldja, vagy diszperziós állapotba hozza. 
Ezt a sós keveréket a csapadékok vize, midőn lefelé halad, magával viszi 
az altalajba. Sokszor ezen is keresztül halad s belejut a föld árjába, ebből 
a patakok és a folyók vizébe. Más helyütt csak egy része mosatik ki az 
altalajból, nagyobb része ellenben helyben marad. Van végül olyan talaj 
is, amelyben az összes oldott anyag az altalajban marad és nyáron, ha 
a talaj mélyebb rétegeiben is kiszárad, akkor ott le is rakódik.

A talajnedvességben oldott sóknak ez a vándorlása és a különböző 
szintekben való lerakodása az oka annak, hogy a talajszelvények külön
böző szerkezetűek és tipusokra oszlanak.

A különféle típusoknak kimunkálásán, a talajnedvesség változó 
körforgásán kívül még tényező működik közre; nevezetesen a talajvíz 
változó chémiai szerkezete és az orográfiai helyzet. A talajvíz chémiai 
szerkezetét a talajt borító növényzet szabja meg. Az orográfiai helyzet 
pedig az anyakőzet hatását juttathatja érvényre, vagy meggátolhatja 
annak érvényesülését. i)

i) A mezőgazdasági erdőliasználat, legeltetés, makkoltatás és alomgyűjtés meg
fosztja az erdő földjét e szerves rétegtől, az erdő tenyészetének mérlietlen kárára.

1 5 *
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B) szint. A felhalmozódás szintje, sós szint.

A talajvíz az év nedves időszakában lemossa — bár nem nagyon 
mélyre — a mállási terményeket az altalajba. A tápszívó gyökerek,, 
melyek a mi kiimánk alatt 50—70 cm mély szintben és többé-kevésbbe 
vízszintesen ágaznak el, a vegetáció időszaka alatt a talajnedvességet 
felszívják, felviszik a levelekbe s ott elpárologtatják. Az a talajszint 
tehát, melyet a legtöbb gyökér hálóz át, leghamarabb veszti el a vizét,, 
ennek következtében úgy a felső szintnek, mint az altalajnak a vize ide 
szivárog, hogy a párolgó vízveszteséget pótolja. A víznek ez a mozgása 
a kapillaritás törvényén alapszik.

A talajvízben nemcsak sók vannak feloldva, hanem sok kolloid 
vegyület is van benne diszperzióban. Ez a keverék addig marad a vízben 
egyensúlyban, míg egyrészt az oldó közeg és másrészt a sóknak, meg a 
diszperzióban levő kolloid vegyületeknek aránya meg nem változik.

A fák gyökereinek szívó hatása pedig épen ezt az egyensúlyt bontja 
meg azáltal, hogy ebből a gyökeres szintből több vizet von el, mint sót.. 
Ennek a vízelvonó hatásnak az a következménye, hogy a talajvízben volt 
szilárd anyagok egy része itt lerakódik. Ez a szint lesz a felhalmozódás 
szintje, benne sokszor tízszer annyi savban oldható só van, mint a felette 
levő kilugzási szintben és mindig több, mint a kőzetben.

A felhalmozódás szintjét sós szintnek mondom, minthogy úgy a 
felülről, valamint az alulról jövő víz sókat hoz magával, melyeknek na
gyobb része ebben a szintben lerakódik. Abban, hogy a sós vízből a ve- 
gyületek kiváljanak és lerakodjanak, a besűrűsödésen kívül még más 
folyamatok is közreműködnek, de ezekre a részletekre itt most nem tér
hetek ki.

C) szint, az alapkőzet.

A sós szint alatt következik a kőzet, azaz a talajszelvénynek az. 
a része, amelyből a talajon élő fák a kilugzási szintet és a sós szintet is 
kialakították.

A kőzet maga csak kevés helyen marad változatlanul, mert a talaj
víz körforgása közben ezt is elváltoztatja. A nedves kiima hatása alatt 
a kilugzás még a kőzeten is észlelhető, míg száraz kiima alatt a talajvíz 
alkatrészeinek lerakódása abban lenn kezdődik el. Egy törvényt kell itt 
megállapítanunk, nevezetesen azt, hogy minél nedvesebb a kiima, a kőzet 
a sós szint alatt annál kisebb mélységig változik el, minél aszályosabb 
a kiima, annál nagyobb mélységig terjed a kőzetben az a szint, amely
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ben sólerakódás történik. Ez a törvény a talajvíz mozgásával van kap
csolatban. Tudvalevő dolog, bogy száraz kiima hatása alatt a fák 
10—20 m mélységig is leeresztik gyökereiket s a fűfélék alatt 4— 6 m 
mélységben még sok élő gyökér található. Ameddig a növény gyökere 
leér, addig terjed a kőzet elváltozása is.

A fenti általános fejtegetések előrebocsátása után áttérhetünk az 
egyes erdőfajták talajainak tárgyalására.

A z erdőtipusok. Fakó talajok homokon és kavicson.

Az erdőt alkotó fák közül legnedvesebb kiimát igényli az erdei 
fenyő (Pinus sylvestris) és a síma levelű tölgyerdő társasága (Quercus 
pedunculata és Qu. cerris, Carpinus betulus, Alnus, Betula, Acer, Tilia1) 
stb.). Hasonló kiima uralma alatt a fenyő a homokos, köves talajt, míg 
a tölgy az agyagos tömött talajt foglalja el.

Az erdei fenyő alatt sokkal jobban különválik a három talajszint 
egymástól, mint a lomblevelű erdő alatt. Ennek három oka van.

1. A homokos köves talajban könnyebben mozog a víz, tehát a ki- 
lugzás gyorsabb.

2. A tűlevelű erdő alatt a föld mindig árnyékban van, tehát a talaj- 
párolgás igen kis mértékű, a víz mindig lefelé mozog.

3. Az erdei fenyő aljnövényzete és erdei tőzegrétege olyan termé
szetű, hogy a csapadékvizek belőle igen sok szerves savat és savas hatású 
sót tudnak kioldani. Az erdei fenyő talajában nagyon savas hatású víz 
mozog.

Ennek a három feltételnek az az eredménye, hogy a tőzegréteg 
alatt egészen kilugzott szint alakul ki, melyben kvarcon kívül alig marad 
meg más ásvány. Ebben a szintben a talaj színe teljesen elfakul. Más
részt pedig a sós szintben olyan erős a lerakódás, olyan sok anyag válik 
ki a sós vízből, hogy annak a tömege a talaj összes pórusait kitölti s az 
ásványszemeket összeragasztja. így valóságos kőpad, kőfok támad. A 
ragasztó anyag legnagyobb része vasoxid, s a kőfokot a sok vasrozsda 
vörösbarnára festi. Ezt a vasas kőfokot, vagy vasköves fokot a vasmegyei 
kavicslerakódásokban mindenütt megtaláljuk.

Az elvasasodott réteg vastagsága rendkívül változó, helyenként csak 
50—100 cm, de van olyan hely is, a lejtők szélén, a martokon, ahol ez 
a vasköves réteg 1—2 m vastag. A vastagság, mint említettem, a víz i)

i) Ismeretes dolog, hogy úgy mint a tölgyek fajtái között találunk nedves k lí
mát igénylő és szárazságot tűrő alakokat, azonképen vannak az Acer, Tilia, Betula 
stb. fanemek között is hasonló fiziológiai igényű fajok.
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mozgásának módjától függ. A fensíkokon a víz lemegy az alsó rétegekbe, 
egy része újra visszaszüremkedik a sós szintbe, a másik rész elfolyik. 
Ilyen helyeken csak 50—100 cm vastag a vasköves fok.

A völgyekbe ereszkedő lejtőkön azonban nemcsak a fák közvetíté
sével párolog el a víz, hanem a lejtő felszínén is, mert itt a völgyben 
a levegő áramlása sokkal fokozottabb mértékű, mint a fensíkon. A völ
gyekben még szélcsendes napokon is mozog a levegő, s a hegyi és a völgyi 
szél 12 óránként váltakozik. A folyton mozgó légáramlás állandóan páro
logtatja a talaj vizét s a szünet nélküli párolgásnak eredménye a vas
köves réteg hatalmas kiterjedésében mutatkozik.

1. ábra. K iirtott fenyőerdő szelvénye.

Az erdei fenyő alatt tehát a három szint igen világosan elkülönül. 
Mellékelt képen jól látható a három szint. A kép ugyan egy hanga terület 
(Haide) szelvényét mutatja, az erdei fenyő alatt, Vasmegye nyugati 
részén, teljesen azonos a talaj szelvénye. Csak abban különbözik tőle, 
hogy a C szint nem homok, hanem réteges vízi lerakódása kavics, s hogy 
a B szint helyenként, a völgyek lejtőin, 1—3 m vastag. Ahol a felszint 
szántják, ott persze az A 1 szint humusztartalma is elpusztult s az A x—A 2 
Összekeveredik.
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Fakó erdei talajok agyagon.

Az erdei fenyő tenyészetének megfelelő kiima alatt az agyagos 
természetű földeket a síma levelű tölgy társasága népesíti be.

A lombos fák hatása, melyet a talajra gyakorolnak, sokban külön
bözik a tűlevelű fák hatásától. A legnagyobb különbség abban rejlik, 
hogy a lombos fák télen elhullatják a levelüket. A lombsátor hiánya télen 
megkönnyíti a talaj kiszáradását, ezzel a kilngzás erejét csökkenti. Ta
vasszal pedig a lomb teljes kifejlődése előtt a napsugarak elérik a talaj 
felszínét s itt virágos növények tenyészetét indítják meg. ik lombos fák 
alatt tavaszkor nyíló virágok élnek, ügy a növények életének, mint az 
erősebb őszi kiszáradásnak nyomait megláthatjuk a talajszelvényeken.

Az agyagos fakó földek szerkezete közel áll az északnémet és dániai 
tölgyerdők szerkezetéhez. A tölgyerdők talajának leírását Dr. E. Mül- 
l e r : „Studien über die natürliche Humusformerí‘ című munkájában talál
juk, ahol a jellegzetes flóra is említésre talált. Yasmegye flórájáról Dr. 
B orbas V in c e  írt egy munkát „ Vasmegye növény földrajza és flórája‘ 
címen. Ha e két munkában levő flórát összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy 
a talajjelző növények teljesen megegyeznek.

Calluna vulgáris \
Pirola ro tűndifólia
Viola hirta
Luzula pilosa
Majantennum bifolium
Melampyrum sylvaticum és pratense
Air a flexuosa
Potentilla tormentilla. /

Ugyanezek a növények jelzik az erdei fakóföld szelvényét a svéd
országi lomberdőkben is.1)

A vasmegyei flórából hiányzik a Trientalis europaea, amely Európa 
északi részében a vegetáció jellegét adja. Az erdőtalaj felszínét borító 
tőzeges szerkezetű takaró minősége épen ettől a rajta élő növényzettől függ.

A fakó földet borító erdei tőzegréteg olyan erdőkben, ahol az ember 
nem változtatja meg a természetes alakulást, mindig savas hatású. Na
gyon természetes, hogy a legeltetett erdőkben — a fák tenyészetének 
nagy kárára — ez a tőzeges takaró elpusztul.

Manapság ilyen normális szerkezetű szelvények csak uradalmi er-

!) H esselm axn  H. dr. és A ndersson  G. d r .: Fülirer zu den w issenschaftlichen  
Excursionen dér II-ten Agrogeologen Ivonferenz. Stockholm, 1910.
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dőkben találhatók, ahol sem a legeltetés, sem pedig az alomgyűjtés nincs 
megengedve.

A síma levelű tölgyerdő lombja igen sok szerves anyagot és kevés 
bázist, különösen kevés meszet tartalmaz. A szerves vegyületek között 
első sorban a csersavat kell megemltíenem, mely a tölgy és a vele társa
ságban élő más fanemeknek minden részében bent van.

A lehullott levelekben levő csersav a csapadékvízben feloldódik s 
hele kerül a talajba, ahol a többi szerves savakkal egyetemben (oxálsav, 
citromsav, almasav stb.) a talaj kilúgozásában közreműködik, de fonto
sabb szerepe mégis a sós szintben kezdődik, melyben a talajnedvesség 
vastartalmát köti meg.

A talajvízben vasvegyületek is vannak; midőn a gyökerek ezt a 
vastartalmú talajvizet felszívják, akkor a gyökerek csersav-tartalma a 
vasat leköti. E vegyi folyamatból kifolyólag a gyökér felületén és belse
jében vasas lerakódás alakul. Az elhalt gyökereknek pedig lassanként az 
egész anyaga elvasasodik.

A tölgy erdőkben tehát a sós szintben nem találunk összefüggő 
vasköves fokot, hanem helyette különböző nagyságú vasgöböket, melyek 
néha oly sűrűn állanak egymás mellett, hogy az ásó alig tud rajtuk át
haladni. Olyan helyeken, ahol az erdő hosszú időkön keresztül háborít- 
lanul tenyészett, ott a vasgöbök tömött réteggé is egyesülhetnek, mely 
réteg 30—40 cm vastagságot is meghalad. A síma levelű tölgy erdő B 
szintjében szintén történik felhalmozódás, azonban a felhalmozódó vegyü
letek szerkezete különbözik azoktól, amelyek a fenyőerdő B szintjében 
rakódnak le. A lomberdő B szintjében leváló vegyületek csak megfestik 
a talajt, de kőpaddá nem ragasztják össze, csak a gyökerek mentén találni 
olykor kövesedést, mely a gyökereket kérgezi be.

A B szint, vagy sós szint alatt is történik még lerakódás, de ez sem 
egyenletes, rendszerint a vízszívó gyökerek mentén halad a mélybe s a 
gyökérjárat környékét festi meg.

Ez a gyökérmenti lerakódás foltokat okoz a kékes-szürke C szintben 
s az agyag rozsdafoltos lesz tőle. A foltok a sós szintből indulnak ki, 
eleintén sűrűn állanak egymás mellett; lefelé azonban ritkulnak és véko
nyodnak.

Az erdei fenyő és a síma levelű tölgyerdő talajában a legnagyobb 
különbség azonban az A szint, vagyis a kilugzási szint szerkezetében van.

Míg ugyanis az erdei fenyő alatt levő A szint meglehetősen 
egyöntetű, addig a tölgy alatt két réteget lehet világosan megkülönböz
tetni. Az A szint felső része, az 4 2 szint, itt is homokos szerkezetű. Az 
agyagos rész ebből részint feloldatott, részint pedig lemosatott a kilugzás 
szintjének alsó felébe, melynek az agyagtartalma ilyen módon felszapo-
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roclott. Az agyag, ha sok kolloicl-vegyület van benne, igen nagy mennyi
ségű vizet képes felvenni, vízben megdagad. Ha ellenben nyáron a víz 
a fokozott párolgás következtében megapad benne, akkor összehúzódik 
s összerepedezik. A homokos szint alatti rétegben nyáron repedések nyíl
nak, melyek az agyagos réteget göröngyökre osztják. Az őszi esős idő
ben a száraz talajra hirtelen sok víz kerül. Az eső a szikkadt erdei tőze
gen és a homokos rétegen hamar áthalad s belejut az összerepedezett 
rétegbe. Ide azonban a homokos rétegből sok homokot mos le s lassan 
kitölti vele a repedéseket. Az összerepedezett talaj göröngyeit vékony 
kéreg borítja abból a homokból, amelyet az eső felülről lemosott; a gö-

t) Erdei tőzegréteg. 

^  j Kilugzási szint.
At\

2. ábra. Sima levelű tölgyerdő talaj szelvénye.

röngyök olyanok, mintha cukorral volnának behintve. Ha egy ilyen talaj
ban gödröt ásunk, következő szelvényt találjuk a falán: A felszínt az 
erdei tőzegréteg borítja (t). Alatta van az A x homokos szint, hófehér 
homok, melyen a kilugzás jól látható. Ez alatt van az 4 2 szint, az össze
repedezett réteg. Gödörásás alkalmával ez a föld diónyi darabokra hull 
szét, minden egyes darabka fénylő homokkéreggel van bevonva s olyan, 
mintha be volna cukrozva. (Ezt a szintet az oroszok diós szerkezetű 
szintnek nevezik.) A darabos szerkezetű réteg lefelé mind tömöttebbé és 
agyagosabbá válik s a színe is rozsdásodik; 40—50 cm mélységben már 
egészen barna a talaj, itt már benne vagyunk a B szintben.

A B szint rozsdásbarna színű, tömött, agyagos réteg, tele vasgöbe- 
csekkel. 60—70 cm mélységben van az átmenet a
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C szintbe; ez szürke, vasrozscla-foltos agyag, melyben a foltok és 
a vaskonkréciók lefelé mindinkább fogynak, míg végül megszűnnek.

Úgy az erdei fenyő, mint a síma levelű tölgy társasága teljesen 
mésztelen talajt kíván. A tölgy meszes talajban nem tud megélni, chlo- 
rotikus lesz, mint a Riparia s elpusztul.1)

A barna erdei talaj szerkezete.

A  következő erdőöv fája, a bükk, már meszes talajt és altalajt 
kíván és csak azon tud megélni. Nagyon nedves kiima mellett a bükk 
alatt is elmészáelenedik a talaj s akkor már az a bükkfa tenyészetére nem 
alkalmas. Ezért látjuk ilyen helyen azt, hogy bár az öreg bükkfák még 
jól tenyésznek, alattuk csemeték nem tudnak megélni, a talaj elmésztele- 
nedett s nem alkalmas többé a bükkerdő felújulására.

A bükk tehát tenyészideje alatt sok meszet kíván és sok meszet 
halmoz föl testében s így lombja is tartalmaz meszet.

A bükkfa alatt levő erdei tőzegréteg soha sem lehet olyan savas 
hatású, mint a tölgy alatti tőzeg s a talajt sem lugozhatja annyira ki. 
A kilugzást két dolog akadályozza meg:

1. A bükkfa lombjával, melyet ősszel elhullat, igen sok meszet ad 
vissza a talajnak s ezzel a téli-tavaszi kilugzást hathatósan ellensúlyozza.

2. Ebben a zónában oly nagy mennyiségű por kerül évente a talajra 
a Nagy Alföldről, a folyók völgyében felfelé húzódó felmelegedett leve
gővel, hogy azt bőven pólolja azt a veszteséget, melyet az erdei talaj az év 
nedves időszaka alatt a kilugzó folyamat következtében szenved. Minél 
közelebb jutunk a nagy medencéhez, annál nagyobb a visszapótlás annál 
nagyobb a bázisok tömege, mely a talajszelvénynek már a legfelső szint
jében a talajnedvességből leválik. A barna erdei talaj zónája egyszer
smind a nagyobb porhullású területet is jelzi. Minél több por hullik a ta
lajra, annál sötétebb barna annak a színe, minél kevesebb, annál fakóbb. 
A barna és a fakó talaj zónájának határán lévő barna talajok, ha megszá
radnak, meg is fakulnak. Az igazi barna talaj azonban barna marad ki
száradva is. A határon átmeneti talajtípusok alakulnak. A mész mellett 
természetesen más talajaikat rész is visszapótlódik, de minthogy a mész 
mozgása látszik meg a talajon legjobban, tehát ezen kőzetek tárgyalása al
kalmával csak ennek a fontos talajalkotónak a szerepével foglalkozom. A 
többi talajalkotóelem mozgását csak chemiai elemzés segélyével lehet *)

*) Bácsmegyei Futakon a Borika-erdőben a víz lecsapolása következtében a 
talaj elmeszesedik. A régi erdő felújítása alkalmával a fiatal tölgyiiltetés (10 éves 
Quercus pedunculata) a clilorozis tipusos jeleit mutatva pusztult.
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megállapítani. Chemiai elemzés pedig ez idő szerint nem áll rendelkezé
semre.

A fakó erdei föld igen tömött szerkezetű és nehezen nedvesedik át 
s éppen olyan nehezen szárad ki. A levegő oxigénja csak a repedések és 
a gyökerek mentén jut le az altalajba. A talajalkatrészek, különösen a 
vas, olyan vegyületek alakjában vannak benne, amelyek oxigéntartalmú 
légkörben elváltoznak, azaz oxigént véve fel, megbámulnák. A megbar- 
nulást az erdei fakó agyagtalaj C szintjében lehet jól látni. A nyári zá
porok vize a kiszáradt talajba a gyökerek mentén szalad le, s a meddig a 
talajt átitatja, addig az esővízben lévő oxigén oxidálja a vasvegyülete- 
ket s a föld a gyökerek körül megbámul.

A barna erdei talajban ez az oxidációs folyamat már a talajalakulás

/) Erdei tőzegréteg.

( K ilugzási szint. 
A2\

B ) Felhalmozódási 
szilit.

C) Alapkőzet.

3. ábra. A bükk talajszelvénye.

ideje alatt nagyobbrészt bevégződik. A talajszelvényben csak kevés olyan 
vegyület marad, mely a felszínre kerülve változást szenvedne.

Az őszi lombtakaróból kilúgozott vegyületek sok meszet tartalmaz
nak, s amint ez a meszes nedvesség a talajon átszüremkedik, a talaj vasas 
vegyiileteit mind oxidálja, s a talaj a különböző szintekben megsárgul, 
vagy megbámul. Szürke szinti rétegek csak a legmélyebb szintekben ta
lálhatók, ott a hová a légkör oxigénje már nem juthat le.

A bükkerdő talajának szelvénye a következő.
A talajt kbj 5 cm vastag erdei tőzegréteg fedi, e réteg vastagsága 

változó A szint: A bükkös aljnövényzete gyökereinek elkorhadása után
15—25 cm vastag humuszos réteget alakít a felszín alatt; ez a réteg itt 
is laza porózus, homokos, a kilúgzás hatása jól látszik rajta.

A kilugozási szint alsó fele, A 2 szint, darabos, göröngyös, de ko
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rántsem olyan mértékben, mint a tölgyek alatt. Ennek a rétegnek a vas
tagsága 20—30 cm.

B szint. A kilúgzási szint alja egyenletesen kezd bámulni annak 
jeléül, hogy a felülről kilúgozott anyagok lerakodása már itt kezdődik. 
45 cm mélységben már egész vörösbarna a talaj s ilyen marad 60—65 cm 
mélységig. A sós szint egyöntetű, festése egyenletes, de sokkal világosabb 
és inkább sárga árnyalatú, nem olyan sötétbarna, mint a völgy sós 
szintje. De még egy nagy különbség is van a barna erdei talaj és a fakó 
erdei talaj sós szintje között, nevezetesen az, hogy a barna erdei talajban 
vasgöbecs nincs! A talajnedvesség mindig annyi meszet tartalmaz, hogy 
vasoxidul vegyület benne nem mozoghat, s így nem is rakódhatik a gyö
kér köré.

C szint. A bükkös alapkőzete szintén sokban különbözik a tölgyétől. 
A tölgyes alapanyagában nincs mész és ha van is, a vas benne mégis 
oxidul alakjában van s a talaj sziliére a mész oxigén nélkül nem gyakorol 
hatást, olyan szürke marad, mint a tófenék iszapja, melyben szénsavas 
mész és vas együtt van s mégis szürke színű. A mész és vas e földben 
dupla só alakjában foglaltatik, ez az Ankerit, szénsavas mész és vas keve
réke. Tavi és tengeri márgákban ez a kettős só gyakori.

Nem így a barna erdei talaj C szintjében, a hová nyáron át elegendő 
oxigén jut le, itt a szénsavas mész vasoxidvegyületeket tartalmaz s ettől 
az oxidvegyülettől sárga szinü lesz. A vasoxid és a mész keveredésének 
aránya a színárnyalatban jut kifejezésre. Sok vasat sötét árnyalat, sok me
szet pedig a világos szin jelzi.

A C szintben a talajnedvesség mindig meszes, ennélfogva nyáron, 
ha a talaj víztartalma megapad, ennek a mésznek egy része lerakodik, 
s a talajszemcséket vékony mészkéreggel veszi körül. A kéreg színe sötét 
narancssárga és világos kénsárga (nápolysárga) között ingadozik, mint 
mondtam, a mész és vas aránya szerint.

A barna erdei föld C szintje tehát, a bükkfa tenyészete alatt e vi
déken elmeszesedik a porhullásból származó mész lerakodása folytán; a 
lerakodott mész idővel kikristályosodik. A kikristályosodás folyamata 
térfogat növekedéssel jár, ennek következtében a C szint a bükk alatt po
rózussá válik. A tölgy alatti kőzet tehát abban is különbözik a bükk 
alatti kőzettől, hogy az első tömött, a második porózus szerkezetű.

A talaj igénye tekintetében igen sokban hasonlít a bükkhöz a je
genyefenyő (Abies excelsa), azonban a klímával szemben táplált igényei 
mások, sokkal nedvesebb légkört és több csapadékot kíván s ezért terü
letünkön is jóval magasabb helyen alakít erdőt, mint a bükk. Azonban 
ki kell emelnem, hogy a hegyeknek csak azt az oldalát foglalja el, a 
melyre legtöbb port hozza a légáramlás! Tehát mindig a nagy Magyar Me-
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clencére néző oldalakat. Pld. a Rohonci Hegységben is a déli és keleti lej
tőkön díszük. A magas Weehsel hegyhátnak is ez a fő erdőalkotó fája 
minden olyan lejtőn és tetőn, mely a nagy Magyar Medencére néz.

A jegenyefenyű talajának szerkezete főbb vonásaiban megegyezik 
a bükk talajának szerkezetével.

A hegységben a nyugati és északi oldalakra csak igen kevés por jut
hatott, mert a por java része a felemelkedés alkalmával már a déli és ke
leti oldalakon lerakodott. A felemelkedés lehűléssel jár, a lehűlés kicsapja 
a levegő páratartalmából az uralkodó hőmérséknek megfelelő részt s ez a 
leszálló harmat magával ragadja a port is.

A lucfenyőt (Abies pectinata) mindig olyan helyen találtam, a 
hol a porhullás a fent leírt okok miatt nagyon csekély, ezt a körülményt 
fontos adatnak tartom a lucfenyő talaj igényeinek megállapítása céljából.

A talajok átalakulása a kultúra hatása alatt

1. A kiima megváltozása.

Már említettem azt, hogy területem nagy részén a mai növényzet 
nem felel meg a talaj szelvényének s hogy a legtöbb helyen olyan talaj
szelvény van, mety a mainál párásabb levegőt igénylő növényzet alatt 
fejlődött ki, míg a rajta lévő mai növénytakaró szárazabb kiima hatását 
is kiállja. , ,

Ma simalevelű tölgyerdő tenyészik a régi erdei fényű helyén, a 
Zala-Muramerti halmokon pedig a bükk foglalta el a régi tölgyerdő terü
letét; a tölgy és társai mindinkább a zárt völgyekbe szorulnak be.

Ezt a változást a kiimának lassan, fokozatosan haladó száradása 
okozta. Magát a klimaváltozást az ember munkája indította ugyan 
meg, de kiszáradás további fokozódása a természetnek a műve s a termé
szeti tényezők egymásra való hatásában gyökeredzik.

Az erdőterületek megapasztása és a síkvidéki kiirtott erdős terü
letek lecsapolása, csökkentette a levegő páratartalmát. Ebben a szárazabb 
levegőben a lombsátor védelmétől megfosztott föld kiszárad. A nyári szá
raz időszak alatt kiszáradt talaj igen nehezen veszi be a vizet, kevésbbé 
ázik át mint az erdő földje, mely utóbbinak a víz felvételét a fák mélybe 
nyúló gyökerei nagyon elősegítik.

Mindezen okok közreműködtek arra nézve, hogy a föld felső réte
geinek víztartalma megapadjon. A csekélyebb mennyiségű víztartalomból 
az év folyamán kevesebb párolog el, a levegő páratartalma a. föld felett* 
az erdőirtás folytán évről-évre apad. Hangsúlyoznom kell azt, hogy a föld
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felszínét fedő néhány dm-nyi levegőréteg páratartalma fontos a talaj pá
rolgás-fokának megítélése szempontjából, mert ennek a rétegnek a vízbő
sége szabályozza a párolgást, nem pedig az, a mely felette 1—2 m maga
san van. Hogy pedig az egyes egymás fölött fekvő légrétegeknek víztar
talma között nagy különbség van, azt vizsgálataim alapján állíthatom. Az 
erdőirtáson és lecsapoláson kívül, még egy harmadik ok is van, mely ug3ran 
nem közvetlenül, de mégis sietteti a talaj és vele, a tőle távolabb eső vidé
kek kiimájának fokozatos száradását is. S ez a harmadik ok a mezőgazda
sággal járó talajmívelés.

A talaj víztartalma az élő gyep alatt mindig olyan nagy, hogy még 
a szél sem tud róla port felkavarni. Amint azonban a gyepet feltörjük s a 
nap sugarai a felszántott ugar felszínét napokon keresztül sütik, akkor 
ennek a felszántott rétegnek a felszíne annyira kiszárad, hogy porlik és 
széthull.

A göröngyök felszinén sok porszem elválik a göröngytől; ezeket 
a parányi porszemeket nemcsak a szél tudja felemelni, hanem felkapja 
őket már az a légáram is, melyet reggelenként a talaj felmelegedése 
eredményez.

Ezeket a fellazult porszemeket felkapja a rendes szeleken kívül még 
a mindennapi légáram is, mely naponta a medencéből a hegységbe vonul. 
Amint a völgyi szél a dombságok és hegységek lejtőire, tehát az erdőség 
nedvesebb légkörébe ér, ott harmat alakul rajtok s egy részük lehull a 
földre. A pornak a kiima alakító szerepe ott kezdődik, midőn az erdő 
lombjára s innen a talajt borító erdei tőzegrétegre rákerül.

Közismert tény, hogy a tőzegesedés egyik fő indító oka a tőzeget 
adó növényi anyag chemiai összetételében rejlik. A víz kilúgozó hatása 
révén megfogy benne az ásványi rész. Ha az ásványi alkatrész oly nagy 
mértékben lúgoztatik ki belőle, hogy az a celulozét bontó baktériumfajták 
.számára nem szolgálhat többé megfelelő termőhelyül, akkor a celuloze meg
marad s más természetű bomlási és erjedési folyamatok indulnak meg a 
tőzegesedő anyagban, melyeknek terményei azután maguk is meggátolják 
a további bomlást. (Jó tőzegben 90—96% éghető szerves anyag van s csak 
10—4% ásványi alkatrész.)

A tőzegnek vízfelszívó képessége és víztartó tulajdonsága az ás
ványi alkatrészek apadásával növekszik és viszont.

A nedves kiima alatt élő erdő talaját nagyon vastag erdei tőzeg- 
réteg fedi.1) i)

i) 30—60 cm vastagot is láttam már .Svédországban s a leírás szerint hazai 
^őserdőkben is van ilyen.
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Ez a tőzegréteg nehezen bomlik, évről-évre szaporodik, mert az ás
ványi alkatrész az évi kilúgozás hatása alatt fogy, a szerves anyag tö
mege pedig növekedik. Ha most már ezt az erdei tőzegréteget olyan lég
áram járja, melynek portartalma évről-évre növekedőben van, akkor a 
tőzegrétegben levő szerves anyag elkezd oxidálódni, a rétege vékonyodik. 
A talaj víztartalma és a talajt fedő szerves réteg vastagsága között szintén 
egyenes kapcsolat van. Ha a tőzegréteg vastagsága megapad, akkor az 
erdő földje kevesebb vizet képes bevenni s azt nem is tudja oly jól meg
őrizni, végeredményében a folytonos porhullás folytán a talaj víztartalma 
m eg apad.

De az erdei tőzegréteg ásványi alkatrészeinek gyarapodása még a 
növényzetet is megváltoztatja. A porhullással a talajnedvességnek bázis
tartalma is megszaporodik s több meszet kivánó növényzetnek a tenyé
szetét is lehetővé teszi. ,*

A z erdő irtása és a mezőgazdasági talajmívelés alá fogott területek 
terjedése és c munkálatok eredményeként beálló erős porhullás tehát a 
távolabb eső vidékek növény formációjának megváltoztatását is okozhatja!

Ilyen hatásokra vezethető vissza azoknak az erdőformációknak a 
változása, melyeket a Rába és a Mura folyók völgyét szegélyező dom
bokon megállapítottam. A növénytakaró megváltozása lassankint átala
kítja a talajt is, úgy, hogy a fakó földből, bükkös erdő alatt, sárga mész
tartalmú talaj válik. De ez az átalakulási folyamat rendkívül lassú s az 
eredeti szelvény jellege még igen hosszú idő múltán látható.

Sokkal gyorsabb átalakulást okoz az erdő teljes kiirtása és a föld 
felszántása. Ez a művelet a talajvíz közforgásának módját is gyökeresen 
átalakítja. 2

2 , A kiirtott erdőtalaj átalakulása a mezőgazdasági művelés alatt.

Az erdei talaj természetes fejlődés alatt mésztelen, az év nagyobb 
részében nedves és szerkezete kötött. A mezőség talaja ezzel szemben az 
év nagyobb részében száraz, mésztartalma aránytalanul nagyobb és foly
ton szaporodik. Ezzel együtt a talaj szerkezete is lazábbá válik.

Világos tehát, hogy az erdei talajból csak úgy válhat mezőgazdasági 
művelésre alkalmas talaj, lia előbb kiszárad és mésztartalma megnöve
kedett.

A talaj mállási terményeinek kilúgozása, vagy azoknak a talajban 
való felszaporodása attól az aránytól függ, mely a kérdéses vidéken az 
évi csapadék mennyisége és az évente elpárolgó víz tömege között van. 
Ez az arány minden vidéken állandó és arra jellegzetes és ez szabályozza 
a víz körforgását is a talajban.
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Az erdei kiima uralma alatt a földre hulló csapadékvíz nagyobb 
része beivódik a földbe, ezen átszüremkedik s végül a forrásokat táplálja.

A mezőségi kiima alatt ellenben a csapadéknak csak kis része ivó
dik be a földbe, nagyobb része a felszínen fut le. A csapadéknak felszínen 
való lefolyását nagyban elősegíti az a körülmény, hogy mezőségi övben 
a csapadékok nagy része zápor alakjában hull a földre, midőn nagy tömeg 
víz rövid idő lefolyása alatt árasztja el a felszínt. A földbe ivódott vízből 
is az év száraz időszakában a talaj párolgása révén sok a levegőbe jut 
újra vissza.

A mezőségi talajnak tehát az év folyamán általában kevesebb a vize, 
mint az erdőtalajnak.

Az erdő kiirtásával mindig apasztjuk a talaj víztartalmát. A talaj- 
nedvesség csökkenésével rövidül az átnedvesedés, vagyis a kilúgozási fo
lyamat évi időtartama; ezzel szemben a kiszáradás, azaz a talajvíz elpá
rolgásának időszaka pedig meghosszabbodik, végül a kilúgozási folyamat 
tartamát nemcsak eléri, hanem túl is szárnyalja. Ennél az időpontnál kez
dődik a talaj oldatában a mállási terményeknek a felgyülemlése, egy ré
szének megszilárdulása és a talajszelvényben való lerakódása.

A talajnedvességben levő anyagok alakja kétféle, vannak benne 
kolloid vegyületek és kristályosodó sók. Az alkáliáknak a kovasavas és 
a humuszsavas vagy humuszos vegyületei kolloidok, a többi ásványos 
és szerves vegyület java része kristályosodó. A talajnak fizikai állapota 
azon aránytól függ, mely a kolloid és krisztálloid vegyületek mennyisége 
között van. Ha a talajban a kolloid vegyek vannak túlsúlyban, akkor az 
kötött természetű, kiszárdva tömött, a vizet és a levegőt nem ereszti át. 
A kristályosodó alkatrészek felszaporodása ellenben, a kiszáradás alkal
mával, a vízben levő vegytilefeknek kikristályosodását segíti elő. Ha a 
vízben foglalt vegyületek kikristályosodnak, akkor a talaj szerkezete laza 
s száraz állapotban porózus.

A mállási termények közül a talaj tulajdonságaira a mész sóinak 
van a legnagyobb hatása. A természetes mezőségi övékben, valamint a 
mezőséggé alakított erdei földben, épen a mész szaporodik fel legnagyobb 
mértékben, ennélfogva érthető, hogy az erdő kiirtása a talajszelvény há
rom szintjének összes tulajdonságait megváltoztatja.

Első sorban elpusztulnak, vagy átalakulnak a vaskonkréciók. A 
mésztartalmú víz a B szint felett és benne levő vasgöbecsek szerves anya
gát elbontja, a vas oxidálódik és a vízben diszperszióba jut, mely azután 
körforgása alkalmával szétviszi a talajban s megfesti vele a környezetet.

A B szint alatt levő vaskövek, minthogy ide már nem igen jut oxi
gén, oly módon alakulnak át, hogy a vas helyét mész foglalja el s a vas- 
konkrécióból márga konkréció lesz, melyben a kikristályosodó mész sok
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vasat is befoglal. Az átváltozás kívülről halad befelé, némelyiknek a külső 
kérge már tiszta mész, míg a belsejében még meg van az eredeti vas- 
vegyület.

A régi fakó erdei talajokban a vaskonkréciók hosszasabb gazdasági 
művelés után teljesen eltűnnek, feloldódnak. Maga a fakó föld is meg
színesedik.

Amint a száraz idők beálltával a meszes talajnedvesség felhúzódik 
a felszín alá, útközben átitatja a felső talajszinteket is. A meleg fokozó
dásának arányában veszti a talajvíz a szénsavtartalmát; az elillanó szén
savnak megfelelő mennyiségű szénsavas mész pedig kiválik a vízből és 
rárakódik a talajszemcsék felületére, meg a pórusok és repedések falára. 
A mész lerakódása alulról fölfelé halad.

Mielőtt azonban tiszta szénsavas mész rakódnék le, előbb a talajnak 
mállási terményei, a humuszos és kovaavas vegyületek telítődnek mésszel. 
A mállási terményeknek elmeszesedése meglátszik a talaj színén is, mert 
azon mértékben, amint ezek meszet vesznek fel, sárgul a C szint anyaga, 
melyben csak kevés humuszos vegyület van és barnul az A és B szint 
anyaga a humuszos vegyületek mészfelvétele és oxidációja következtében.

Végül ha már a C szint sárga színt öltött, az A és B szint pedig 
megbámult, akkor már a talaj friss szántáson csalódásig hasonlít az ere
deti mezőségi talajhoz, sőt ilyen állapotban nem is lehet attól megkülön
böztetni. Amint azonban ezt a szántott talajt egy-két eső megverte s át
áztatta, akkor már kitűnik a származásból eredő különbség. Az erdeiből 
mezőségivé alakult talajban ugyanis csak azok a mállási termények ala
kultak át, melyek a talajban szabadon vannak, de a meszes talajnedves
ség maró hatásának még nem volt elég ideje arra, hogy a talaj ásványi 
szilánkjait is annyira megtámadhatta volna, hogy a rajta levő kéreg 
anyagát is átváltoztassa. A kéreg még csak kevés meszet és kevés vas- 
oixdot kapott s színe még halvány maradt. Ennek következtében a mes
terséges mezőség esőverte felszíne kifakul, elhalványodik. Ez a színvál
tozás onnan magyarázható, hogy az eső a szabadon levő mállási termé
ket lemossa a felszínről s csak a goromba homokos részek maradnak felül, 
ezek pedig még világos színűek s így az egész szántás világos, vöröses 
árnyalatú fakó színt kap. A kiirtás után feltört fakó talaj első időben 
egészen szürke, hamuszínű.

Az ásványok kérgének a színét iszap olás segélyével is megállapít
hatjuk, a természetes mezőségi talajban a kiiszapolt homok barna színű, 
míg az erdei eredetű mezőségi talaj homokja tiszta, csak gyenge szín- 
árnyalata van. A kéreg színe annál élénkebb lesz, minél hosszabb idő 
óta van szántás alatt az illető talaj.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. ^
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A talajnak ez a színváltozása a legbiztosabb mutató a származás 
kérdésében.

A bejárt területen nagyon sok olyan talaj van, mely a fent tárgyalt 
alakulási folyamatokon átment, még több van azonban most alakulóban. 
Azért tartottam szükségesnek ezen átalakulási folyamatokat külön ki
emelni, mert bár a talajnak fizikai és chémiai tulajdonságai, valamint ché- 
miai módszerekkel kimutatható tápanyag bősége megegyezhetik a termé
szetes mezőségi talajokéval; azonban termőereje, az eddigi tapasztalatok 
szerint, mindig mögötte marad, és pusztán chémiai vegyszerek adagolásá
val, azaz műtrágyázással hasonló fokra nem is emelhető.

Az ismertetett származási — agrogelogiai — folyamatok alapján 
állítom, hogy addig, amíg ezen anyagukban átalakult talajoknak, mester
séges beavatkozással, biológiai életműködését meg nem változtatjuk, olyan 
módon, hogy azok ebben a tekintetben is megközelítsék az ősi mezőségi 
talajokat, addig a termőképesség fokozásában nem tudjuk a kivánt eredmé
nyeket elérni.

A kitűzött célt csak úgy fogjuk megközelíteni, ha az egyoldalú mű
trágyázástól eltérünk és ehelyett a talajoknak tápláló anyagokban való 
gazdagságát emeljük ugyan, de emellett meg biológiai életét is irányítjuk 
és annak intenzitását fokozzuk.1)

A talajtípusok elterjedése.

A bejárt területen következő főtalajtipusokat találtam:
1. Fakó erdei talaj (Podsol, Graue Walderde).
2. Barna erdei talaj (Brauné Walderde).
3. Mesterséges mezőség barna talaja.
4. Ligetes erdő fekete talaja (Steppenwaldboden).
5. Ártéri területek berki talaja.

1. Fakó erdei talajok.

Az igazi fakótalajok a Rába völgy két oldalán elterülő dombháton 
találhatók, melyek az ország nyugoti határától: egyrészt Fehring, Szt. 
Gothard, Vasvár, Oszkó, Ostfy-Asszony fáig terjedő, az úgynevezett Csert; 
másrészt Körmend és Szombathely között levő magaslatot — a jááki hátat 
— foglalják el. i)

i) A talajok biológiai élete alatt nemcsak a baktériumflórát értem, hanem mind
azon élőlények közreműködését, melyeknek a növényi anyagok és a nitrogén tartalmú 
vegyületek felbontásában éppen oly fontos szerepük van, mint a baktériumoknak.



( 2 4 ) F E L V É T E L I  J E L E N T É S . 2 4 3

Hasonló talajokat találunk még a Pinka és Strem, továbbá a Pinka 
és Répce patakok között levő emelkedéseken.

Helyenként a csapadékvizek lemosták a felszínről hulló porból ala
kult agyagos földtakaró egy részét, minek következtében a kavics került 
a felszínre, vagy legalább közel hozzá. E helyeken az erdő irtása után 
nyert szántók talaja homokos, kaviccsal kevert; nagyobbrészt azonban 
megmaradt a földtakaró a kavicson, úgy hogy itt 1—10 m vastag agyag
réteg fedi a régi kavics- és homok-lerakodásokat.

Azokon a területeken, ahol a kavics közelebb került a felszínhez, 
ott a kilugzás erősebben hatott, s a talajok homokosabbakká váltak. (Pl. 
Oszkó—Vasvár között és Körmendtől délre eső háton). Ahol ellenben az 
agyagfakaró vastagabb, ott a kilugzás hatása nem oly szembetűnő.

Az agyagos fakóföld területében a kavicsos talajú foltok, kisebb- 
nagyobb szigetekként találhatók.

A talajok szelvénye az agyagon, valamint a homokon megfelel annak 
a tipusnak, melyet fentebb leírtam. Azonban a növényzet teljesen átala
kult. Fenyőerdőt csak a Rába völgyének a határhoz közel eső részén ta
lálni s a régi tölgyerdő helyét a szántóföld és ligetenként az ákác fog
lalta el.

2. Barna erdei talaj öve.

E zóna északi határát a Kerka és Zala völgye mentén kell keres
nünk. De már a Zala és a Sárvíz közötti terület is részben ebbe az övbe 
tartozik.

Zala Szt. Ivánnál a határvonal a Zalától északra esik s ha a Zala 
völgyét a Goro völgyével összekötjük, körülbelül meghúztuk a két öv kö
zött a határt. A vonaltól délre esik a barna erdei talaj, északra pedig a 
fakó talaj zónája.

Közel a fakó talaj zónájának határához még igen hasonlít a talaj 
szelvénye az elmeszesedett tölgyerdő szelvényéhez, a délkeleti határon pe
dig már tipusos barna erdei földet találunk. A barna erdei talaj területén 
kétféle szelvényt találtam.

3. Barna erdei talaj szelvénye átalakult löszön.
(Nagy-Kanizsa határában.)

A Zala felső folyásától délre eső területen mind vastagabb lesz az 
.agyagtakaró. A dombok és lejtői nagyrészt erdei talaj zónájába tartoznak.

Az erdőkben következő szelvényt találtam:
16*
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5 cm lombtakaró (erdei tőzegréteg).

A-szint: 25 cm szürke és laza, a felső rész kissé humuszos. 25 cm 
alatt kezdődik a vasrozsdás-festés, mely kb. 35—50 cm között a legerő
sebb; ez a

B-szint, vagy akkumulációs szint, 50—55 cm alatt már a narancs
sárga

C-szint, vagyis az alapkőzet következik, mely 150—200 cm mély
ségig mésztelen. Alatta tipusos lösz következik.

Helyenként a B szint vörösbarna rétege igen vastag is lehet. Ez a 
talaj szelvény mindenben egyezik a Müller E. dr. Buchen múltjával.

Az anyakőzet itt lösz volt, mely 150—200 cm mélységben talál
ható fel tipusos formában.

Hasonló talajszelvényt találunk a Marcal völgye mentén, csakhogy 
itt a talaj anyakőzete homok. A talajszelvény egyes szintjének a színe A 2 
és B, nem sárga, hanem a vöröses-szürke színek árnyalatában mozog. A  
vörös szín intenzivebb, az altalaj pedig szürkés.

A somogymegyei homoktalajok szelvénye hasonlít a fent közölt 
Nagykanizsa vidéki szelvényhez. Csak abban különbözik tőle, hogy az. 
anyakőzet a vasas B szinten alól is még élénk sárga színű, míg a zalamenti 
dombhátokon a B szint már szénsavas meszet is tartalmaz.

Ez a szelvény az újabb csapadéktérkép1) adataival teljes össz
hangban van.

4. Mura menti dombhátak talaja.

A Mura folyó két oldalát szegélyező dombhátak földjei ma még a 
fakó földek övébe tartoznak, míg a vegetáció már teljesen a bükkös tipusát 
öltötte magára.

A feltalaj csakugyan az ősi bükkösök talajával egyezik, azonban 
az altalajban ott van az eredeti növényzet maradványa, a vasgöbös réteg.

Muraszombat mellől Tótadaráczról való a következő szelvény:
Az A szint és a B szint megfelel a Bükkös tipusnak, azonban a C 

szintben meg van még változatlanul a vasgöbecses réteg az eredeti fakó
talaj B szintje s ez itt a feltárásban egészen setétvörös színű is.

Lejebb a Mura völgyének I-ső terraszán tipusos fakó talaj van, mely
ben a B szint 60 cm mélységben egészen tele van vaskonkréciókkal. A 
Muraközben levő dombhát Csáktornya és Luttenberg között már sokkal i)

i) M. kir. meteorológiai és földmágn. int. 1913.
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nagyobb porhullásról tesz tanúságot. Kiimája is szárazabb, talaja és nö
vényzete tipusos bükkös alji, miről a rajta termő kitűnő bor is világos 
tanúságot tesz.

Muraszombat és Körmend közé eső hegyes-völgyes táj kitűnő terü
let annak a kérdésnek tanulmányozására és beigazolására, hogy a por- 
hullás kisebb-nagyobb intenzitása mennyire szabályozza a hely növény
zetének és talajának jellegét.

4. ábra. Muramenti dombhátak talaj szelvénye.

Ezúttal nem térhetek ki a részletekre, egyenlőre csak annyit emlí
tek meg, hogy minden olyan völgy lejtőjén, mely egyenesen és közvet
lenül a nagy medencébe nyilik, bükkös flóra és talaj van, míg a félreeső 
völgyek, melyekbe kanyarogva lehet bejutni, szigetek ebben a bükkös öv
ben és földjük fakó talaj, növényzetük a hanga és társasága.

A kis kiterjedésű szigetek leírása helyett, — mely már egy részletes 
felvétel keretébe illik, — inkább azt a nagy hegyláncot említem meg, t. i. 
az ,,írott kő“ hegyvonulatát, mely szintén különálló sziget a fakó föld 
övében.
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A hegyhát talaja különálló egység az egész nyugoti határhegység
ben, amennyiben nem tartja be sem a talaj, sem a növényzet tekintetében 
■az általános szabályt. Rendes körülmények között a magasság emelkedésé
vel, a nagyobbodó klinalikus nedvesség hatása alatt, a talaj jobban kilúgo- 
zódik, mint alacsonyabb dombokon s ennélfogva csak olyan növényzetnek 
ad módot a megélhetésre, mely hígabb talajoldalból és szénsavas mész nél
kül is megél.

A Rohoncz—Kőszegi hegyháton ezzel szemben meszes talajt és sok 
meszet igénylő növényzetet találunk.

A hegyhátnak különböző égtájak felé forduló lejtőit fedő talaj és 
növényzet igen eltérő összetételű.

A hegység alapkőzete Csillámpala; a kristályos kőzet egy agyagos 
természetű földtakarót visel, mely finom szemű ásvány szilánkok felhal
mozódásából alakult. Ezt az agyagot más erő, mint a szél nem hozhatta 
ide fel a tetőre.

A por hullása azonban még ma is folyton tart és erről mindenki 
meggyőződhetik, aki nyáron vagy ősszel szélcsendes időben korán reggel 
rándul fel a tetőre.

Amint a nap a föld felszinét felmelegíti, a reggeli tiszta levegő las
sanként elkezd ködössé válni, a köd annál sűrűbb, minél melegebb és szá
razabb a levegő. Ez a köd vízpára nem lehet, mert hiszen a melegebb le
vegő több vizet bír el, mint a hidegebb, tehát a levegő melegedésével a köd 
inkább eloszlik, mint sűrűsödik. Különben ennek a ködnek mibenlétét 
régen megállapította A it k e n 1) I. angol tudós, aki Európa igen sok hegysé
gében s a különböző tengerekben több éven át vizsgálta a levegő portartal
mát. Hosszú évek során mintegy 15000 vizsgálatot végzett s megállapí
totta, hogy a köd alakulása is a portartalommal van kapcsolatban. A látás
mező nagysága, hasonló páratartalom mellett tisztán a portartalomtól függ. 
Hogy erről képet alkothassunk magunknak, két határszámot közlök, me
lyek hosszú kisérletsorozat eredményeként adódtak. A levegő legnagyobb 
és legkisebb páratartalma mellett a látókör átmérője a portartalom szerint 
40—250 angol mért föld között ingadozik.i) 2)

i) I . A i t k e n  : Dúst and meteorological phenomens. Royal Society of Edinburgh 
1894. (Február 19. az első előadás e tárgyról.) „N atú ré"  1894 April 5. „G lóbus": 
1S94, Bd. LXV, pag. 361.

2) Egy angol mérttőld 1609 m.
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Ha 467 porszem volt 1 cm3 levegőben, akkor 250 angol mértfölcl 
távolságban levő hegycsúcsokat is lehetett látni, míg ha 2000 porszem volt 
1 cm levegőben, akkor a 40 ang. mértföld távolságban levő hegyek is már 
homályosan látszottak.

Ezeket az adatokat alapul véve, érdekesen megvilágítja a vasmegyei 
levegő portartalmát az a tény, hogy a Rohonczi hegységet nyáron 30 km 
távolságból is ritkán lehet tisztán látni; de legtöbbször egy áltálján nem 
látszik; a magas Wechsel hegységet pedig évente csak néhányszor lehet 
látni s inkább télen, pedig az is csak 80—90 km távolságban van a Sorok 
völgyétől.

A napsugártól felmelegedő levegő felfelé emelkedik s magával ra
gadja a talaj felszinét fedő száraz port. A hegy lejtőjén felemelkedve le
hűl, a lebegő ásványszilánkokon harmat alakul s azok a lejtőn, vagy a 
tetőn lehullnak.

Ennek a porhullásnak a következménye az a tény, hogy a hegylej
tőnek kelet felé, tehát a vasmegyei síkságra néző oldalát, barna erdei ta
laj fedi.

Az északnyugot felől jövő légáramlatok ezen a keleti oldalon főhn 
jellegükké válnak, tehát melegek és szárazak.

A fölös páratartalom még az északnyugoti lejtőn való felemelkedés 
alkalmával kihullott belőle.

A vázolt hatásnak eredményekép, az észak-nyugoti oldalon köves 
fakó földet találunk hanga vegetációval, nyirrel, rezgő nyárral, erdei 
fenyővel; a délkeleti oldalon ellenben barna erdei földet, rajta lúc- 
fenyőt, bükköst és szelid gesztenyét, az alsó részen szőlőt. A talajnak 
meszes voltát virágos növényzet is mutatja.

A B o kbás dr. munkájában levő felsorolás együtt adja az összes lej
tők növényeit, holott igen nagy különbség van közöttük a fekvés szerint.

így például Rőtfalva gesztenyéseiben az észak felé ereszkedő lejtő
kön Calluna fedi a hegyoldal java részét, míg a kelet és délfelé forduló 
lejtőkön csak elvétve találunk Callunát. Ezzel a jelenséggel természetesen
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a talaj minősége is változik a fekvés szerint. Az északnyugoti oldalt fakó 
erdei talaj változata, míg a délkeleti lejtőket barna erdei föld borítja.

Kőszegi gesztenyések aljában B orbás V. dr. következő növényeket 
gyűjtötte:

Április:
Orobus tuberosus 
Viola
Pulmonaria angustifolia 
Genista pilosa 
Cardamine pratensis 
Anemone nemorosa

Május:
Genista germanica

— sagittalis 
Valeriána collina 
Pimpinella magna 
Pastinaca 
Spiraea aruncus
Spiraea ulmaria var. discolor
Phyteuma spicatum
Cynanchum laxum
Scorzonera humilis
Melampyrum commnne
Veronica cliamaedris
Potentilla alba
Listera
Melica nutans
Avena pubescens
Silene vulgáris
Melittis
Euphorbia
Orobranche gracilis
Cytisus supinus

— nigricans 
Cár ex pallescens 
Myosotis palustris 
Platanthera

Luzula. supina 
Aira flexuosa
Chaerophillum aromaticum 
Holcus lanatus 
Fragaria vesca

— elatior 
Aspidium montanum 
Prenanthes 
Hieracium murorum 
Bromus mollis 
Galeobdolon 
Alliaria
Geránium sangvineum

— phoeum

Július:

Centaurea stenolepis 
Laserjíitium latifolium 
Succisa glabrata 
Hieracium Bauliini 
Prunella
Digitális grandiflora 
Epilobium montanum 
Astrantia
Thesium linopbyllum
Sanguisorba
Pvrethrum corymbosum 
Trifolium montana 
Plantago lanceolata 
Antliericum ramosum 
Bracliy pódium 
Campanula trachelum

— glomerata 
Heracleum
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5 . Mesterséges mezőségi talajok.

A rohonczi hegység hatása azonban nem merül ki abban, hogy a 
saját lejtőit fedő talajok minőségét alakítja, hanem folytatódik, a hegy
hátnak orografikus helyzetéből kifolyólag, a kiima enyhítésében.

A vidéknek uralkodó szelei az ÉNy-i, a hegyhát fekvése ÉK-i, de
rékszögben helyezkedik el a szél irányához.

5. ábra. Szelvény Söpte mellett.

Minden szélnek, mely a vasmegyei síkra fut le, keresztül kell e hegy
hátat lépnie. Ezen akadályon való felülemelkedés következtében minden 
szél főhnné válik.

A főhn jellegű szelek a kiirtott erdők fakótalajából rövid idő alatt 
mezőségi talajt alakítottak, azon a részen, mely vonulásuknak irányába 
esik.

A legjobban látható ez átalakulás a Szombathely-Meszlen-Ikervár 
és Rum helységek között levő területen. Ez a vidék Vasmegyének leg
szárazabb területe s a szárazságát tisztán a Ivőszeg-Rohonczi hegyvonu
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latnak köszöni. Tekintettel kell még* lennünk azon körülményre is, hogy 
e helyen van a legrégibb irtás.

A talaj minőségének a mezőségi földekhez való nagy hasonlóságát 
megmagyarázta a Kovácsi patak mentén látható szelvény Sőpte mellett.

A rétegsorozatból világosan látható, hogy egy erdei talajszelvény- 
nyel van dolgunk, melyben la  kilugzott A szint és Ha a vasas fok szintje 
még meglátható. Azonban az altalaj már teljesen átalakult elmeszesedett, 
s a régi barnaszínű csíkok helyén, melyek a régi fagyökerek helyét jelzik, 
itt már mészkő-konkréciókat találunk. Az eredeti vasgöbecs átváltozott 
mészkonkrécióvá.

6. ábra. Természetes mezőség szelvénye.

A kilúgzási szint alsó rétege az A 2 szint még fakó színével kitűnik 
a szelvényben. A felette levő réteg az A ± szintet azonban a gabonafélék 
gyökereiből alakult humusz mezőségi földdé változtatta, színe barna, szer
kezete laza, humusztartalma cca 3% körül van. Erdei talajból való ere
detét csak a homokszemek világos színe árulja el, mely iszapodás után, 
vagy a szántás felszínén eső után láthatóvá válik.

A friss szántás felszíne azonban csalódásig hasonlít a barna mező
ségi talaj felszínéhez, úgy színe, valamint struktúrája tekintetében.

Összehasonlítás céljából a 6. ábrán egy természetes mezőség szelvé
nyét mutatom be.

Ezen a szelvényen a humuszos réteg éles határ nélkül olvad bele a 
kőzetbe. Az egész szelvényben látható sötétebb foltok pedig az egykori me
zőségi állatok lakásaihoz vezető járatok kitöltéséből ered. Az erdei szel
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vényben ilyen állatok által ásott járat nincs, ellenben az ősi mezőségi tala
joknak ez a legfontosabb karakterisztikuma. Az altalaj egyenletes szer
kezetű, rétegzés nem látható rajta, mindig meszes és vastartalima oxi
dált állapotban van, ennélfogva a föld színe mindig sárga, sohasem szürke.

6 . Ligetes erdő fekete talaja.')

A dunántúli mélyebb medencéből magában álló kúpok emelkednek 
ki. Ezek a magában álló hegyek a bazalteruptióknak a maradványai s a 
hegységekkel nincsenek orografiai kapcsolatban. Elszigetelt helyzetük kö
vetkeztében talajuk nagyon száraz természetű, mert bármely oldalról is 
érje a levegő áramlása őket, a talajnedvességöket fokzott mértékben páro
loghatja.

Ennek a nagy mértékű párolgásnak eredményeként az altalajban 
felgyülemlenek a mállási termények, az altalajban nagy mennyiségű mész 
rakódik le.

Különösen a déli oldalon meszesedik el erősen a talaj,2) elannyira, 
hogy a V2 órás iilepítéssel elválasztott iszap (100 mm magas vízoszlop
ban 30 percig lebegő agyagos rész) 42% szénsavas meszet is tartalmaz.

Ez a nagy mésztartalom bazalt hamuban és bazalt darában van, oly 
kőzetben tehát, amelyben eredetileg szénsavas mész nincs. A most kimuta
tott nagy mésztartalom másodlagos eredetű és a tufa ásványainak a mál
lási terményeiből rakódott le, a nyári időszak alatt beálló nagy párolgás 
következtében. A mésznek másodlagos képződését bizonyítja az alakja is. 
A mész lisztes finomságú, mikroszkóp alatt alig látni benne egy-két pa
rányi kristálykát. A legnagyobb része olyan parányi, hogy a legnagyobb 
nagyítás mellett sem lehet az alakját meglátni, vízzel felkeverve csak tejes 
zavarodásnak látszik.

A nagy szárazságból azt kellene következtetnünk, hogy a hegy le j- 
tők vízhiány miatt kopárak. Azonban éppen elszigeteltségükből kifo
lyólag minden lehűlés alkalmával nagy harmat csapódik ki a felüle
tükre s ez a vegetációt bőségesen ellátja nedvességgel. A nedvességnek 
ilyen módon való pótlása már maga is meghatározza a növényzet formá
ját. Erdő e hegyhátakon nem fejlődhet, a fák közül csak azok tudnak meg
élni, melyek a nagy mértékű elpárolgás ellen tudnak védekezni, de ezek 
is törpe növekedésűek (Quercus lanuginosa). A lombozat ritka, közötte a *)

*) „Steppenwaldboden“.
2) Treitz P é t e r : A Nagysomly ó-hegy szőlőterületének talaj ismereti leírása. 

Kir. Földtani Intézet 1904. évi jelentése.



2 5 2 T E E IT Z  P É T E R (33)

nap sugarai elérik a földet, úgy hogy ott a virágos növények és a fűfélék 
buján tenyésznek. Ennek a növényi formációnak hatása alatt fekete mező
ségi talaj alakult ki, mely a mezőségi fekete föld és a rendzina között áll; 
foltonkint majd az egyikhez, majd a másikhoz hajló talajt találunk. Az 
eredeti talajszelvényt itt már csak kevés helyen lehet meglátni, mert a 
szőlőműveléssel járó forgatással és lazítással megkönnyített lemosás a régi 
felszint teljesen lehordta.

Az eredeti szelvény a még bolygatatlan helyeken a következő:
A szint: humuszos fekete föld 40—60 cm (mésztelen).
B szint: szürke meszes réteg 20—30 cm (20—40% mésztartalommal).
C szint: anyakőzet (0—5% mésztartalommal).
Még azt a megfigyelést kell megemlítenem, melyet a területemtől 

délre eső bazalt kúpokon tettem. A Balaton víztükrének közelsége ugyanis 
szemlátomást növeli a talaj nedvességét, úgy, hogy míg a Sághegyen a 
mezőségi növény formáció tagjait is megtaláljuk (Stypa capillata), addig 
a Badacsonytetőn már a gyertyán megél, holott ez a fa a vasmegyei erdő
ségekben is csak az északi oldalon és zárt völgyekben fejlődik normálisan.

Ez a különbség természetesen a talajszelvényeken is kifejezésre jut, 
mert a Balaton északi oldala mentén levő fekete földek aljában a B szint 
nem meszes, hanem vasas. A déli oldalon azonban a bazalt tufán itt is 
csak meszes szint van a humuszréteg alatt (Boglár). Ez az eltérés egyrészt 
a déli oldalon levő bazalt kúpok alacsony voltával, másrészt a légáramok 
páratartalmában levő különbségekből magyarázható.

7 . Berki talajok a folyók árterein.

A folyóvizek régi árterein levő öntésterületen berkes erdők váltakoz
tak zsombékos, mocsaras vízállásokkal. A régi elhagyott morotvákban 
vízi növényzet települt meg, a kiemelkedő hátakon pedig bozótos berkek 
állottak.

A folyók szabályozása után a mélyfekvésű erekben és morotvákban 
fekete humuszos talaj födi a régi vízjárás alján lerakodott kavicsot. A 
A humuszréteg 30—50 cm vastag s vagy a szürke agyagtalajt, vagy a 
kavicsot borítja be.

A berkek földje az évi árvizekből rakódott le, eredeti állapotban az 
évi növekedés a vékony rétegzésen jól látható. Ha azonban berek tenyé
szett rajta, akkor az erdő földjében élő állatvilág átforgatta a földet s a 
réteges szerkezetet teljesen eltüntette. Ma ilyen helyeken barna erdőtalaj 
szelvényét állapíthatjuk meg a benne ásott gödör falán. A réteges szer
kezet a mélyben érintetlenül maradt.
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Ha a berek fáit régebbi időben kiirtották s a földjét szénatermésre 
használták, ott a fűnövényzet hatása alatt a felső szint elhumuszosodott 
s nedves állapotban fekete földnek látszik. Ha azonban ezek a fekete réti 
talajok kiszáradnak, mindannyian szürke színűek lesznek, nem úgy, mint 
a mezőségi fekete földek, melyek száraz állapotban is feketék maradnak. 
A kétféle fekete föld között mutatkozó különbséget, amely föltétlenül a 
humuszos mállási termény chemiai szerkezetében gyökerezik, a folyamat
ban levő talajvizsgálatokkal reméljük megállapíthatni.


