
3. Erdély központi részének talajviszonyai.

(Jelentés az 1914. évi országos átnézetes talaj felvételről.)

TlMKÓ IlVlRE-tŐl.

(Nyolc szövegközti ábrával.)

Hazánk királyhágóntúli részének átnézetes talajismereti felvétele 
volt intézetünk agrogeológiai osztályának f. évi munkaprogrammja. Ebből 
nekem jutott feladatul Erdély központi részének, a Mezőségnek s az ezt 
É és K  felől környező hegyvidéknek és hegyközi síkságoknak bejárása 
és térképezése.

Részletesebben körvonalozva, munkaterületem felölelte a Mezőségen 
kívül Erdély északi határhegyei közül a szamosmenti kristályos pala
szigeteket; a Kőhát, Guttin, Lápos, Ilosvai hegységeket; a Rodnai, Bor- 
gói és Bukovinai Havasokat; a besztercei magas síkságot; a sz-atmár— 
szilágyi dombvidéket; végül a tordai, kolozsvári, dési és küküllőmenti 
síkságokat Szatmár, Szilágy, Beszterce-Naszód, Szóin okdob oka, Maros- 
torda, Alsófehér, Tordaaranyos, Kolozs vármegyékben.

Erdélyrészi felvételeimet megelőzőleg a koratavasz folyamán a 
Dunántúl összeegyeztető reambulációt végeztünk dr. B a l l e n e g g e r  R ó
b e r t  és T r e it z  P é t e r  kartársaimmal.

Hazánk átnézetes talajtérképezését, a megállapított négy éves mun
kaprogram mnak megfelelően, ez év nyarán Erdélylyel befejezni reméltük, 
hogy azután az eddigi bejárások és külső vizsgálatok eredményeit a labo
ratóriumiakkal kiegészítve közreadhassuk. Dacára annak azonban, hogy 
a külső munkában négy hónapot töltöttem, a mostoha nyári időjárás meg
akadályozott abban, hogy tervezett munikaprogrammomat teljes egészé
ben betarthassam és elvégezhessem mindazt, mit elvégezni s egyben be
fejezni is reméltem. Hozzájárult ehhez még a kitört háború is, mely 
lehetetlenné tette már augusztus hó első felében további külső munkál
kodásomat annál is inkább, mert éppen erre az időre esett volna határ
széli hegységeinknek bejárása.

így  tehát átnézetes országos talaj felvételeink befejezéséhez részem
ről még pótlások válnak szükségessé.
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A  Mezőség.

A  Mezőség Erdélynek csaknem közepét foglalja el, tehát azt a 
területet, melyet nagy vonásokban délről Torda, az Aranyos és Maros; 
kelet felől ugyancsak a Maros, különösebben Marosvásárhely, Teke, Szász
régen; nyugat felől Kolozsvár és Szamosújvár; észak felől pedig Dés, 
Bethlen és Beszterce határolnak. Természetesen ez a körülhatárolás csu
pán csak geográfiái, mert geológiai, vagy még inkább talajismereti alapon 
a mezőség határai másképen alakulnak ki. Nevezetesen a harmadkorú 
Erdélyi medence északi kisebb részét foglalja el a Mezőség. Felépítésében 
a miocén-kor elején zárt medencében leülepedett ú. n. mezőségi rétegek 
vesznek részt. Geológiailag tehát addig terjeszthetők a Mezőség határai, 
ameddig a mély tengeri mezőségi lerakódások uralkodólag szerepelnek, 
így  nyugaton Kolozsvár, Sólyomkő, Sajó vidékéig, hol azután részben 
eocén, majd túlnyomóan lajtamész rétegek ismeretesek. Északon Gáncs—  
Borgóprund között dacit és dacittufa, keleten és délen szarmatakorú réte
gek vonnak határt a Mezőség típusos lerakódásai köré. A  medence további 
széleit azután minden oldalról ősi kőzetek határolják. Ezek északnyu
gaton a Réz-, Bükkhegységben, nyugaton a Bihar, Vlegyásza, délen 
a Fogarasi Havasok és keleten a moldvai határvidék alaphegységeiben 
jutnak a felszínre.

Ezen az alapon a Mezőség jóval nagyobb területű, mint aminőnek 
a közfelfogás tartja. Egész Erdélynek mintegy 10'5-ét teszi 5247 km2-nyi 
területével. A  vármegyék közül Tordaaranyos, Kolozs, Szolnokdoboka, 
Beszterce-Naszód és Marostorda között oszlik meg. Nyugaton, északon és 
keleten hegykoszorú övezi; dél felől ellenben már csak dombok határol
ják. Közepes magassága 390 m az Adria tükre felett. A  Mezőség magas 
fennsík, melyet szakadékos völgyek szelnek keresztül-kasul. Érdekes jelen
ség hidrológiai tekintetben az, hogy e szinten felül a Mezőségen számba- 
vehető forrás nem igen fordul elő.

A  Mezőség vízrajzi viszonyai eléggé különlegesek. Sajátságos kép
ződményei pl. a Mezőségnek azok a kisebb-nagyobb tavak, melyek a 
völgyek mélyét itt-ott kitöltik. Ezek legnagyobbrészt mesterséges gátak
kal létesített tavak, melyeket részben a száraz időszakban érezhető víz
hiány orvoslására, részben pedig halastavak nyerésére mesterségesen 
nagyobbítottak. Déloroszország rengeteg kiterjedésű mezőségén (sztyep) 
hasonló tavakat ugyanilyen célokat szolgálva s hasonló módon létesítve,, 
bőségesen találunk.

Tájképileg a legszebbek és egyszersmind a legjelentékenyebb mező
ségi tavak a Hódos- és Gyekei-tó északon, délen a Mezőzáhi-tó (lásd az
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1. ábrát). Nem egy helyen a tavak lefolyó vize apró malmokat hajt. így  
pl. a Kolozs- és Beszterce-Naszócl megyék határán 338 m tengerszinfeletti 
magasságban fekvő Barátfalvi-tó is, melynek legnagyobb mélysége 10 m. 
A  völgyfenekek természetes alakulatainak ilynemű mesterséges kihasz
nálása minden tekintetben csak gazdaságosnak mondható. A mezőségi 
tavak lecsapolását épen ezért mindenképen meg kell akadályozni. Az 
ivóvíz ügye úgyis egyike a legnehezebben megoldható kérdéseknek a 
Mezőségen. A völgyekben a mezőgazdálkodás sikere is e tavakhoz van 
kötve.

4 ! 4

1. ábra. A Mezőzáhi-tó. hátterében típusos mezőség. (Dr. Papp K. felvétele.)

A földtani viszonyok eléggé megmagyarázzák a Mezőség vízhiá
nyát. A  mezőségi rétegekben fellépő palarétegek, homokkő- és agyag- 
padok a csapadékvizet gyorsan a mélyedésekbe vezetik, hol a horpadá
sokon és völgy fenekeken mocsarakká és tócsákká gyülemlik az össze. 
E tócsák azonban nyáron át nagyon gyakran kiszáradnak. A Mezőség 
hepe-hupás felföldje vízrendszer kialakulására alkalmatlan terület, miért 
is számbavehető folyóvíz nincs rajta, hanem csak pocsolyák és tavak 
egész sora jelzi a számos vízfolyás irányát.

A hepe-hupás térszin kialakulásában jelentős szerepet játszanak 
& rogyások (suvadások), melyeknek előidézésében a talajvizeknek nagy 
fontosságot tulajdoníthatunk. A tetők horpadásaiba futnak ugyanis a
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felső humuszos rétegben összegyülemlett talajvizek. Ezek azután a lejtők 
felé szivárogván, a felület alatti agyagrétegeket sekélyebb avagy nagyobb 
mélységekben állandóbban nedvesen tartják, amelyen azután a lejtő meg
rogyik. A  suvadások tehát itt mindenkor a talajvízzel állanak szoros 
kapcsolatban, továbbá azzal a körülménnyel, hogy a lejtők kiszáradása 
nem egyenletes. Meggátolásuk egyedül célravezető módja a lejtők fölötti 
mocsaras horpadások víztelenítésében rejlik. Azért a Kolozs fürdőn (lásd 
a 2. ábrán) és sok más helyen a Mezőség területén a lejtők költséges

2. ábra. A kolozsi sóstó.

fásítása csak akkor fog maradandó sikerrel járni, ha nem csupán ezzel 
akarjuk a suvadás indító okait megszüntetni.

Jellemzőik még a Mezőségre a sós források s a földgáz-elő fordulás ok. 
Az Erdélyi medence mezőségi rétegeinek legfontosabb képződménye 
ugyanis a kősó, melynek tömzsei a dacittufa és gipsztelepes legalsó 
szintáj felett fekszenek a palás agyagmárgában. A  sókibúvásoknak — 
melyek a medence peremén vannak, de a mezőségi rétegek határán belül 
sorakoznak —  köszöni létét a nagyszámban előforduló sósforrás. Kolo- 
zson látjuk ezt legszembetűnőbben, mert itt az egykori sóbányák kör
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nyékén vannak a sósforrások. Itt az egykori Gábor-akna helyén 322 m 
tengerszinfeletti magasságban egy sóstó is van, mely az egykori sóbánya 
beszakadása helyén keletkezett, ép úgy, akár csak a szovátai sóstó.

A kolozsi sóstó vize hazánk legkoncentráltabb sósvizei közé tarto
zik, melyet a kincstár a városnak fürdő céljaira átengedett. Ezenkívül 
Kolozson még 5 sósforrás van. Sóstavak, illetve sósforrások ismeretesek 
még Kolozson kívül ettől É-ra Korpádon, tovább É felé Kötelenden s a

3. ábra. A szászpénteki sóstó, hátterében típusos mezőséggel. (Dr. Papp K. felvétele.)

vele szomszédos Marokházán, továbbá Katonán, Buda telkén, Szászpén- 
tekem (lásd a 3-ik ábrát), Vajola-, Bátos- és Görgény-sósaknán, melyek 
mind a Mezőség pereme felé jelzik a kősótömzsök kibukkanását.

A  mezőség centralistább részeiben jelentkező sósforrások közül emlí
tést érdemelnek a bazidi kénhidrogénes, a mezőkölpényi jód- és brómot 
tartalmazó, a mezősámsondi, a mezömadarasi szintén kónhidrogénszagú, a 
száltelki, a mezőszentgyörgyi jódos, a virágosvölgyia kiscégi glaubersós 
(lásd a 4-ik ábrát), a nagy oly vési, kissármási és uzdiszentp éteri sósfor
rások.
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Ivóvízben, mint fentebb jeleztem, a Mezőség szűkölködik. Az 1906. 
év nyarán D a r á n y i  I gn ác  m. kir. földmívelésügyi miniszter úr megbízá
sából P a p p  K á r o l y  dr. tiszttársam, P a z á r  I s t v á n  közegészségügyi mér
nökkel együttesen bejárták a Mezőséget és tanulmányaik alapján vélemé- 
nyes jelentést nyújtottak be a vízben szűkölködő községek vízellátása 
ügyében. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a Mezőségen a községek kútjai 
a humuszos talajból s a mezőségi palák legfelső rétegeiből nyerik silány 
vizüket, melyek szárazság alkalmával csaknem egészen elapadnak, nedves 
időkben pedig a föld árja magasra emelkedve, a kútak vize szennyes, egész
ségtelen, ihatatlan lesz. Az arra legjobban reászoruló községek vízhiányá
nak úgy a közegészségügy, mint az állattenyésztés szempontjából való 
orvoslására a javaslat elkészült, amint azonban tapasztaltam, ezirányban 
további lépések csak annyiban történtek, hogy a m. kir. fölmívelésügyi 
minisztérium kirendeltségét zaklatják minduntalan a községek a tartósabb 
szárazság alkalmával mindig bekövetkező vízhiány megszüntetésével, 
azonban a kirendeltség által elkészített tervek a községek áldozatkészsége 
hijján kivitelre nem mindig kerülnek.

A Mezőség geológiai szerkezetének tüzetesebb megismerése hatalmas 
lendületet nyert a néhány év óta megindult földgázkutatási akcióban. A  
kutatások eredményei „Jelentés az Erdélyi Medence földgázkutatása kö
rül eddig végzett kutató munkák eredményéről I— II. 1911— 1912“ című 
munkában láttak napvilágot. E nagybecsű kutatási eredményekhez csak 
annyit akarok hozzáfűzni, hogy délkeleti Oroszország mezőségein (sztyep) 
az erdélyihez hasonló geológiai viszonyok között ugyancsak földgáz-forrá
sokra akadtak.1) Igaz, hogy ott még nagyobbrészt csak tudományos érde
kességszámba megy a földgáz-előfordulás, gazdasági és ipari kihaszná
lása elenyésző csekély; azonban mi is csak annyiban vagyunk előbbre 
Oroszországnál, hogy a fentebb jelzett tudományos kutatás nyomán Er
dély földgázkincsét feltártuk.

Talajismereti szempontból a Mezőség kétségtelenül hazánk legere
detibb területe. Egységes talajkialakulása mellett olyan jellegeket visel 
magán az ott uralkodó talajtípus, mellyel az ország egyetlenegy össze
függőbb területe sem bír. A  tulajdonképeni mezőségi zonális talajtípust 
a közönséges csernoszjomot látjuk itt kialakulva, úgy, amint azt Romániá
ból és Oroszországból ismerjük. A  mezőségi zonális talajtípus az u. n.k 
csernoszjom ugyanis izohumuszos alzónákra különül. A  Nagy- és Kis- 
Magyar-Alföldön, a Dunántúl és az Alföldet szegélyző dombos vidékein
ken világosabb színű, kevesebb humusztartalmú, ú. n. csokoládé- és

í') T im k ó  I m r e : „Földgázkutatások Oroszországban" Bányászati és Kohászati 
Lapok. 1914. 2. sz.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 27
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gesztenyebarma színű mezőségi altípusokat láttunk uralkodólag kiala
kulni, melyek a klíma szárazságának arányában e zónán belül már széke-

4. ábra. A kiscégi keserűvíz forrás. (Dr. Papp K. felvétele.)

seket is zárnak magukba. A  Mezőség az izohumuszos altípusok közül a 
harmadikat: a közönséges csernoszjomot reprezentálja. A  Mezőség sajá
tos talajának és növényzetének kialakulása (1. az 5. ábrát) az ottani klíma
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hatásának tudható be. A  talaj kialakulására befolyást gyakoroló főklíma- 
tényezők a csapadék, a hőmérséklet és a szelek itt úgy érvényesítik hatá
sukat, hogy Alföldünkkel szemben a Mezőséget hidegebb, nedvesebb kií
rná junak ismerjük.

Már az orografiai különbségben is megtalálhatjuk annak okát, hogy 
Erdélynek —  bár ugyanazon földrajzi szélességen fekszik, mint az A l
föld —  éghajlata egészen más.

A  hőmérsóknek, mint egyik legfontosabb klímatényezőnek meg
oszlása a Mezőségen pl. Alföldünkhöz viszonyítva a következő:

Január Április Julius Október Évi köz

Nagy-Alföld: - 2 °  C 11° C 22— 23° C 11— 12°C 10— 11° C
Mezőség: — 3° C 10— 11° C 20— 21° C 10— 11° C 9 10 C

Megállapíthatjuk mindenekelőtt e kis összeállításból azt, hogy a 
Mezőség hidegebb klímájú Alföldünknél, mert ha a Nagy-Alföldet fel
ölelő — 2° és — 3°-os januári izothermákban annak kontinentalitása érvé
nyességre jut, még inkább láthatjuk ezt a — 3°-os izothermától keletre 
Erdélyben, hol is ép úgy, mint az Északkeleti Felföldön, a legszigorúbb 
a tél. Általános téli hőmérséki jelensége hazánknak különben az, hogy 
az izothermák északról húzódnak DK felé, ami azt jelenti, hogy a hő
mérséklet délnyugatról csökken északkeletre. Ezzel ellentétben a nyári
izothermák húzódása egészen más, mert akkor ezek inkább a szélességi 
körök irányához simulnak. Különösen a Nagy-Alföld tiszamenti részének 
erős felmelegedése észlelhető ekkor, míg a Mezőség inkább a Dunántúl, 
főleg annak balatonfelvidéki részének hőmérsékletével mutat azonossá
got. Júliusban tehát az Alföld melegítő hatása a jellemző, továbbá a 
hőmérsékletnek dél-északi irányban való csökkenése, mely így lényegesen 
eltér a januári kelet-nyugati irányú csökkenéstől.

Áprilisban a hőmérséklet eloszlása meglehetősen egyöntetű s körül
belül ugyanazokat a vonásokat tünteti fel, mint júliusban, csak a hőmér
sékleti gradiens kisebb a júliusinál.

Októberben a hőmérséklet eloszlása az áprilisihoz hasonló, csak
hogy a hőkülönbségek még kisebbek.

Általában a négy évszakot képviselő hónapok hőmérséki eloszlásá
ból jellemző fővonásként az tűnik ki, hogy januárban a délkörök, a többi 
három hónapban a szélességi körök irányát ismerjük uralkodóknak az 
izothermák alakjában. Télen tehát az óceáni befolyás nyilvánul túlnyo
móan, míg a többi évszakokban az aránylag meleg Alföld lép előtérbe, 
mely mintegy nagyobb kiterjedésben egyenlően felmelegedett terület úgy 
hat, hogy az izothermák a nyugati és keleti határvidékeken dél felé 
lehajlanak.

<8)
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A  galíciai, podoliai s egyáltalán a dóloroszországi csernoszjom 
sztyep izothermái Alföldünk és a Mezőség izothermáitól csak abban kü
lönböznek, hogy pl. a januári hőmérsékletben a kontinentális hatás igen 
erősen érvényesül (— 4U—  15° C), amely azután a hőmérsékletet erősen 
lenyomja. A júliusi izothermák azonban már 18 7— 22 6° C közé esnek.

Galícia, Podolia és Déloroszország mezőségi (csernoszjom) területein 
a hőmérsék eloszlását a következő összeállítás mutatja:

A  romániai mezőségen a nyári izotherma 20— 22 5° C közé esiky 
az évi közepes pedig 9 5— 10° C közé.

Ami már most a csapadékviszonyokat illeti, arra nézve hazánkban 
általános szabály, hogy az átlagos évi csapadékeloszlás a domborzati 
viszonyokat követi, azaz az előbbi az utóbbinak függvénye. A csapadék
maximumok elhelyezkedése megfelel a déli és délnyugati szelekkel kap
csolatos jelentékeny csapadékképződésnek. A hegyeknek déli és délnyu
gati lejtőin csapadékbőség van, az ellenkező oldalon pedig esőárnyék. 
Áll ez nálunk főleg az észak-déli irányú hegyvonulatokra. A  csapadék 
már a lankás hegységi lejtőn szaporodik, az előhegységben fokozódik, 
tehát nem hirtelen áll be a hegység tövében. Nálunk, a tengerpart kivé
telével, télen van a legkevesebb csapadék. A normális izohiéta, mely az 
extrem csapadékmennyiségeket elválasztja, a 125 mm-es. Ezen kívül van 
a csapadék maximuma, belül pedig a minimuma. Abszolút maximumot 
jelez a tengerpart, még pedig Fuzine 490 mm-rel. Maximumok még az 
ÉK-i Kárpátok, a Moma Kodru, a Biharhegység, a Pojána Ruszka és a 
Magas-Tátra. A normális izohiétán belül legkisebb a téli csapadék a 
Dunántúl kisebb részében, a Nagy-Alföld tiszántúli részén és csak
nem egész Erdélyben. így  az Alföldön a téli csapadék minimuma 75, 
Erdélyben 62 mm-re is leszáll.

Tavasszal már több a csapadék hazánkban. A normális izohiéta 
a 175 mm-es. A csapadék abszolút maximuma most is a tengerparton van, 
a minimumok részben ugyanazon területen vannak, mint télen. A  Nagy-

Ka miénecz podolski
Odessa
Tarnopol
Kiev
Poltava
Woronyezs
Szaratov
Orenburg
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és Kis-Alföld és Erdély a normális izohiétán belül van. Legkevesebb 
a csapadék a tiszamenti Alföldön (150— 134 mm).

A  tengerpart kivételével nyáron esik az egész országban a legtöbb 
eső. A normális izoliiéta ekkor a 250 mm-es. Az abszolút maximum 
(495 mm) ekkor az ÉK-i Kárpátokban (Máramaros m.) van. A minimum 
a Nagy- és Kis-Alföldön van (165 mm), de jóval kisebb területen, mint 
az előző évszakokban. Erdélyben nyáron háromszor annyi csapadék esik, 
mint télen.

5. ábra. Típusos mezőség Uzdiszentpéter környékén. (Dr. Papp  K. felvétele.)

Hazánkban ősszel, a tengerpart kivételével, mindenütt kevesebb a 
'csapadék, minit nyáron. Normális izoliiéta a 175 mm-es. Abszolút maxi
mum a tengerparton (Fuzine) 830 mm.

Minimális a csapadék mennyisége az Alföldön (150 mm) és Erdély
ben (125 mm), úgy, hogy ebben az évszakban a minimum Erdélyben van. 
A  csapadék évszakonkinti eloszlása periodikus jelleget mutat.

Az oroszországi csernoszjom sztyep területek hőmérséki eloszlá
sában a kontinentalitás igen erősen kidomborodik. A januári és 
júliusi hónapok hőmérséki különbségének alsó határa 23, felső 35°-ban
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állapítható meg, míg Közép-Európában ez az amplitúdó 16— 23° C kö
zött váltakozik. A  fokozódó szárazföldi jelleg következménye a hőmér
séklet jelentékeny havi, sőt napi ingadozása is.

A  csapadék évi menetében is a nyári esőzések mutatnak rá a szá
razföldi jellegre. Az orosz csernoszjom sztyepen nyáron az egész évi 
csapadéknak mintegy 40%-a esik le. E területekét főleg a korai nyári 
esőzések jellemzik, melyek zivataros záporok módjára hamarosan lefoly
nak. A  kevés téli havat a szél söpri el s így a tavaszi hóolvadás hiány
zik, mely pedig a talajnedvességnek főforrása szokott lenni.

Álljon itt egy pár adat a tőlünk keletre eső mezőségi területek 
csapadékviszonyainak feltűntetésére:

Jellemző évi csapadékmennyiségek a fenti területek egyes állomá
sairól: Orenburg 430 mm; Kiev 510 mm; Sztavropol 730 mm; Voronyezs 
620 mm; Tarnopol 583 mm; Constanta 340 mm; Jassy 481 mm; R. Sarat 
647 mm.

A z elmondottakból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mező
sé gek (sztyep) keletkezését nem annyira az esőhiánynak, mint inkább az 
eső kedvezőtlen időbeli eloszlásának kell tulajdonítani.

Végül a szélről kell megemlékezni, mely ágy meteorológiai, mint 
klimatológiai szempontból tekintve, egyaránt fontos tényező. Főszerepe 
van az időjárás változásaiban; így a hőmérséklet alakulásában, a csapa
dék eloszlásában. A hőfok emelkedése vagy sűlyedése, a csapadék elosz
lásának a szél egyik szabályozó tényezője, hogy honnan áramlik felénk a 
levegő.

Széleloszlás tekintetében összehasonlítva a Nagy-Alföldet a Mező
séggel, azt látjuk, hogy míg a Mezőségen a nyugati szél az uralkodó egész 
évben, a Nagy-Alföld déli részében az északkeleti, középső részében a déli, 
északi részében pedig az északi szeleknek van legnagyobb gyakorisága. 
A  Kis-Alföldön az említett szélirányokkal ellentétben az északnyugati 
szelek az uralkodók, melyek a Bakony— Vérteshez érve, részint délre, ré
szint keletre kitérni igyekeznek.

A széljárás képe körülbelül ügy alakul ki hazánkban, hogy a Kis-
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Kárpátokról a Kis-Alföldre, az Északi-Kárpátokról dél felé, az ÉK-i 
Kárpátokról, a Biharból és Kodra Momáról a Nagy-Alföldre igyekszik 
a légáramlat. így  a Tisza vidéke mintegy a középpont, mely felé a lég
áramlatok legtöbbször mozognak.

Évszakonkint vizsgálva a szél járatokat, látjuk, hogy télen az álta
lános állapot az, hogy az uralkodó szél túlnyomóan a hegyekről lefelé tart 
az alacsonyabb tájakra. Az Alföldön a 1)K, D és Iv-i, a Mezőségen a K-i 
szelek uralkodnak. Tavasszal a DK-i és D-i szelek még gyakoribbak lesz
nek az Alföldön, a Mezőségen a K-i szél rovására a Ny-i lép előtérbe.

6. ábra. A r c t o m y s  bobac, Sctireb. lakóüregei (krotovinák) Kolozsváron a honvéd- 
utcai bányában. (Dr. Szentpétery Zs. felvétele.)

Nyáron úgy a Mezőségen, mint az Alföldön a Ny és ÉNy-i áram
latok az uralkodók.

Ősszel a szélirányok eloszlása a téli állapothoz nagyon közel áll.
A szelek esős jellegének meghatározása eléggé bonyolult kérdés, 

mert hiszen a klimatológiának e vonatkozásaiba a barométeres depresszió
kat is be kell vonnunk. Enélkül egész egyszerűen helyén való volna az a 
megállapítás, hogy a tengeri szelek nedvesek, a szárazföldiek szárazak s 
így az összes európai hegységek nyugati oldala esősebb, mint a keleti. 
Klasszikus példa erre az Erdélyi Mezőség, mely növénytenyészeti flórá
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ját és mezőségi talajkialaikulását annak köszönheti, hogy a tiszántúli ma
gyar Középhegység, azaz a Bihar-Kodru esőárny ókába esik; a keleti sze
lek pedig, így a híres székely bóra a „nemere“ , az ú. n. lecsapó szelek faj
tájához tartozó, igen száraz, viharos szél, mely rendkívül párologtató ké
pességénél fogva hidegnek is mondható. Annyi bizonyos, hogy hazánkban 
nyugati és délnyugati szél idején valóban legtöbbször kapunk esőt és 
egyúttal a legtöbb esőt. Meg kell azonban említeni, hogy a depressziók 
esőt előidéző hatása ma már közismert. Pl. Közép-Európa jó része ép úgy, 
mint Nyugat-Európa szél tekintetében az észak-atlanti depressziók hatás
körébe tartozik s ezért a túlnyomó szél délnyugat és nyugati s erre esik 
az esővalószínüség is. Az általános szabály azonban az, hogy a depresszió 
útja dönti el az esős szél irányát valamely helyen. Hazánk széleloszlásá
ból egyszersmind az is kiviláglik, hogy a maga egészében nem tartozik 
már az észak-atlanti depressziók hatáskörébe. Ismeretesek ugyan s Iiazánk 
esőzése eloszlásában hatásukat éreztetik más irányból jövő depressziók 
is, csakhogy nem uralkodókig.

A klimatikus viszonyok eloszlásának hazánkban azért szenteltem 
bővebb ismertetést, hogy ezzel mintegy bevezetőjét adhassam Magyar- 
ország talajkialakulásáról átnézetes felvételünk befejezésével adandó ösz- 
szefoglaló munkánknak.

A  kiimát ugyanis nem lehet kikapcsolnunk a tál aj tkialakító ténye
zők közül, de sőt —  mint azt befejezéséhez közel álló átnézetes talajfel
vételeinknél lépten-nyomon tapasztalhattuk —  annak elsőrendű fontossá
got kell tulajdonítanunk. Azok, akik ezt tagadásba veszik, megfeledkeznek 
arról, hogy a talaj kialakításában pl. a legfőbb szerepet játssza a nedves
ség, a víz, melynek mennyiségétől függ nemcsak az organikus anyagok 
felhalmozódása, illetőleg azok mennyisége, hanem a talajban a mállási 
folyamatok végbemenése is. A víz, amint észrevesszük, mindenekelőtt 
szétosztja a talaj sóit annak felületi, továbbá alsó szintjeiben. Sok esetben 
kimossa, máskor pedig felhalmozza azokat a különböző szintekben. Ebből 
világos azután, hogy a talajok élesen elkülönülnek egymástól aszerint, 
amint nagyobb, avagy kevesebb nedvességben van részük. A  talaj ned- 
vességi fokának megállapításánál természetesen csak az a nedvesség- 
mennyiség szerepelhet, mely az atmoszférából (csapadék, levegő-nedves
ség) a talajba kerülve ottmarad s résztvesz a talajkialakító folyamatok
ban. Ennek a nedvességnek mennyisége, amint tudjuk;, mindenekelőtt a 
hőmérséklettől, az anyakőzet természetétől és a növényzettől függ. Ezért, 
ha nem juthat elég csapadékhoz a talaj az atmoszférából és ha még ezen 
felül melegebb hőmérsékű vidéken helyezkedik az el; akkor a talajnedves
ség java része észrevehető gyorsasggal el fog párologni. Juthatnak tehát 
a földfelület különböző helyein különböző mennyiségű nedvességhez a
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talajok a csapadék útján, de ha hőmérséki viszonyaik különbözők, akkor 
annak dacára egyenlő talajkialakulást fognak felmutatni. Így kapcsolódik 
bele a talajkialakulás folyamatába a hőmérsék, mint klimatikus tényező. 
A  szükségelt bő- vagy kevés mennyiségű nedvességnek megfelelően oszt
hatók, azaz különíthetők azután el vidékenként a talajféleségek, mely 
klimatikus elkülönülés az ősnövényzet által mindenkor kifejezésre is jut.

Eddigi átnézetes talaj felvételeim arról győztek meg, hogy ott, ahol

7. ábra. Réti agyag mocsaras területen, háttérben típusos mezőség Nagysármástől 
ÉNy-ra. (Dr. P a p p  K. felvétele.)

nedvesség tekintetében megvan az optimum, ott a talaj organikus anya
gainak elbomlása gyorsan történhetik és egyszersmind legintenzivebb a 
mállás is. A  közepes nedvességi viszonyok mellett a talajban levő szerves 
anyagok elbomlása már kisebb energiával megy végbe. A  mérsékelt meny- 
nyiségű nedvesség végül nem elegendő a fenti folyamatok lebonyolítá
sára, még kevésbbé a kevés nedvesség. A  másik véglet a túlságos bő ned
vesség esetén áll be. Itt az állandó nedvességgel való telítés gátolja a 
szerves maradékok elbomlását (rothadás). Az időnkint bőséges nedves
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séghez jutó talajok az évnek csak bizonyos szakában telítődnek nedves
séggel s ennek megfelelően alakulnak ki talajtipusokká.

A  Mezőség uralkodó talajtípusa: a közönséges csernoszjom a mér
sékelt nedvesség alatt kialakult talajok csoportjában foglal helyet. Nö
vénytenyészeti ősi formája a füves mező, mely egyszersmind az ott ural
kodó kiimának is kifejezője. A  mérsékelt nedvesség ugyanis a füvek 
dúsabb fejlődéséhez elegendő, azonban nem elegendő ez a nedvesség ahhoz, 
hogy a szerves maradványok képződött mennyiségét teljesen el is bont
hassa, aminthogy ahhoz sem, hogy a talaj sóit kimoshassa, mely sók, 
mint tudjuk, egyrészt a talaj ásványi alkatrészeiből alakulnak ki, főleg 
azonban a növények hamumaradványaiból.

Ezért e talajokban a humuszos sötét színű horizont alatt jelentkez
nek a sók. Ilyen sók uralkodólag a szénsavas mész és a gipsz. A  szén
savas mész a legkülönbözőbb formákban fordul elő.

A  humuszos réteg vastagsága meglehetősen ingadozó a felület 
egyenlőtlenségei következtében, de rendszerint tetemesebb, mint az A l
föld világosabb színű mezőségi talajainál. Átlagban 70— 80 cm a humu
szos (Ai +  A 2) réteg, melynek (A a) felső szintje vékonyabb az alatta 
levő (A 2) szintnél. Az A x horizont az A 2-be bár fokozatosan megy át, 
mindazonáltal a kettő közötti határ elég világosan felismerhető. Az A 1 
szint morzsás, majd göröngyös, rögös. Az A 2 szintben a rögösség prizma
szerű formában még fokozódik. A  B szint meszes, rögös, a C szint 
sárga mezőségi agyag. A  humusz mennyisége a Mezőség uralkodó talaj
típusában a közönséges osernoszjomra jellemzően 5— 6%, néha ennél 
is több.

A  humusz mennyiségének kialakulásában a nedvességnek nagy sze
rep jut. így  állanak elő az izohumuszos régiók a mezőségi zónán belül. 
Hazánkban a Nagy-Alföld és az Erdélyi Mezőség nagy vonásokban kü
lönálló izohumuszos régiókat alkotnak.

A  talajnedvesség mennyisége a mezőségi talajzónán belül a humusz- 
tartalomra nagy befolyással van. Ezt bizonyíthatja a következő kis össze
állítás:
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talajoknál tapasztalhatjuk. Ide tartoznak Nagy-Alföldünk talajai nagy 
részben, hol a talajnedvesség megfogyása még a talaj sóinak felszaporo
dását is eredményezi (szikesek). Láthatjuk tehát, hogy a kiima a humusz
tartalomra való hatással egyetemben a talaj tápsóinak mennyiségi elosz
lását is befolyásolja.

Hogy az Erdélyi Mezőség uralkodó fekete talaja a természettől 
nyújtott eredeti növényi tápanyag gazdagságát a növénytermelés révén 
nem juttatja kellőleg érvényre, annak oka sok mindenben keresendő. így

8. á b ra . Sós a g y a g  a széki s ó sk u ta k n á l. (D r . P a p p  K . fe lvétele .)

elsősorban a hiányos, okszerűtlen talaj mivetésben. Már a Mezőség egye
netlen felületi kialakulása, a hepe-hupás térszin, melyet a lejtőrogyások 
(suvadás) még fokoznak, a rendszeres talaj mívelés elé sok-sok akadályt 
gördítenek. A  vízmosások s ennek kapcsán a partrogyások, a völgyek 
rendezetlen vízfolyásai mind alaposan hozzájárulnak ahhoz az álla
pothoz, hogy az erdélyi részek mezőgazdasági tekintetben hazánk alföldi 
és dunántúli részeihez viszonyítva annyira elmaradtak.

A föld mivel ésügyi m. kir. minisztérium erdélyi kirendeltsége dicsé
retes buzgalommal látott a bajok orvoslásához, azonban mindezideig csak
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a kezdet kezdetéhez ért, mert hisz rengeteg itt a tennivaló. Teljesen új 
alapokra kell itt fektetni a mezőgazdálkodást az eredendő, fent vázolt 
bajok gyökeres orvoslásával.

A  Mezőség területén az uralkodó humuszdús fekete talajon kívül 
sötétbarna (csokoládébarna) talajjal is találkozunk, főleg a Maros és az 
Aranyos völgyében, hol egyszersmind kevesebb az évi csapadék mennyi
sége is. Az itt található talajszelvényben a humuszos (A x -f- A 2) réteg 
vékonyabb, a Bx szint meszes, a Cx szint pedig rendszerint az említett 
folyók durvább vagy finomabb egykori hordalékaiból áll.

A  Mezőség határain szabálytalan körvonalban a fent ismertetett 
jellemző talajféleség némi változást szenved. Az erdő ugyanis előnyomu
lást mutat a Mezőség felé s ennek megfelelően a mezőségi tipus elvál
tozik, azaz az erdei vegetáció hatása alatt degradálódik. A  romániai és 
oroszországi mezőségi területek peremén ugyanezek a jelenségek észlel
hetők. Az erdőrégió határán a jellegzetes talajféleség itt is a degradált 
csernoszjom.

Az erdő előnyomulása a mezőség felé, vagy attól való visszahúzó
dása ismert jelenségek a különböző országokban. Az előnyomulás foly
tán hajdani mezőségek fekete talajai degradáltatnak azáltal hogy a 
karbonát valamelyest mélyebbre mosatik, az A  szint humusztartalma 
csökken, a B szint pedig az erdei talajtipus diószerű szövetéhez mutat 
átmenetet.

Európai és Ázsiai Oroszország erdőtalajainak tekintélyes része a 
hajdani mezőség (prehisztordkus sztyep) fekete földjeinek elváltozásából 
keletkezett (Lublin, Radom, Kiev, Csernigov, Őrei, Tula, Kazán, Perm, 
Tobolszk, Tomszk). Csernigov kerületben a degradált mezőségi talajok 
között sós talaj ok is előfordulnak.

Romániában az Erdélyi Mezőségnek jellegzetes fekete talaja az 
észak-moldovai mezőség némely helyén, Rél-Moldova corurlui járásában 
és mint keskeny öv Focsa.ni és Ploesti között a dombvidék szélén található. 
A  csokoládészínű altípus már keleti Munténia és déli Olténia egész 
síkvidékét borítja. A  degradált mezőségi talaj Moldovában található, bár 
csak igen keskeny vonulatban, mely azonban dél felé kiszélesedik és 
Bukarest környékén, valamint Olténiában uralkodó lesz. Murgoqi ez 
utóbbi talajfajta kialakulását Romániában e vidékek mediterrán klimá- 
jából magyarázza.

Hogy a Mezőség peremén az erdő hatása alatt kialakult degradált 
talajok egykor mezőségi területek voltak, azt pl. Kolozsváron egy szel
vényben található pusztai állat (bobak) lakóhelymaradványai (krotovina) 
bizonyítják (1. a 6. ábrát).

4 28
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K o c h  A n t a l , a Szamos völgyét helyenkint —  így Kolozsváron is
__ szegélyző párkánysíkok pleisztocén anyagából emlősmaradványokat
írt le. így  Kolozsmonostorról Rhinoceros tichorhinus B lü m b . és Bős 
prímigenius B o j ., Szamosi alváról ugyancsak rhinoceros maradványokat 
és Elephas primigenius zápíogtöredóket. A  kolozsmonostori Pappataka 
pleisztocén sárga agyagából a löszre jellegzetes molluszkumokat említ. 
1886— 87-ben ugyancsak K och A n t a l  a kolozsvári Kövespad-utcában 
levő kavicsbányában Foetorius lutreola K e y s . et B l a s ., a Közép-utca 
végén levő városi kavicsbányában pedig Arctomys bobac S c h r e b . csont
maradványokat gyűjtött. Ezek közül a Foetorius lutreola (vidramenyét) 
a Wolga alsó szakasza mentén még ma is él (orosz neve: Norka). A ka- 
záni és szaratovi kormányzóságban gyakori a kisebb vízfolyások men
tén is. Mai előfordulása tehát a tipusos orosz csernoszjom sztyep terüle
tére esik. Az Arctomys bobac (pusztai marmota) legtipusosabb állatja az 
orosz csernoszjom sztyepnek. Az árvalányhajas mezőség halmos részein 
kolóniákban tanyázik. A  Don és Volga alsó szakaszát környező óriási 
kiterjedésű humuszdús szűz mezőségen ma is ép oly gyakori, mint Dél- 
Szibéria és Mandzsúria stipa sztyepjein.

1912-ben a Don és Volga vidékén járva, az ottani szűz sztyep terü
leteken. így különösebben a woronyezsi kormányzóságba tartozó Kamen- 
njj sztyepen igen sokat láttam. A száraz talajban üreget as magának, mely 
a felület felé csöves, alul kitáguló kamrás szerkezetű. Ebben élnek csa- 
ládonkint nagy számban.

Végül a jelzett talaj féleségeken belül a völgyekben, folyók, erek, 
patakok és stagnáló vizek (tavak) szélein mocsaras területeket találunk, 
melyekben dúsabb savanyúfű vegetáció alatt réti agyag alakul ki (1. a
7. ábrát). E völgyek egynémelyikében igen gyakori a sós agyag elő
fordulása is (1. a 8. ábrát).

A  Mezőséget övező degradált mezőségi erdőtalajféleségek csaknem 
észrevétlen átmenetet adnak a barna erdei talajokhoz. E talajok a Mező
ségtől D-re a Maros és a Küküllő közötti háton, É-ra pedig a Szamos 
mentén a szilágysági dombosvidéken jutnak uralkodó szerephez.

Ezeken a területeken ép úgy, mint a Mezőségen a suvadások révén 
ú. n. omladéktalajok állnak elő. Ugyanis a megrogyott partoldal eredeti, 
teljesen kialakult talaja lecsúszván, sokszor a talajszelvény C szintje, 
azaz az alapkőzet kerül a felületre, vagy a három szint egyes tagjai 
összekeverődve. A  suvadások helyén tehát az omlás vagy rogyás után 
úgy a lekerült- keveredett földben, mint a helyben maradt csúszó felü
leten új talajkialakulási folyamat indul meg, melynek előhaladása na
gyon is változó. A  lerogyott részeknél mindig gyorsabb, mint a csúszási
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felületen, főleg akkor, ha a lesuvadt talaj nem túlságosan keveredett össze. 
Ezeknél azonban a talajvizek okoznak nehézségeket.

A rogyások folytán keletkezett talajok tehát átmeneti talaj félesé
gek a teljesen kialakult (zonális) és a ki nem alakult (azonális) talajok 
között.

E talaj féleségek tüzetesebb vizsgálatát ép úgy, mint az országhatár
menti hegységek talajviszonyainak kutatását a bekövetkezett háborús 
állapot megakadályozta.

Ezeknek pótlása tehát a következő nyári munka feladatául maradt.


