
3. Jelentés az 1912. év folyamán eszközölt átnézetes talaj
ismereti felvételi munkámról.

Dr. L ászló  GÁBOR-tól.

A Dunántúlnak azon része volt f. évi munkaterületem, amely nagy
jában a Székesfejérvárt, Kisbért, Czelldömölkot, Keszthelyt és Lepsényt 
összekötő vonal által van határolva. Tekintetbe véve azt, hogy a nevezett 
terület magában foglalja egyrészt a Bakony hegységet, a hozzá csatla
kozó dunántúli nagy vulkáni hegycsoportot, ezeknek elődombjait, a fejér
megyei alacsony dombvidéket, végül néhány széles folyóvölgyet, mély
fekvésű völgykatlant, stb., mi sem természetesebb, mint hogy az átnézetes 
felvétel csekélyebb részletessége mellett is a talaj féleségeknek nagy vál
tozatosságát mutatja. Az élettani, illetve genetikai talajcsoportosításban 
megállapított 10 talajtípus közül 7 képviselve van e területen, noha nem 
egyenlő mértékű eloszlásban. (A fekete és sötétbarna mezőségi, továbbá 
a szikes talajok itt úgylátszik teljesen hiányoznak.) Minthogy pedig ez
úttal inkább a talajtípusok előfordulására, mintsem bizonyos körülhatá
rolt terület talajviszonyaira kellett figyelemmel lennem, az előbbiek sor
rendje szerint fogok tapasztalataimról beszámolni.

1. Világosbarna (gesztenyebarna) szinü mezőségi talajok.

Ilyennek túlnyomó elterjedését munkaterületem keleti szélén, a 
fejérmegyei dombvidéken találtam. Északon Székesfejérvár, a Sárrét vo
nala, Peremarton és Vilonya közt határolódik el; utóbbi helységtől délre 
a Balatont közelíti meg és Kenese tájékán a magas partot is eléri, ezt a 
tó délkeleti szegélyén végtől-végig borítva. Legjellemzőbb kifejlődésben 
természetesen itt is a lösz felett található, ahol az 1/2—1 m mélységig érő 
barna morzsás feltalaj fokozatosan, éles határ nélkül megy át a világos, 
többnyire mészgumós altalajba, illetve kőzetbe. Legjobb példái ennek 
egyrészt a Székesfejérvár szomszédságában feltárt téglavetők anyag
gödrei, másrészt a Csajág község keleti végén, egykori vízmosásban ve
zető mélyút falai. Előbbi helyeken valódi löszt, utóbbin löszhomokot borít 
a- világosbarna mezőségi talaj.
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Sokkal kevésbbé jellegzetes kifejlődésben van ez a talajnem a ma
gasabb dombokon, hol a pannóniai rétegek a felszínt megközelítik; ilye
neknek lejtőin olykor a feltalaj teljesen hiányozni látszik. Ezeken a ma
gaslatokon különben meglehetősen el is változott a talaj a szőlőművelés
sel járó földmunkálatok következtében.

II. A fakó erdei talajok.

Tudva azt, hogy a Dunántúlnak fogalommá vált bakonyi rengetegje 
a Balaton és a Rába között terült el, azt kellene gondolnunk, hogy a fakó 
erdei talajoknak óriási kiterjedését találjuk a nevezett hegyvidéken. A 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez csak részben valóság, mert módosító- 
lag hatott e talajféleség elterjedésére, illetve fennmaradására úgy az 
orografiai helyzet, mint az emberi beavatkozás. A jellegzetes fakó erdei 
talajok munkaterületemnek csak északi és északnyugati részeiben vannak 
nagyobb mértékben elterjedve. A hegység északnyugati lejtőin, Kisbértől 
kezdve Bakonyszentlászló, Ugod, Pápakovácsi, Noszlop, Nagyszőllős és 
Tüskevár vonalán keresztül széles övben terjed el a fakó erdei talaj 
Sümeg, illetve Keszthelyig. I tt nem csak a széles Rábavölgy domb
hátain, de a hegységnek csapadékdúsabb lejtőin is mindenütt ez az ural
kodó talajféleség, amelynek alsó (B) szintjében a túlnyomóan vasrozsdás 
réteg többé-kevésbbé éles határral válik el a rajta fekvő felső (A) szint
től. Kiváltképen jól felismerhető a kétféle szint ott, hol az altalaj a 
nagy elterjedésű kavicslepelben folytatódik. A feltalajból kilúgozott szer
ves és szervetlen alkatrészek ily helyeken (mint pl. a jákói nagy anyag
gödrökben) a kavicsot egészen összecementezték. A hegységnek délkeleti 
lejtőin a fakó erdei talajok már csekélyebb elterjedésűek, mert a kiirtott 
erdőségek talaja a kiszáradás következtében barna, ill. vörös erdei talajjá 
változott át. Még legjobban felismerhető az eredeti fakó szín az Örsi hegy 
széles tetőjén. A durva kvarckonglomerátból álló alapkőzeten ugyanis 
csak sekély talajréteg képződhetett és ez is az altalaj likacsosságánál 
fogva állandóan száraz. A gyenge fatenyészet a humuszt nem gyarapít- 
hatta kellően, tehát a talaj annyira elszegényedett, hogy hamuszürke vé
kony rétegén már csak a. hangafű (Calluna vulgáris) tudott megtelepedni. 
Hasonló, de még nem olyan teljesen kilúgzott fakó erdei talajt a Zala- 
.szántó és Zalaszentlászló közti Kovácsi hegy északi lejtőjén találtam.
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III. A barna ilL vörösbarna erdei talajok.

Ezeknek van körülírt munkaterületemen a legnagyobb elterjedésük. 
Származásra nézve tudvalévőén olyan erdei talajok, amelyekben a kilúg- 
zott alkotórészek ismét a feltalajban gyűltek össze és ott a levegő oxidáló 
hatása nyomán oldataikból mnit hidroxidok kicsapódtak. Ilyen talajok 
szelvényében mindig a legfelső (A) szint a leghumuszosabb és legsöté
tebb szineződésű, noha eredetileg merőben ellenkező természetű volt. 
Ritka legelőerdőknek vagy kiírott erdőterületeknek talaja ez; felszíne 
barna, ill. vörösbarna és a növény életnek általában kedvező. Ha ilyen 
mezőségi talajjá átváltozott erdei talajban sok vas van, de még inkább, 
ha az altalaj meszes, a legfelső (A) szint vörhenyes színeződést nyerhet. 
Ez az eset Bakonyunk délkeleti lejtőin az uralkodó. Itt az alapkőzet 
nagyrészt mészkő, mészdolomit vagy egyéb meszes kőzet, minek folytán 
a szántóföldekké átváltozott erdőterületek talaja többé-kevésbbé élénk 
vörös szineződésű. Habár a Bakony dolomitrögein alig találunk talajt, 
mert e kőzet nehéz és ennélfogva lassú mállása a légbeli tényezők elhordó 
munkájával nem tud lépést tartani, mégis ahol egy kevés talaj meg- 
gyülemlett és kiszáradt, az eredetileg fekete talaj vörössé válik. De 
vörös feltalaja van e tájakon a kavicsnak, sőt a lösznek is, amint azt 
a hegységnek akárhány völgyelésében tapasztaltam. Még élénkebb vörös 
szineződésű a vulkáni hegyek (Badacsony, Haláp, Apáti hegy, Kab- 
hegy, stb.) talaja ott, hol az erdő róluk lekerült, ami azonban már az 
alapkőzetnek vastartalmával is összefügg. Hasonlóképen az alapkőzet 
színétől függő a Balaton északi partvidékén előbukkanó permi homokkő 
és konglomerát mállási terméke, amelynek színe kiszáradás után a meggy
vereshez hasonlítható.

IV. A homoktalajok.

Csak korlátolt elterjedésben, nem önálló talajövet képezve, előfor
dulnak a világosbarna mezőségi talajok övében, mint pl. a fejérmegyei 
Sárvíz környékén, nemkülönben a fakó erdei talajok övében, mint Ba
kony szentlászló, Sikátor és Réde környékén, továbbá a zalamegyei Mo
nostorapátinál. A sárvízmenti homoktalajok fiatal ártéri üledékekből ki- 
fúvott parti dünék, világosbarna mezőségi feltalajjal. A másik két elő
fordulás régibb, talán pannoniai korú homokrétegeknek talajai, mert igen 
erősen kilúgzottak és terméketlenek, amilyen soványak általában a. fiatal 
harmadkori talajok.
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V. Az ártéri talajok.

Mint nevük is jelzi, folyóvizek árterületének kordaléktalajai és mint 
ilyenek akármely talajövben előfordulhatnak anélkül, hogy a megfelelő 
genetikai jellemvonásokkal rendelkeznének. Nagyjában hasonlók egymás
közt, noha összetételük különböző lehet. így munkaterületem határain 
belül a Bodajki vízzel kezdődő Sárvíz ártéri talaja sokkal homokosabb 
és csillámosabb, mint pl. a Marcal ártéri talaja, de legfelső (A) szintjük 
egyaránt sötétszürke és a sárga iszapos altalajba fokozatosan átmenő.

VI. és VII. A réti agyagok és tőzegtalajok.

Hasonló származásúak lévén, együtt említhetem meg ezeket, annyi
val is inkább, mert pl. a tőzegtalajok minden esetben a réti agyagok tár
saságában, ül. szomszédságában találhatók. Mindkét talajféleség elterülő 
vagy tespedő vizek üledékéből származik s így főképen lefolyástalan me
dencéknek talajai. A fejér- és veszprémmegyei Sárrét túlnyomó részben 
tőzegtalajjal van fedve, míg Papkeszinél, valamint Lepsénynél csupán 
rétiagyag a medenceszerű völgyek talaja. Öskü és Várpalota közt a Ki- 
kiri-tó, azután Rátót és Kádárta közt a Jutási rétek egyaránt tőzeges és 
réti agyagtalajt mutatnak. A Balaton északnyugati partvidékének széle
sebb völgy nyílásait mind réti agyagok borítják, de ismeretes, hogy a 
Gryulakeszi, Tapolca és Lesence patakok völgyeiben a Balaton partjáig, 
nemkülönben a Marcal völgyének egyes részeiben tőzegtalajok az ural
kodók. Kisebb jelentőségű réti agyag, illetve tőzegtalajterületek vannak 
még Köveskálla, Kékkút, Öcs, Zalaszántó és Magyarpolány vidékén.

VIII. A nyers- vagy váztalajok.

Ilyenek akármely talajövben egyaránt találhatók és egyrészt az 
emberi beavatkozás, másrészt (és főképen a dombos és hegyes vidékeken) 
a természeti tényezők működésének eredményei. Az ember közreműködé
sével nyers vagy váztalajok ott keletkeznek, hol a gazdálkodás érdekében 
a természetes talajképződés menete megakasztást szenved. Ilyenek nem
csak a szőlők forgatott talajai, de ide sorolandók mindazon talajok, ame
lyek mélyművelés következtében eredeti állapotukat elvesztették és az 
előfordulásuk talajövére jellemző szelvényszerkezetet többé nem mutat
ják. Ilyen talajokra a mind belterjesebbé váló gazdálkodás terjeszkedése 
mellett lépten-nyomon akadhatunk. De nevezetesen munkaterületemnek 
dombos és hegyes vidékein a természetadta nyers talajok nem ritkák.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 17
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Mindenütt, ahol a talajképződés menete lassúbb az elhordás meneténél, az 
alapkőzet (és legyen az laza vagy kőnemű) a felületre ér, amely körül
mény a legjobb esetben is csak olyan laza talajt eredményez, amelyben 
minden szerves eredetű növényi táplálóanyag hiányzik. Már a vörös
barna erdei talajoknál említettem a délkeleti Bakony dolomitszirfcjeit, 
amelyek egyik-másika teljesen talajmentesnek látszik. Rajtuk legfeljebb 
átmenetileg oda hordott talajnyomok feltételezhetők, amelyek a legköze
lebbi száraz széllel ismét tovasodortathatnak. A talajok öveiből ugyan
csak kiválik a meredek hegylejtők kőzetmálladéka, ha rajtuk erdő 
nincsen, mert a talajkialakulás legelső kellékének, a csapadékvizek le, 
illetve felszállásának, tehát oldó hatásának híjján vannak. Ilyeneknek 
tekintem nemcsak a kőnemű alapkőzetek felületét borító törmelékeket 
(mészkövek, konglomerátok, homokkövek, bazaltok, stb.), hanem a mun
katerületemen nagy kiterjedésben előforduló fiatal harmadkori és laza 
szerkezetű kőzetek (kavicsok, homokok, agyagok, márgák, stb.) lejtő
törmelékeit vagy felszíni kibukkanásait is. A Bakony nyugati, észak- 
nyugati és északi hegyvidékén ép úgy, mint a veszprémmegyei Séd vona
lától délre emelkedő dombokon a fiatal harmadkori rétegek sok helyen 
a felszínen s főképp az utóbbi tájakon kiképzett talaj híjján vannak. Pél
daképen csak a Balaton fűzfői magas partjára és a jenői dombokra uta
lok, hol a merő kavics és pannoniai agyag minden átmenet nélkül a fel
szint borítja. Ahol az utóbbin erdő állott, annyi tagozódást mutat a 
talaj, hogy a felszín alatt nem nagy mélységben egy 4— 5 cm vastag 
mészköves pad képződött, melynek darabjait az eke lépten-nyomon ki
fordítja.
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