
5. Felvételi jelentés az 1912. év nyarán Baranya- és Somogy- 
megyékben végzett átnézetes talajismereti felvételekről.

BALLENEG G EE RÓ BEET-tÓ l.

A felvétel tárgyát a Somogy-Baranyai dombvidék és a Baranyai- 
kegyek talajának átnézetes felvétele képezte. A felvett terület a követ
kező, 1:200,OOO-es léptékű vezérkari lapokon van ábrázolva: 35° 46° 
Belovár, 35° 47° Pápa, 36° 46° Pécs és 36° 47° Székesfehérvár.

A somogy-baranyai dombvidék talaja barna erdei talaj. Eredeti, 
a művelés által meg nem változtatott állapotában kitünően tanulmányoz
ható ez a talajnem Karád vidékén, ahol egyes helyeken 200 évesnél idősebb 
bükkfa-erdők is találhatók. így Karódtól É-ra a Kalesdi-völgyben, ősi 
bükkerdőben a következő szelvényt gyűjtöttem meg:

A-szint. 0—30 cm szürke agyagos talaj, szögletes-szemcsés szer
kezetű. Felső része 0— 12 cm. sötétebb, barnás színű (A j, ez alatt 12—30 
cm.-ig világosabb szürke (A2).

B-szint. 30—36 cm vörös ag}mg szürke foltokkal, helyenként 
barnásba átmenő árnyakkal.

C-szint. 60—150 cm sárgás-szürke lösz, felső részében konkré- 
ciókkal.

A lösz alatt sárga, rozsdafoltos finom homok következik (pliocén), 
a két réteg határát egy kb. 30 cm. vastag vasköves fok jelzi.

A felső (A) horizont vastagsága nem mindenütt egyforma, helyen
ként jóval vékonyabb, sőt egyes helyeken, ahol az erdő kivágása után 
a víz elhordta, hiányzik is. Ilyenkor a B horizont képezi a vöröses, sőt 
vörösbarna feltalajt. Az  erdő kivágása után a felső szürke szintben 
levő vasoxidul vegylilétek oxidálódnak, a talaj megsárgul. Ha régibb 
idő óta van művelés alatt, akkor a humusz felszaporodása következtében 
megbámul.

A barna erdei talajt leginkább a Z?-szint jellemzi, amely az egész 
területen majdnem állandó vastagságban fordul elő.

A barna erdő talajok genezisüket az erdő és a meszes altalaj együt
tes hatásának köszönik. Az erdőben a talajt borító lombtakaró korhadása 
alkalmával keletkező humusz anyagokat és organikus savakat oldva tar
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talmazó vizek hatására a mállás terményei közül a vasvegvületek oldat
ban maradnak. Ez a vasas víz leszivárgása közben találkozik a felfelé 
mozgó talajnedvességgel, mely a löszből szénsavas meszet oldott ki. A 
szánsavas mész a humuszos oldatban levő vasat kicsapja és ennek a folya
matnak köszöni létezését a B-szint.

E talajnem közelebbi jellemzésétől el kell tekintenem addig, míg a 
most folyamatban levő elemzések el nem készülnek.

Ugyanilyen barna erdei talaj borítja a baranyai hegyeket is. A pécs- 
vidéki terra rossa valószinűleg a barna erdei talaj B-szintjével azonos 
képződmény.

A somogy-baranyai dombvidékek a Balaton felé, továbbá a Sió- 
Ivapos völgyében nagy kiterjedésű lápterületek határolják. Ezekkel igen 
behatóan foglalkoznak Dr. L ászló  G ábor  és Dr. E mszt K á l m á n  m. kir. 
osztály geológusok a m. kir. Földtani Intézet 1907. évi Évi Jelentésében.1)

Dél felé a somogy-baranyai dombvidék a Dráva alluviális síkjába 
megy át. A régibb alluviomon kétféle talajnem található. A magasabb 
helyeken szürke, igen kilúgozott podsol, a mélyebb helyeken pedig réti 
agyag. i)

i) d e . László Gábor és d e . emszt KÁLMÁN: Jelentés az 1907. év folyamán 
eszközölt geológiai tőzeg- és lápkutatásokröl. A m. kir. földtani intézet évi jelen
tése 1907-ról, 221-232 . old.


