
2. Az erdélyi Mezöség fekete földje.

(F e lv é te li je le n té s  az 1 914 . évben  v é g z e tt átn ézetes a g ro g e o lo g ia i fe lv é te lrő l.)

Dr. B a l l e n e g g e r  R ó b e r t - í ő I.

Az elmúlt évben a Persányi-hegysor, az Olt-melléki, a Küküllő- 
közi, a Maros- és Nyárád-melléki hegysoroknak, továbbá a Mezőség déli 
részének átnézetes agrogeologiai térképezése jutott nekem osztályrészül. 
Ezt a feladatomat azonban még részben sem végezhettem el, egyrészt 
a május és június hónapokban uralkodó rendkívül kedvezőtlen időjárás 
akadályozott meg benne, másrészt a július végén bekövetkezett mozgó
sítás alkalmával tényleges hadi szolgálattételre való bevonulásom tett 
lehetetlenné minden munkát.

A  rendelkezésemre álló rövid időt a Mezőség talajviszonyainak ta
nulmányozására fordítottam. Ezen a területen több kirándulást tettem 
T i m k ó  I m r e  főgeológus tiszttársam társaságában, aki a Mezőség talaj- 
geografiáját, kapcsolatban a vidék geológiai, klimatológiai és hidrológiai 
viszonyaival, részletesen ismerteti ez évi felvételi jelentésében. A  Mező
séget egységesen borító fekete föld elterjedését és kialakulását illetőleg 
erre a kitűnő tanulmányra utalok, itt csupán egy tipusos talajszelvény 
vizsgálata eredményének megbeszélésével kívánóik foglalkozni.

A  megvizsgált talajszelvényt Pusztakamarás (Kolozs m.) határá
ban gyűjtöttem, br. K e m é n y  birtokán, egy északra néző lankás domb
oldalon. A  szelvény a következő: A  fekete humuszos horizont (A  +  B) 
110 cm vastag, a felső 70 cm egyenletes fekete, 70— 110 cm-ig sárgás
barna foltok tarkítják; 110 cm átlagos mélységben a sárgásbarna agyagos 
altalajba megy át. A  sárgásbarna agyagos altalaj, amely a domb mag- 
vát alkotó neogén márgát lankásabb, védettebb helyeken 2— 3 m vastag 
rétegben borítja, az alább közölt mechanikai elemzés tanúsága szerint 
subaerikus képződmény és az alföldi lösszel egyidejű lerakódás lehet.

Az A ) horizont struktúrája rögös, a rögök könnyen szögletes szem
esékre esnek szét. A  mélyebb szintben prizmatikus-rögös struktúrája van 
-a talajnak.
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A mechanikai elemzés a következő eredményt adja (A tterberg- 
eljárása szerint iszapolva):

Az egyes frakciók mineralógiai összetétele igen változatos; a szem
csék, még a legfinomabbak is, erősen legömbölyített élekkel birnak, a 
finom részek dominálása következtében úgy az altalajt, mint a feltalajt 
subaerikus, hulló porból kialakult képződménynek kell tekintenünk.

A  talajban ma is végbemenő talajképző folyamatokról a vizes ki
vonat összetétele tájékoztat (a próbavétel 1912 őszén történt, a talaj ned
ves állapotban vizsgáltatott; v. ö. A  talajok osztályozásáról, Budapest,. 
1913. írt közleményemet).

II. táblázat.

Fekete mezőségi talaj vizes kivonatának összetétele:

E táblázat adatai szerint a mezőségi földben a talajképző folya
matok igen gyengén alkálikus közegben mennek végbe, a talajnedvesség 
híg, könnyen oldódó sók nem halmozódnak; fel.

Lássuk most a talaj teljes feltárása utján nyert elemzési adatokat 
(Bausehanalyse):
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Az összehasonlításból kitűnik, hogy az alkotórészek kilúgzása, il
letve felszaporodása jelentéktelen mértékű; a kis CaO gyarapodás a felső 
talajban valószínűleg a humuszhoz van kötve és a humusz-savak közöm
bösítésére szolgál.
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Az eddig felsorolt adatok szerimt a Mezőség fekete földjét, amelyet 
az oroszországi közönséges csernoszjommal azonosíthatunk, a humusznak 
a felső talajban való nagyfokú felszaporodása, a kilúgzási és akkumu
lációs folyamatok egyensúlya, könnyen oldódó sók lerakódásának hiánya 
és a majdnem neutrális reakció jellemzik.

A humusznak a felső szintekben való nagyfokú felszaporodásában 
főszerepe van az anyakőzet fizikai tulajdonságának, miután ez szabá
lyozza a talaj nedvességi viszonyait. Ezt már K ostytscíiew kimutatta az. 
oroszországi csernoszjomról. A  csernoszjom ugyanis csak finom részekből 
összetett talajon alakul ki, mert az ilyen talajok egyrészt a csapadék
vizeket nehezen veszik fel, másrészt könnyen elpárologtatják és kiszárad
nak. Ilyen körülmények közt a szerves anyagok a talajban csak lassan 
bomlanak el és felszaporodhatnak. A  másik momentum, amely a humusz 
felszaporodását megszabja, a mezőségi vegetáció, amely az igen kevéssé 
kilúgzott talajban tápanyagot bőven talál és ennélfogva évenként nagy 
mennyiségű organikus anyagot termel; ehhez hozzájárul az, hogy a meleg 
időszakban, a tavasz és a késő ősz kivételével, az organikus anyagok 
teljes elbontásához szükséges nedvesség hiányzik.

A  talajok chemizmusának megismerésére és mezőgazdasági értékelé
sére vonatkozólag a talajból készített sósavas kivonat összetétele igen 
értékes támpontokat nyújt. A  számos használatban levő módszer közül 
legcélszerűbbnek látszik a Hilgard által ajánlott módszer alkalmazása; 
ezt a módszert ’Sigmond E lek, a II. nemzetközi agrogeológiai konferencia 
által a chemiai talajvizsgálati módszerek egységesítésének tanulmányozá
sára kiküldött bizottság elnöke, általános használatra ajánlotta. Ezen 
módszer nyújtotta adatok nemcsak a talaj mezőgazdasági értékét illetőleg 
tájékoztatnak, vagyis nemcsak a növény részére diszponibilis tápanyag
készletről (,.Náhrstoffkapitar‘) adnak felvilágosítást, hanem mélyebb be
tekintést is megengednek a talaj kialakulásának, chemizmusának folya
mataiba.

Ezért megelemeztem a talajnak Hilgard módszere szerint készült 
sósavas kivonatát is. 25 g talajt 5 napon át 250 cm3 1*115 fajsúlyú 
sósavval kezeltem vízfürdőn, a vízfürdő reggel 8-tól este 6-ig volt forrás
ban, éjjel a lámpa nem égett; a maradókból az oldható kovasavat L unge 
és Millberg módszere szerint 5% szódaoldattal 15 percig vízfürdőn való 
melegítés által vontam ki, eltérőleg HiLGARD-tól, aki a maradékot telített 
szódaoldattal félóráig melegíti vízfürdőn.

Az elemzés adatai az V. táblázatban foglaltatnak.
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V, táblázat.

Mezőségi fekete föld sósavas kivonatának (H ilgard szerint) összetétele
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VI. táblázat.

Mezőségi fekete föld sósavas kivonatának összetétele (új terminológia).

A ) horizont 0— 20 cm.
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Állítsuk össze ebből a táblázatból az I.. II. és III. vegyértékű 
pozitív alkatrészek ekvivalens %-ainak összegét.

Talajunk összetételére nézve tehát a humid és arid vidékek talaja 
között áll; a mállás könnyen oldódó termékei közül főleg csak a Ca és Mg 
lúgoztattak mérsékelten ki.

Akár a talaj teljes feltárása útján nyert adatokat, akár a sósavas 
kivonat összetételét tekintjük, az eredmény az oroszországi közönséges 
csernoszjomokon nyert eredményekkel eg3^ezik. Azt látjuk, hogy a külön
böző szintek összetétele a mélységgel nem változik, a málláskor keletkező 
karbonátok azonban nem halmozódnak föl, hanem végérvényesen kilúgoz- 
tatnak.

A  VI. táblázat adataiból a talaj mezőgazdasági értékére is következ
tethetünk. Azt látjuk, hogy a talaj növényi tápanyagokban gazdag, káli 
és nitrogéntartalma magas, míg foszfortartalma aránylag alacsony. A 
talaj tehát foszfor műtrágyázás iránt hálás lesz, míg káli és nitrogén 
adagolásától csak kevés eredményt várhatunk. Ezt teljesen igazolják a 
Pusztaka marási uradalom vezetőjének, S zász  F er en c  intéző úrnak m ű- 
trágyázási kísérletei, amelyek szerint 1 mm superfoszfát átlag 3 mm mag- 
többletet hoz 1 kát. holdon, míg a káli és nitrogén trágyák eredménye 
semmi.


