
4. Jelentés az 1914. évi agrogeologiai munkálatokról.

T r e it z  P é t e r -tői.

A  múlt év nyarán a háború bekövetkeztéig Brassómegyét és Csík
megyét jártam be, de e területeknek csak az alacsonyabb régiókba ter
jedő részeit, míg a magas hegység bejárása augusztus és szeptember hó
napokra volt tervezve. Felvételemnek ez a második része, sajnos, a bekö
vetkezett háború miatt lehetetlenné vált, minthogy felvételi területem az 
ország határán húzódik végig, ahol háborús időben térképezni nem volt 
lehetséges. A  hátralevő időt tehát az Alföldön reambulációval töltöttem 
el, később pedig Szolnok- és Hajdumegye székes területein végeztem 
tanulmányokat.

A  b e g y ű jtö tt  anyagot a tél fo ly a m á n  a bevon u lt S z in y e i-M erse  
Z sigmond  g e o ló g u s-v e g y é sz  laboratóriu m ában  m egv izsgá ltam . A v izsg á la t 
eredm én yeit a lább  közlöm . E  v izsgá la ta im a t dr. E mszt K álm á n  osz- 
tá ly g e o ló g u s -v e g y é sz  és dr. H o r v á t h  B é l a  g e o ló g u s-v e g y é sz  urak  m in 
den m ódon  e lőseg ítették ; tám ogatásu k ról ez a lkalom m al is ősz in te  k ö szö 
nettel k e ll m egem lékeznem .

Az 1914. év tavaszán adta ki F r an c ée  R ezső , a müncheni Biológiai 
Intézet igazgatója, nagyfontosságú munkáját a talaj mikrobiológiájáról, 
az Edaphon-ról.1) F r an cée  Edaphonja a talajismeretnek egy oly részét 
tárgyalja, mely eddig teljesen kívül esett a tudományos kutatások körén, 
bár tárgyának fontossága a vizsgálatok sorrendjében éppen a legelső 
helyet jelölte volna ki számára. A  különböző talajtípusok Edaphonjának 
meghatározása olyan fontos kérdéseket fog megmagyarázni, melyeknek 
megoldását eddig majdnem 100 éven keresztül a chemia segítségével keres
ték, sajnos, eredmény nélkül.

Minthogy meggyőződésem szerint a talaj Edaphonjának ismerete 
a talaj tulajdonságainak kiderítése és megítélése szempontjából éppen 
olyan fontos, mint bármely alkotórész meghatározása, szükségesnek lát
tam, hogy az Edaphon vizsgálati módszereivel megismerkedve, magam i)

i )  R .  F r a n c é e : Das E d a p h o n .  M ü n c h e n , 3 9 1 4 . M e g e m l í t i  e z t  a z  1 9 l3 .  é v i  i g a z 

g a t ó s á g i  je le n t é s  is  (2 5 . o ld . ) .



A 32 TKEJLTZ PÉTER (2 ;

is dolgozhassak ebben az irányban. Természetesen mindig szem előtt 
tartva annak szükséges voltát, hogy ily irányú vizsgálataim mindig meg 
kell hogy tartsák a talajvizsgálat jellegét; éppen úgy, mint pl. a geo
lógusnak kövületeken és egyéb maradványokon végzett vizsgálatai, min
dig valamely geológiai kérdés megoldását szolgálják, bár maguk a vizs
gálatok egészen a zoológia vagy botanika körébe vágnak.

S e m s e y  A n d o r  dr. Öméltósága, aki a talajvizsgálatok iránt mindig 
nagy érdeklődést tanúsított, mint volt mezőgazda, rögtön felfogta a kér
dés nagy horderejét, szívesen adományozta a tőle kért költséget egy tanul
mányútra. Ezzel július hóban három hetet F r a n c é e  R e z s ő  úrnak, a bio
lógiai intézet tudós igazgatójának, továbbá H i m m e r  A .  és dr. A m m a n  H. 
tanár urak és A i c h b e r g e r  R. úrnő útmutatásai nyomán a müncheni bio
lógiai intézet laboratóriumában az Edaphon tanulmányozásával töltöt
tem el.

Kedves kötelességemnek tartom hálás köszönetemet kifejezni S e m 

sey A n d o r  dr. Öméltóságának áldozatkészségéért, valamint F r a n c é e  

R e z s ő  igazgató, H i m m e r  A .  és dr. A m m a n  H. tanár uraknak, R. A i c h 

berger úrhölgynek értékes tanításaikért és fontos útmutatásaikért.
Az Edaphon fontosabb mikroszkopikus élőlényeinek tanulmányo

zása különösen azért volt az idén oly aktuális, mert éppen 1914. év tava
szán sikerült hosszas fáradozás után hazánk magas hegységeinek 79 
pontjáról hómintákat gyűjtetnem. E hóminták üledékeinek vizsgálatához 
okvetlenül szükséges volt, hogy a talaj mikrobiológiájáról, azaz az Eda
phon közönségesebb és gyakori alakjairól némi fogalmam legyen.

A hóminták begyűjtése.

Mióta megkezdtük a hegyes területek talajainak vizsgálatát, mind
inkább megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy a hegyeket bebo
rító egyöntetű földréteg elmállásából keletkezett a helyi termőtalaj s 
hogy ez mindig független az alapot alkotó kőzet minőségétől. Ez a föld
réteg hulló porból származott s így anyaga egyöntetű maradt, bárminő 
kőzet feküdt is alatta. A  belőle alakult termőtalaj azonban változott a 
helyi klíma szerint.

1911. év május havában, mint ismeretes, hazánkban egy nagy 
porfelhő vonult keresztül. E porfelhőről szóló adatokat összegyűjtöttem 
s vizsgálataim eredményeiről a magyar Földtani Társulat ülésén (1913.
I. 29.) beszámoltam.1) Idézett előadásomon következőket mondtam:
,,Hazánk természetrajzi viszonyainak egyik sajátsága és jellegzetes vo- i)

i) F ö ld t . K ö z lö n y  1 9 1 3 . X L I I I .  k t . 1— 3. fü zet.
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nása az évente ismétlődő porhullás. A  normális porhulláshoz annyira 
hozzá vagyunk szokva, hogy az fel se tűnik, csak akkor kapunk róla hírt, 
ha az nagymértékű, ha a felhő, melyből hullik, olyan sűrű, hogy 
a láthatárt elfedi és a látást gátolja. A  porhullás tavasszal és ősszel erő- 
sebb, télen és nyáron gyengébb, de azért folyton tart. Hazánk Alföldjét 
koszorúzó hegyhátak termőföldje nem annyira az alapot alkotó kőzet 
mállási terményeiből alakult, mint inkább abból a hulló porból, mely 
a legfiatalabb geológiai kor tartama alatt még hullott s a lejtőkön és 
tetőkön felszaporodott. A por származására nézve kétféle: egy része a nagy 
sivatagokból származik, mely Afrika és Ázsia közepét foglalja el; a má
sik s nyilván a nagyobb része, pedig abból a porból rakódik le, melyet 
az Alföldről a felmelegedett légáramok hoznak magukkal és a hegységbe 
való felemelkedésük alkalmával a beálló lehűlés hatása alatt ott lehullat
nak. Az Alföld peremén emelkedő dombhátakra és hegyekre nem hullik 
mindenüvé egyenlő mennyiségű por. Egy helyre több, más helyre keve
sebb jut. A hulló por mennyisége határozza meg az illető vidék flóráját, 
ezért az évi porhullás nemcsak mint érdekes geológiai tény érdemel figyel
met, hanem vizsgálata rendkívül nagy fontossággal bir úgy erdészeti, 
mint mezőgazdasági szempontból.“ —  Ezeket mondtam 1913-ban tartott 
előadásom alkalmával.

Előadásom alapján megkértem a magyarhoni földtani társulat veze
tőségét aziránt, hogy a tudós társulat tagjaihoz felhívást intézhessek 
oly célbók hogy nekem további vizsgálataimhoz segédkezet nyújtsanak. 
P a p p  K á r o l y  úr, a társulat főtitkárja, kérésemnek a legnagyobb kész
séggel tett eleget. Hálásan köszönöm neki e helyen is hathatós támoga
tását. Megszerkesztettük alábbi felhívást s azt a társulat tagjainak még 
külön meg is küldtük.

„ Felhívás a hulló por gyűjtésére. Az 1911. évi május hónap 29-től 
június hó 2-ig nagy porfelhő vonult át hazánk keleti felén. A  porfelhő 
anyagának vizsgálata azt mutatta, hogy ezen porfelhő is azon évente 
ismétlődő portartalmú légáramok egyike, melyek délről a sivatagos terü
letekről kiindulva végigvonulnak az északi mérsékelt öv felett. E lég
áramlatok portartalmának egy része majd itt, majd ott, a helyi meteoro
lógiai állapot szerint vagy esővel, vagy hóval, vagy szárazon jut le a 
föld felszínére. Csak akkor tűnik fel, ha olyan helyen mutatkozik, ahol 
különben a poros légkör a ritkább tünemények közé tartozik, mint pl. 
magas hegységben. Az Alföldön rendesen olyankor jelzik a porhullást, 
ha az egész vidék hótakaróval van födve s a por a hóra hullva megfesti 
azt, más évszakokban a poros légkör, a porhullás, mindennapi esemény.

A  porhullásra vonatkozó feljegyzések tanulmányozásából kitűnt, 
hogy minden évben van porhullás. Hazánk különböző vidékein végzett

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 28
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agrogeológiai vizsgálatokból már régen azt kellett következtetnünk, hogy 
a hegyeink lejtőit és fennsíkjait fedő termőtalaj egy része abból a hulló 
porból halmozódott fel, melyet a szél hosszú évezredeken át odaszállított.

Azonban ennek a hulló pornak csak kisebb része származik ten
gerentúlról; nagyobb részét azok a légáramok szállítják, melyek a nyári 
és őszi száraz időszakban naponta az Alföldről felhúzódnak a hegységbe 
(völgyi szelek).

A  tengerentúli por vonulásának ősszel és tavasszal van az ideje. 
Január, február és március hónapokban támadnak a föld sivatagos régiói
ban azok a hatalmas erejű viharok, melyek a port a földről a légkör 
legfelső régióiba felsodorják, ahonnan az uralkodó légáramok észak felé 
szállítják.

A  hulló pornak a növényzet tenyészetére rendkívül nagy hatása 
van s ezért erdőgazdasági szempontból nagyon fontos volna annak a 
megállapítása, hogy az ország különböző vidékeire télen át hullik-e egy
általán por s ha igen, mennyi.

A  minta begyűjtésére olyan helyet kell kikeresni, mely a köz
lekedési utaktól és vasútvonaltól távol esik. A  hómintát mindig fenn
síkról kell venni; lejtők a minta gyűjtésére nem olyan alkalmasak. A 
begyűjtött hómintát legcélszerűbb ott helyben egy tiszta edényben meg
olvasztani s a tiszta vizet leöntve, a maradékot egy üvegben eltenni s 
abban beküldeni.

Tájékozásul megemlítem, hogy Budapest mellett a Svábhegy leg
magasabb pontján négy liter hóban ( =  cc. 2 liter víz) 0 075 gr por volt. 
A pornak nagyobb része ugyan korom, de elég anyag volt benne arra- 
nézve, hogy mikroszkópiái vizsgálatot végezhessünk rajta.

A  mintavétel alkalmával következő adatokat kell feljegyezni:
1. A  hely megjelölése, tengerszini magasság a katonai 1 : 75,000 

térkép alapján.
2. A  hóréteg vastagsága.
3. A  megolvasztott hó mennyisége.
A  föntebb vázolt fontos kérdések megállapítására szükségünk volna 

a Magyarhoni Földtani Társulat mindazon tagjainak a közreműködésére, 
akik fáradságot nem kímélve, már eddig is több becses megfigyelést, sőt 
mintát is küldöttek ia M a g y a r h o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  t i t 
k á r i  h i v a t a l á n a k  (Budapest, VII., Stefánia-út 14.), ahová kérjük 
az összes adatok s minták küldését.“

Hazafias tisztelettel
Budapesten, 1913 február 8-án.

T r e it z  P é t e r ,
m. kir. agrofőgeológus.
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A  felhívásnak csakugyan volt is némi eredménye, amennyiben Te- 
mesmegyéből, Ungból, Krassószörény-megyéből és Beregmegyéből kap
tunk megolvasztott hómintákat. Ezek a hóminták, melyek a táblázatban 
vannak felsorolva, beigazolták, hogy ez irányban való tanulmányok fontos 
eredményeket szolgáltathatnak s ezért a hómintáik gyűjtését mindenáron 
folytatni kell.1)

Minthogy a magas hegységben való hógyűjtés költséggel jár, mely 
költséget a társulat nem viselhette, így tehát csak kevés anyag érkezett 
be. A  téli hulló por kérdésének megvilágításához szükséges volt azonban 
ezt a hóminta-gyűjtést nagyobb szabásban végrehajtani. Ekkor javasla
tomra a m. kir. földtani intézet igazgatósága a m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium erdészeti osztályának támogatását eszközölte ki.

Téglás Gábor min. tan. úr Öméltósága, a földmívelésügyi minisz
tériumban az erdészeti osztály főnöke, kihez kérésemmel személyesen is 
fordultam, rögtön átlátta a kérdés rendkívüli nagy jelentőségét s meg
ígérte, hogy vizsgálataimat minden tekintetben támogatni fogja.

A  következő utasítás szétküldése igen szép eredménnyel járt.
„Utasítás a hóminta gyűjtésére. A mintavétel célja. Régi tapasz

talás az, hogy az eső meg a hó tisztítja a levegőt. A lehulló csapadék 
kimossa a levegőből mindazokat az alkatrészeket, melyek benne lebegtek 
s neki csak járulékos alkatrészei voltak. A  földkerekség számtalan pont
ján, különböző magasságokban úszó levegőrétegekből már sok ezer mintát 
vettek és vizsgáltak meg. E vizsgálatok eredményeiből tudjuk azt, hogy 
a levegőnek járulékos alkatrészei között vannak:

1. Gázok (szénsav, ammóniák).
2. Cseppfolyós testek (salétromos sav és salétromsav).
3. Végtelen parányi szilárd testek (konyhasó, kénsavas só, kristály- 

kák, kovasavas, szénsavas, foszforsavas ásványok szilánkjai, limonit szem
csék, agyag morzsák és szerves anyagok).

A  felsorolásból kitűnik, hogy a csapadékokkal a földre kerülő anya
gok magukban foglalják a növényi tápláléknak legfontosabb elemeit.

A  természet tehát maga gondoskodik arról, hogy a talaj termő ereje 
ki ne merüljön, mert a növényi életnek a csapadékokkal nemcsak vizet 
szolgáltat, hanem ezzel együtt tápanyagot is nyújt neki. Ha a talaj táp
anyag-készlete nem pótlódna ilyen természetes úton, akkor azokon a he
lyeken, ahol a csapadék évi mennyisége nagy, ez a talajt annyira kilú
gozná, hogy benne csak a legigénytelenebb növények találnák meg meg
élhetési feltételeiket s ott a földet végül csupán a Sphagnum mohapár- i)

i) A  Budapesten hullott sötét havat az igazgatóság szintén gyűjtette és a hóié 
leszűrt üledékét B a l l e n e g g e r  R ó b e r t  m. kir. geológus vizsgálta.

2 8 '
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nája borítaná be. S csakugyan az Északkeleti-Kárpátoknak mindazon a 
lejtőin, amelyekre orografiai helyzetüknél fogva évente csekély mennyi
ségű por kerül, ott a Sphagnum mohatelepeit mindenütt meg is találtam. 
A csapadékkal évente a földre kerülő pornak mennyisége meglátszik a 
növényi takaró összetételén. Nagy általánosságban fogalmat ad erről pl. 
az erdei fenyő (Pinus silvestris) tenyészete is. Olyan vidéken, ahol évente 
sok por hullik, ott ennek a fának tenyészete oly buja, a fa anyaga oly 
laza szövetű és törékeny, hogy a hónyomást nem bírja el és ott erdőt 
nem is alakíthat. Olyan vidékeken ellenben, ahol a lehullott pornak évi 
mennyisége kevés, ott az erdei fenyő fája olyan szilárd, hogy azt még 
vasúti talpfának is alkalmazhatják. Ilyen klímájú vidék az igazi hazája 
az erdei fenyőnek.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a lehulló por mennyiségének vizs
gálata nemcsak tudományos kérdésekre ad felvilágosítást, hanem e vizs
gálatok eredményének gyakorlati haszna is van, mert belőlük értékes út
mutatásokat lehet nyerni.

A mintavétel ideje. A porral terhelt légáramok származási helye a 
Sahara sivatag, vonulásának rendes iránya északi, vagy északkeleti.

Hazánk felett átvonuló poros légáramokból a magas hegységben 
legtöbb por az esti harmattal a hegyeknek déli, vagy délnyugati lejtőin 
és az erre lejtő fennsíkokon fog lerakódni. A poros légáramok legsűrűbb 
vonulása január, február, március hónapok idejére esik. Bár nyáron is 
van porhullás, de ezt hó híjján nem tudjuk oly egyszerűen felfogni. Leg
könnyebb azt a port összegyűjteni, mely most a téli hónapokban a hó
takaróra hullott s ennek száradása alkalmával közel a felszínhez össze
gyűlt.

A minta begyűjtésére tehát a legcélszerűbb időszak március, április 
hónapokban van.

A mintavétel helyének megválasztása. A  hóminta begyűjtésére 
olyan helyet kell kikeresni, mely úgy a közlekedési utaktól, valamint a 
vasútvonaltól is távol esik s lehetőleg a hegységnek szabadon fekvő, ha 
nem is a legmagasabb, de ehhez közel eső régióiban van. Minthogy ennek 
a tájékoztató vizsgálatnak pusztán az a célja, hogy megállapítsa, misze
rint hazánkban a különböző vidékeken, külön-külön hullik-e télen por és 
mennyi? —  tehát a mintát olyan helyen kell venni, ahol e vidéken előre
láthatólag legtöbb por hullik le.

Ilyen hely lesz a hegygerinceknek és fennsíkoknak dél vagy délnyu
gat felé néző szabadon álló vége. A mintát, ha csak lehet, fennsíkról, vagy 
enyhe hajlású lejtőről kell venni. Meredek lejtők a minta gyűjtésére nem 
oly alkalmasak.

A mintavétel módja. A hótakarón kitűzünk 2— 3 vagy több négy
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zetméternyi területet (a hóréteg vastagsága és a rendelkezésre álló edény 
nagysága szerint), a havat egész a földig leássuk. S ha nem lehet a ki
tűzött tér havát egész vastagságban beolvasztani, akkor a mintát abból a 
részből vesszük, mely szemmel láthatóan legpiszkosabb, legtöbb porral 
van keverve.

Az összehordott havat egy nagyobb vasbográcsban vagy üstben 
lehet megolvastzani. A  hó elolvadása után az üst a tűzről leveendő, hogy 
a por benne leülepedhessék.

A  víz kitisztulására 2 óra időt kell számítani.
A  zavarodás leülepedése után a tiszta vizet lassan, igen óvatosan 

leöntjük, hogy a fenéken levő iszap fel ne zavarodjék. A  fenéken maradó 
iszapos vizet üvegekbe öntjük és bedugaszoljuk. A postára való elküldés 
előtt a dugókat okvetlenül le kell pecsételni.

A származás helyét megjelölő felírást vagy rá kell az üvegre kötni, 
vagy rá ragasztani.

A  mintavétel alkalmával következő adatokat kell feljegyezni:
A  hely nevét és tengerszini magasságát a katonai 1 : 75,000 térkép 

alapján.
Feljegyzendő a hóréteg vastagsága; megolvasztott hótömege; to

vábbá az, hogy a hóréteg egész tömegében egynemű-e, vagy fekete, pisz
kos csíkok látszanak-e benne a leásott falon? Ha igen, hány csík látszik?

A  porminták m. hir. Földtani Intézet, Budapest, Stefánia-út 14. 
címre küldendők be.‘;

Budapest, 1914. február hó.
Treitz Péter,

m. kir. agrofőgeológus.

< 7)

Amint az alábbi jegyzékből látható, a felhívásnak nagy sikere 
volt, mert 20 vármegyéből összesen 79 hómintát kaptam. A  gyűjtések 
helyei a Karszt és a Kárpátok egész hegykoszorúját felölelve. Krassó- 
szörénytől egész Túróc-vármegyéig terjednek.

Mielőtt a beküldött hóüledék minőségének megbeszéléséhez fognék, 
nem mulaszthatom el, hogy mindazoknak, akik a hógyűjtés körül segít
ségemre voltaik, hálás köszonetemet ki- ne fejezzem. Különösen Téglás 
Gábor min. tan. urnák, nemkülönben azoknak az uraknak, akik a hó- 
üledéket beküldték s a hótakaró minőségéről levélben értékes adatokkal 
járultak a vizsgálat alatt álló kérdés tisztázásához.
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A  téli hótakaró alkotórészei.

Általánosan ismert dolog, hogy a légkörben csak akkor képződ
hetik csapadék (eső, hó, harmat, köd), ha a levegőben porszemek lebeg
nek s ha a levegő vízgőz-tartalma ezekre a porszemcsékre rárakódik. 
A porszemek a vízgőz kondenzálásakor belső magként szerepelnek, mely 
mag köré parányi cseppek alakjában csapódik le a levegő vízgőz-tartal
mának kisebb vagy nagyobb része, ily módon alakul a levegő nedvesség! 
foka szerint eső, hó, harmat vagy köd. Ilyenformán tiszta, pormentes 
csapadék nincs is.

De ez a portartalom első tekintetre nem tűnik fel, csak az eső 
vagy hóié üvegben való ülepítésekor mutatkozik. A  leesett hó mindig 
tisztának látszik. Azonban a hónak ez a tisztasága sohasem marad meg, 
felszine mindig bepiszkolódik, akár síkon, akár hegyen fekszik. A 
több napos vagy hetes hó felülete idővel szürke, sárga, veres, vagy 
fekete lesz.

Városok, falvak közelében még csak megmagyarázható a hófelü
letnek ez a bepiszkolódása, azonban magas hegységben, oly helyeken,, 
melyek távol esnek emberi lakhelytől, az ilyen .színváltozás már nehe
zebben érthető.

E jelenségnek éppen a feltűnő volta csábította a természettudósokat 
a színváltozás okainak kiderítésére s ezért az ily irányú vizsgálatok már 
nagyon régi keletűek. Az alpesi hómezők színeződéséről már 1854-ben 
egy nagy munka jelent meg: E h r e n b e b g  K. G .: Mikrogeologie, Leipzig 
(1854). Ebben a munkában a föld mikroszkópiái összetételét magyarázza 
E h r e n b e r g  s a többi között a havat megfestő port is megvizsgálja és 
leírja. Szerinte a por délről, a passát szelek szárnyán kerül az Alpok 
homezőire s e port ,,Passatstaubí4 (passat por) néven ismerteti.

A következő években mind több és több helyen gyűjtött hónak 
vizsgálták meg a portartalmát. A  hóminták származásának körzetébe bele 
esnek a Grönland örök jegét borító hómezők, Norvégia, Svédország, Skó
cia magas hegységeinek, továbbá az Alpoknak, Pireneusoknak hómezői, 
sőt még a Himalája egy 4300 m magas csúcsáról is gyűjtöttek vizsgálat 
céljából havat.

A  vizsgálati eredmények meglehetősen egyeznek. Minden egyes 
mintában sok ásványi és sok szerves anyag volt. Az ásványok közül leg
több volt:

kvarc, azután j Az egyes mintákban 
földpát, az alkotó részeknek csak
amfibol, I az aránya változott,
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míg a felsorolt ásvány féleségek mind megvoltak bennük.
Azonban az ásványi alkatrészeken kívül még sok más mikroszko

pikus élőlény, vagy ilyennek a héjjá volt a hóban. Diatomea kovapáncélja 
volt legtöbb benne, azután más növényi részek, virágpor, növényi mag
vak. spórák, peték stb. A vizsgálatok megmagyarázták azoknak a vér
piros vagy téglavörös foltoknak származását is, melyek az Alpok hó
mezőin támadnak s néha nagy kiterjedésűek. A hónak ilyetén való meg- 
vörösödését egy parányi alga okozza: a Sphaerella nivalis, mely a nap 
heve alatt megolvadt hólében él és nagyon elszaporodik. A hóié ugyanis 
nem tiszta víz, hanem mindig tartalmaz különféle sókat feloldva. A  nap
fény hatása alatt megolvad a hó, sós levében ez a kis alga vígan él és 
szaporodik úgy, mintha csak valamely tápanyag-oldatban volna.

A hóié összetételéről az I. táblázat nyújt képet. A  táblázatban 
1907 január 5-én Londonban és tőle délre 30 mértföldnvire eső Kentben 
egy park tisztásán hullott hónak elemzési adatai vannak leírva. A 
konyhasónak azt a nagy mennyiségét, mely a fenti táblázatból kitűnik, 
Angliának földrajzi helyzete magyarázza meg. A szél a hullámzó tenger
vizet a hullám taréján szétporlasztja s a tengervíznek ez a finom pora, 
mely a levegő áramlásával a szárazföld fölé kerül, adja a hólének a fel
tűnő magas sótartalmát.

I. t:ábla. Angliában gyűjtött hó sótartalma.

turmalin,
piroxén,
csillám,
rutil,
zirkon,
kalcit,
limonitszemek,
agyagkonkréciók.
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A hóié összetétele.

Minden egyes vízben találtam: chlort, kénsavat, foszforsavat, a bá
zisok közül vasoxidot, meszet és magnéziát; továbbá minden vízben volt 
szabad ammóniák is. Salétromnitrogént besűrítés nélkül nem tudtam ki
mutatni. Besűrítés után azonban igen.1) (87. szám.) Látnivaló tehát* 
hogy a hóié igen sok fontos növényi tápláló anyagot tartalmaz, benne 
tehát baktériumok, gombák, algák s más hasonló parányi lények vígan 
tenyészhetnek és szaporodhatnak.

A z üledék. Mindjárt eleintén szembe ötlött az üledékeknek egyen
letes fekete színe. Ha felráztam az üveget, akkor az üledék a vizet is fe- i) i)

i) S t o k l a s a  I. dr. tanár a csehországi hómintákban mindig ki tudott salétrom
nitrogént is mutatni, néha elég nagy mennyiséget. W o l l n y : Forschungen auf d- 
Gebiet dér Agrikulturphysik.
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kotére festette. A  víz éppen olyan volt, mintha nagyon, finom korom 
festené meg. 1913-ban a Svábhegyen gyűjtöttem kb. 4 liter havat. A  hó 
felszíne itt is fekete volt. a fekete csíkból származott 2 liter hólében össze
sen 0 0741 gr. szilárd anyag és literenkint 11 mg chlor volt. Minthogy a 
Svábhegyre a kelenföldi állomásról, vagy az óbudai gyárakból elég korom 
kerülhet, így a fekete színt csakugyan koromnak vettem. Az 1914. évi 
hóminták 'azonban jórészt olyan helyekről származnak, ahova annyi korom 
.és füst nem juthat, hogy az a havat ennyire megfesse, így, ha az üledék 
mégis fekete, a fekete szín nem származhatik csupán koromtól.

A fekete színeződést okozó anyag oly finom szemcséjű volt, hogy 
az a vízzel együtt a szűrőpapír likacsain is átment. A  munka folyamán 
azonban azt is láttam, hogy a nyitott üvegekben levő fekete zavarodás 
elveszti a színét, s lassankint megbámul, rozsdabarna színű lesz; a víz 
felületén pedig vasbaktériumokra jellegzetes irizáló bevonat keletkezik, 
jeléül annak, hogy egyrészt a hólében vas is van, másrészt, hogy a lég
körből. ahova jutott, a spórák 8 hónapi áztatás alatt nem vesztették el 
csiraképességüket, hanem amint oxigén jutott a hóléhez, rögtön elkezdtek 
élni és szaporodni. A  baktériumok az előzőleg fekete vasvegyületet a vas 
•oxidációja folytán barnára változtatták át.

Ebből a fekete üledékből egy részletet platin lemezen égettem el, 
vasas hamu maradt utána; egy másik részt kénsavval égettem el; a kén
savas oldatban sok ammóniákat mutathattam ki, mely a fekete üledékben 
volt benn. Ezzel a vizsgálattal tehát már beigazolódott, hogy a fekete 
anyag nem lehet korom, hanem valami vas és nitrogéntartalmú szerves 
anyag. Dr. H o l l e n d o n n e r  F er en c  műegyetemi m. tanár úr, akihez 
ezzel az anyaggal felvilágosításért fordultam, megállapította, hogy: „a 
szervetlen anyagon kívül pontosabban meg nem határozott moszat is van 
az átadott hóié szűrés útján nyert fekete üledékében. Mivel a növényi 
sejtekben mindig vannak savak, így csersav is, azért a fekete szín létre
jöttében a vas és a csersav közreműködhetik a többi tényező mellett, mert 
más esetben moszat nem volt található benne.1

Nyílt kérdés marad azonban, hogy a mintagyűjtés leírásában emlí
tett hóban levő csíkok szintén ilyen származásuak-e? Nagyon sok helyen 
ez csakugyan így is van, de városok és gyárak közelében a koromnak 
nagy szerep jut a hó megfestésében. Erre a kérdésre friss hómintáknak 
a vizsgálata adhatna csak felvilágosítást.

A  kis algák nyilván a termőtalaj alakításában is részt vesznek, 
mert nagyon nevezetes körülmény az, hogy a magas hegységben az erdő 
határán felül fekvő talajok mindig feketék! Grác melletti Schöckel-hegy 
plátóján (1400 m), Wiener-Neustadt melletti Schneebergen (2200 m), a 
Retyezát fennsíkján (1876 m), a Krimi félszigeten a tengerből 600 m ki-
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emelkedő Ay Petri-hegy tetején <a gyep alatt mindenütt ilyen fekete talajt 
talál ta/m.1)

A  fekete talaj megtartja a színét akkor is, ha desztillált vízzel több
ször átnedvesítjük és kiszárítjuk. Tudvalevő dolog, hogy a csersavas vas
csapadék nagyon állandó.

Az említett, eddig még közelebbről meg nem határozott algákon 
kívül még egyik, Münchenben megvizsgált hómintában következő mik
roszkopikus lényeket találtuk:

I. osztály: S c h i z o r o p h y c e a e .
Chroococcus túrg idus 
Oscillatoriaceae spec.

B a c i l l a r i a e .
Centricae: Isthmia

Gallionella.
Pennatae: Achnanthes minutissima 

Navicula spec.
Hantzschia amphioxis (élő).

F u n g i.
Cladosporium humifacieus P. E m.
Sok csírázó gombaspóra.

P r o t o z o a .
Nebella flabellulum Leidy 
Cysta
Trinema enchelys héj.

Ezeken kívül: keményítőszemcse; pollen =  virághimpor; Rotatoria és 
másféle peték.

A  baktériumokat nem vizsgáltuk, de a hóié felületének irizáló be
vonata már külön vizsgálat nélkül is bizonyítja a vasbaktériumok 
jelenlétét.

Az összeállításból látható, hogy az Edaphon tagjainak nagy része 
már a hótakaró elolvadásával belekerül a talajba.

Vizsgálataim alkalmával nem lehettem figyelemmel a baktériu
mokra és a gombákra. Az utolsó években a baktériumok és gombák tanul
mányozása igen nagy méretekben történik. Ezek a tanulmányok világot 
vetettek a baktériumok és gombák spóráinak rendkívüli elterjedésére. 
A  levegő telve van velük, magas hegységben, síkon, tengeren, száraz- 
földön egyaránt. Természetesen a hólében is meg lehet a közönségesebb 
baktériumokat és a gombáknak spóráit találni, itt csak arról lehetne szó, i)

i) Dr. J. Nabokich egyetemi tanár Odessában említette, hogy a Kaukázus 
hegyormain, az erdő határán felül levő gyepek talaja is fekete.
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hogy meghatározzuk, melyik fajta van nagyobb, melyik fajta kisebb 
számban az egyes mintákban. Gazdasági fontossága mindenesetre volna 
ilyen vizsgálatnak s remélem is, hogy még fogunk ily irányú vizsgála
tokat is végeztethetni.

A  magas havasi régiókban lévő legelőkön gyűjtött boruló szerves 
anyagokban, állati hulladékokban nagyon sokféle gombaspóra van. A 
Sc h m id t  A .1) vizsgálatai szerint mintegy 200 gombafaj van, mely a tala
jon lévő bomló szerves anyagban tenyészik. Ezeknek a spóráit mind a 
szél terjeszti el. így  mint magától értetődő dolgot említem meg, hogy 
sok üvegnek felszínén penészgomba-telepeket találtam.

Ásványi alkotórészek. A  hóié üledékében sok ásvány is van. Az 
1913. évi gyűjtésből származó anyag ásványtartalmát dr. V e n d l  A l a d á r  
megvizsgálta s igen sokféle ásványt talált bennük. A vizsgálat alá persze 
csak a legnagyobb átmérőjű szemcséket vehettük, az 5/ioo mm körül lévő 
nagyságúakat. A  porszemek főtömege azonban 005 mm-nél sokkal ki
sebb, sőt nagy része oly parányi szemekből áll, hogy azokat még mikrosz
kóp segélyével sem láthatjuk meg. Bár szemünkkel nem győződhetünk 
meg jelenlétükről, a chémiai vizsgálat azonban mégis kimutatja őket. 
Nagysági arányaikról csak számítás útján szerezhetünk magunknak tu
domást.

Vizsgáljuk meg mindenekelőtt azt, hogy honnan származik a por, 
minek a terméke? A por mindig kisebb-nagyobb kőzet- vagy ásvány
darabok kopásának eredménye, bár akár vízben, akár szárazföldön volt 
az anyag kopásnak kitéve. A  természetben két nagy földalakító erő mű
ködik, mely az ásványok koptatását végzi, nevezetesen a mozgó víz és 
a szél.

A kopási termények szemcsenagysága természetesen nagyon kü
lönböző, azonképen, amint nagyon változó a koptatást végző erő hatá
sának foka.

A  rohanó hegyi patak, mely olykor kocsideréknyi kőtuskókat gör
get, nagy erő; ennek arányában a gördülő kövekről összeütődésük alkal
mával nagy darabok pattannak le, a kopási termékek ökölnyi nagysá
gúak is lehetnek.

A  lassú folyású Tisza fenekén, a középső folyása mentén, 1— 1/2 mm 
nagyságú homokszemcséket mozgat. Ilyen kis homokszemekről, különö
sen ha vízben és lassan mozognak, összeütődésük alkalmával nagyon kis 
parányok pattannak le. De hogy még ezek is kopnak, azt bizonyítja az 
alakjuk; mikroszkóp alatt ugyanis világosan látható a homokszemek kop- i) *

i) S c h m id t  A l f r é d ; Die Verbreitung dér coprophilen Pilze Schlesiens. Bres-
lau, 1912.
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tatottsága. A kopási termékek ez esetben oly parányiak lesznek, hogy 
még erős nagyítás alatt is alig vehetők ki.

A  másik nagyerejű földalakító tényező a szél. Azon módon, amint 
a víz koptatja folyása közben a kődarabokat, amelyeket magával sodor, 
úgy koptatja a szél is a kődarabokat és homokszemeket, melyeiket felkap 
s repülés közben egymáshoz vág, vagy a föld felszínén gurít. Az ütődés 
pillanatában lepattant ásványszilánkok, ha elég nagyok, a vízben leszáll- 
nak a fenékre, vagy a levegőből a földre s itt mozognak tovább. De ha 
nagyon kicsinyek, akkor lebegve maradnak s így úsznak a levegő vagy 
víz sodrában.

A  mozgás módját az az irány határozza meg, mely a szemcse tö
mege és felületi nagysága között van. Légüres térben természetesen min
den szemcse leülepedik, nem így áll a dolog azonban levegővel vagy víz
zel telt térben. Ugyan itt is vonzást gyakorol a szemcsére a föld, de a 
vonzás hatásának ellentáll a súrlódás, melyet a szilánknak lefelé való ha
ladása alkalmával a vízzel vagy a levegővel szemben le kell győznie. 
Minél kisebb a tömeg, annál kisebb a föld vonzásának a hatása, de annál 
nagyobb a tömeghez viszonyítva a test felületének mérete és annál na
gyobb a súrlódás, melyet a föld vonzó erejének engedve, le kell győznie, 
hogy lefelé szállhasson. Világos tehát, hogy van egy határ, melynél a 
normális viszony felfordul s a súrlódás nagyobb lesz, mint a föld vonzó
erejének hatása, s e határon alul eső testecskék sem a vízben, sem a leve
gőben nem tudnak saját erejükből leszállani. A  természetben csakugyan 
így is van. Ügy a vízben —  a patak, a folyó, a tó, a tenger vizében —  
valamint a légköri levegőben mindig vannak parányi ásványszilánkok, 
kopási termékek, melyek oly aprók, hogy testi nagyságuknál fogva nem 
tudnak megállapodni. Lerakódásuk mindig valamely külső, a föld vonzó
erején kívül álló hatás következménye.

A  víz zúzó erejének munkája már régtől fogva ismeretes, sőt a hatás 
mibenlétét Daubrée ismert kísérleteivel teljesen ki is derítette.1) A  kísér
letekből kitűnt, hogy az ásványok vízben való koptatás alkalmával oly 
rendkívül elaprózódást szenvednek, hogy egyes parányok megközelítik az 
anyag molekulájának méretét, ezek a parányok testi nagyságuknál fogva 
a vízben már feloldódnak, elemeikre bomlanak szét, dacára annak, hogy 
a kísérlet céljait szolgáló ásványt, a földpátot magát vízben oldhatlannak 
ismerjük.

Ezzel a folyamattal künn a természetben lépten-nyomon találkozunk.
Tudjuk, hogy pld. gránitvidéken magas hegységben alkálikus ha

tású a víz, bár még csak nyomokban van benne. Alkalicitása tisztán a föld- i)

i) D a u b r é e  A .: Synthetisehe Studien über Experimental-Geologie.

(H ))

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 29
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pátok feloldásából származik, amint ez Daubrée kísérleteiből kitűnik. Bár 
ebben az esetben oly termékek is kerülhetnek a forrásvízbe, melyek a he
gyek belsejében lefolyó mozgásokkal járó elváltozásokból erednek. De 
nem csak a hegyi vizek lúgos hatásúak, folyóknak is van ilyen vize, ha 
mésztelen hordalékot szállítanak. A  Tisza vize pld. mésztelen, mégis alká- 
likus hatású. Ez fa lúgos hatás szintén a földpátok felbomlásából szár
mazik.

De nemcsak a víznek van ilyen zúzó hatása, hanem a szél is ugyan
csak elaprózza az ásványszilánkokat, midőn felkapja s egymáshoz csapja 
őket. Különösen feltűnő a laza szerkezetű talaj porzása szélben. A  futó
homok tavasszal annyira porzik, hogy pl. a Duna— Tiszaközi homok
terület szél alá eső peremén tavasszal hatalmas porfelhők húzódnak a 
tiszántúli agyagterületekre. Székes területeken pedig, midőn a nap forró 
sugarad 50— 54° C-ra melegítik fel a talaj felszínét, akkor a lúgos, széksó 
tartalmú kötőanyag elveszti kötött vizét, vele kötő, cementező hatását, s 
a göröngyök hamuszerű porrá omlanak szét. Ez a por oly finomszemű, 
hogy a szél felkapja, mint a pörnyét s ilyenkor a szántóföld olyan, 
mintha füstölne. Még nagyobb portömegeket kavarnak fel a forgószelek, 
melyek rendesen a kiszáradt székes tócsák fehér felületén támadnak.

Hasonló természeti viszonyok vannak az egyes világrészek közepét 
elfoglaló sivatagokban is, csakhogy azokban a méretek óriási, elképzel
hetetlen módon megnövekednek.

Bennünket a Szahara érdekel legjobban, minthogy hazánkban a le
hulló por javarésze onnan származik. A  Szahara kopár területe 7,459.000 
km2 terjedelmű; ebben maga a buckás futóhomokkal fedett rész 1,200.000 
km2, 4 millió négyzet km-t foglal el a köves sivatag és 2 millió négyzet 
km a kopár hegyes vidék.

A hét és fél millió km2 terjedelmű sivatag nagyságáról úgy kapunk 
legjobban képet, ha ezt az óriási területet összehasonlítjuk az európai or
szágok terjedelmével. Magyarország területe 322,300 km2, a Szahara tehát 
hazánknál éppen 23-<szor nagyobb! A  Szahara akkora mint Ausztria- 
Magyarország, Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország területe 
(7,151.000 km2) együttvéve.

Ezután a kis összehasonlítás után már könnyebben megérthetjük 
annak lehetőségét, hogy a Szaharában tomboló egyetlen vihar annyi port 
kever fel, hogy vele beterítheti egész Európát Szicíliától kezdve fel Lapp- 
landig, aminthogy ez 1901. évben így is történt.1) Az 1901-ben hullott i)

i) T r e i t z  P é t e r : Az 1901. évi nagy porhullásról. Természettud. Közlöny, 
1902. X X X IV . 392. —  H e l l m a n n  G . és M e i n a r d u s  W .: Dér grófié Staubfall vöm 
9— 12 Márz 1901 ect. Abhandl. d. Kön. preuss. Meteorologischen Institutes II. Bd. 
No. 1.
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porból különböző országokban gyűjtött és vizsgálat alá vett mintákban
0 1 — 0019 mm szemcsenagyságot állapítottak meg. De természetesen 
ennél sokkal apróbb szilánkok is voltak benne, csakhogy ezeknek a vizs
gálata már csak chemiai úton történhetik.

Az ásványi por lehető elosztódásának végső határát az ásvány
féleségek molekuláinak különböző nagysága szabja meg. Az ásványtör
meléknek a víz és a szél porlasztó munkája oly nagyfokú elaprózását 
eredményezi, hogy az egyes ásvány szilánkok az elaprózott anyag mole
kuláinál csak valamivel nagyobbak.

Az újabbkorú kutatások alapján az egyes ásványféleségek mole
kuláinak nagyságát már ki lehet számítani. A  közölt adatokat dr. So
m o g y i  A n t a l  egyetemi m. tanár úrnak köszönöm.

A  testek molekuláinak nagysága az atomoknak sokszorosa. Az egyes 
atomok nagyságát1) átlag 3 X 10 cm-nek vehetjük. (Oxigén 2 7 X 
10“ 8 cm; hidrogén 21 X 10“ 8 cm; nitrogén 2*85 X 10“ 8 cm.) A  káli- 
földpát tizenkét atomból áll; a káliföldpát molekulája tehát 12 X 3 X 
10-8 cm =  36 X 10-8 cm> vagyis 36 X 10“ 9 mm — Vs X 10 ‘ mm. 
Ezek alapján harminc földpát molekula együtt volna egy milliomod milli
méter nagyságú szemcse. Ez a testi méret mélyen az alatt a határ alatt 
van, melyet az ultramikroszkóppal meg lehet látni. G . G iv e n 2) vizsgá
latai szerint 140 |A |x (140 JT ja =  száznegyvenmilliomod milliméter) volt 
az ultramikroszkóppal még meglátható agyagszemcsék mérete. A  földpát 
molekuláinak méretét ezzel összehasonlítva, kitűnik, hogy a molekuláris 
méretet megközelítő földpátszemcsék csak akkor válnak az ultramikrosz
kóp alatt láthatóvá, ha 400— 500 egyén tömörül egy testté össze.

Hazánkban lehullott por legnagyobb szemcséi 01 mm méretűek 
voltak. A  hazai hulló pornak ezen legnagyobb testű szilánkjai testi nagy
ságra nézve úgy aránylanak a lehető legkisebb ásványszilánkok mére
teihez, mint 2— 21/2 km az egy milliméterhez.

Az elmondottakból igen érdekes és fontos következtetéseket von
hatunk. Elsősorban megállapíthatjuk azt a tényt, hogy a levegőben sok oly 
parányi ásványszilánk lebeg, melyet sem szemünkkel, sem pedig mik
roszkóppal meg nem láthatunk. Jelenlétükről csak úgy vehetünk tudo
mást, ha a levegőt vízen vezetjük át s az ásványszilánkokat a vízben fel
fogjuk. A  vízzel kevert port az ultramikroszkop segélyével meg lehet 
vizsgálni. Minthogy a talajra folyton hullik por, tehát a talajban is 
vannak ilyen apró ásványszilánkok, melyek dacára parány voltuknak 
az anyaásvány összes tulajdonságait viselik. Eddig a talajelemzés alkal

1) Jean  Periuns: Les atomes. Paris, 1913.
2) Gu y  Giv e n  : Kallóidé Eigenschaften des Tons und ihre Beeinflussung durch 

Kalksalze. Göttingen, 1915.
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mával a parányi ásványszilánkok tömegét egybefoglaltuk s agyag-, vagy 
kolloidális rész, vagy agyagos rész névvel jelöltük meg. Ezzel szemben 
a 002 mm-nél nagyobb átmérőjű szemeket 4— 10 osztályba választottuk 
külön.

Hogy ez a talajelemzési mód ugyan kezdetleges volt, azt mindenki 
megláthatja abból, ha megállapítjuk azt a tényt, hogy a 002 és 2 mm 
nagyságú talaj-alkatokat, tehát 1— 100-szoros nagyság közé esőket, 4— 6 
részre osztják, a 0 02 mm és a molekuláris nagyságok közé eső sze
meket, melyekben a legnagyobb a legkisebbnek 600.000-szerese, mindig 
egy csoportba csapták. Ennek a parányi szemekből álló talajalkatrésznek 
vizsgálata pedig még nagyon fontos eredményeket fog szolgáltatni a 
növények termelése szempontjából,1) mint ezt már számtalan alkalommal 
előadtam és leírtam s az amerikai szőlőre nézve beigazoltam.

De legfontosabb mindenekfölött a természet háztartásában az apró 
porszemeknek lehulló tömege, mely a magas hegységnek a felhők régió
jába nyúló részeit látja el évente növényi tápanyagokkal. Ha ilyen mó
don nem pótoltatnék a felhőkből lecsapódó harmatok és esők által kilú
gozott tápanyagok mennyisége, akkor a talaj itt csakhamar annyira ki- 
lúgozódna, hogy semmiféle növény sem tudna a fennsíkokon megélni. A 
lejtőkön pedig, ahová felülről némi tápanyag mégis jutna, egyedül a 
Sphagnum válna uralkodóvá. Ezzel szemben ma a hulló porral való vissza
pótlások révén gazdag havasi gyepeket találunk, melyeknek termő talaja 
meszes és termékeny.

Magától értetődik, hogy a legbővebb porhullás sem tudná a talaj 
termékenységét emelni, ha nem járna vele együtt természetes talajoltás is. 
A 13— 14. lapon felsorolt mikroorganizmusok jegyzékéből látható, hogy 
közöttük az Edaphonnak minden legfontosabb csoportjából találhatók 
egyedek. Nem kétlem, hogy ha majd részletes elemzéssel rendelkezünk, 
ez mindazon lényeknek csiráit, petéit ki fogja mutatni, amelyek a termő
talaj termékenységéhez okvetlen megkívántainak.

Összefoglalva a hóval lehullott pornak vizsgálatáról elmondottakat, 
megállapíthatjuk, hogy:

1. A  hulló porban, melyet eső, hó és a harmat mosott le a légkörből, 
sok növényi tápanyag kerül a talaj felszínére; minél több hulló por esik 
egy területre, annál igényesebb növények képesek rajta megélni, ellen
ben minél kevesebb az évente lehulló pornak tömege, annál igénytelenebb

!) T r e i t z  P é t e r : A talaj fiziológiailag hatékony mésztartalmának meghatá
rozása, I-ső nemzetközi agrogeológiai konferencia munkálatai. Budapest, 1909. —  
T r e i t z  P é t e r : Termőtalaj elemzéséről. Földt. Közlöny. 1903. X X X III. köt.
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növények válnak azon a helyen uralkodóvá. (Lásd Vaccinium-felék és 
Sphagnum helyzete az északkeleti Kárpátokban.1)

2. A hulló porral ásványi alkatrészeken kívül szerves lények csírái, 
spórái és petéi is kerülnek a talaj felszínére. Ez a tény a mai nagy siker
rel alkalmazott talajoltási eljárással egyezik. A  természet háztartásában 
tehát a műtrágyázás talajoltással kapcsolatban ősidők óta folyamatban 
lévő művelet. Az a talajjavítási mód, melyet a modern mezőgazdaság mint 
legújabb vívmányt, mint hosszas kutatások eredményét hirdeti.

3. Végül a hulló por vizsgálata meggyőzött bennünket arról is, 
hogy azok a terméketlen sivatagok, melyek az egyes világrészek közepét 
foglalják el. nem haszontalan földterületek, hanem a föld felszinét borító 
növényi takaró fontos tápsóinak raktárai. Nélkülük a hegységet borító 
viruló erdők és virágoktól ékes havasi legelők rövid idő alatt puszta, 
kopár kősivatagokká válnának, melyeken csak mohok és moszatok ten
gődnének. Azt is megtanulhatjuk belőle, hogy a természetben semmi 
sincs oknélktil, mindennek megvan a maga célja és fontos rendeltetése.

A hegység földrajzi helyzete és a termő talaj minősége közötti
kapcsolat.

A hóval gyűjtött porról szóló ismertetéssel kapcsolatban még egy 
jelenségről kell megemlékeznem, melyet az utóbbi négy év alatt végzett 
átnézetes agrogeológiai felvételeim alkalmával mindenütt tapasztaltam.

Több Ízben említettem már, hogy hazai hegységeink fennsíkjai és 
lejtői vastagon be vannak agyaggal födve, hogy az alapkőzet csak víz
mosásokban kerül napfényre, továbbá, hogy a hegység kőzete nem vesz 
részt a talaj alakításban; vagy ha igen, ez olyan jelentéktelen mértékben 
történik, hogy az a talaj tulajdonságaira alig gyakorol némi hatást.

Ez a tétel még ma is érvényben van, azonban újabb időben több 
olyan helyen voltam, ahol a hegyek lejtőin alig volt némi agyagtakaró, 
ellenben a talaj anyagának része az alapkőzet törmeléke, úgynevezett 
váztalaj (Skelett-Boden) volt. Legszembetűnőbben mutatkozik ez az elté
rés a normálistól hazánkban a Magas-Tátra lejtőin.

Az északi Kárpátokban a Kis-Fátra, Nagy-Fátra, a Mátra, Bükk- 
hegységek, az Eperjes Tokaj-i hegylánc vastag agyagtakaróval vannak 
befödve; a Vág és Nyitra völgyei között fekvő hegyláncon a lösz 800 m 
magasságig húzódik fel. Ezzel szemben a Magas-Tátra lejtőin csak kevés 
finomszemű földet találunk, a főtömeget a kőtörmelék adja. i)

i) T r e i t z  P é t e r : É v i je le n té s  az 1 9 1 3 . évi a g ro g e o ló g ia i m u n k á la to k r ó l. 

M . k ir . Föleit, In té z e t  É v i  je le n té se  1 9 1 3 . é v rő l.
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Hasonló viszonyokat találunk más országokban is, pl. Tirolban. Az 
Etsch völgyére ereszkedő lejtők és ezek fölé emelkedő fennsíkok a hazai 
havasainkhoz hasonlóan finomszemű agyagos földdel vannak beborítva. 
Míg ellenben az Inn völgyére ereszkedő lejtők földje köves; agyagos föl
det csak keveset találni rajtuk.

Azokra a tapasztalatokra támaszkodva, melyeket a keleti Kárpá
tokban végzett felvételek közben gyűjtöttem, ennek a feltűnő jelenségnek 
okát is tudom adni.

A  múlt évi jelentésemben rámutattam arra, hogy Sphagnum-telepek 
a Beregi- és Mármarosi-havasokban osak a csúcsok tövében és mindig az 
uralkodó szél árnyékában találhatók, úgyszintén, hogy a Yaccinummal be
nőtt lejtők mindig észak, vagy északkelet felé néznek. Ez a tény is a por
ral terhelt légáramnak vonulási irányával hozható kapcsolatba. A  hulló 
port ugyanis a déli és délnyugati légáramok hozzák. Amint ezek a meleg 
légáramok egy hegygerincen vagy hegyláncon kénytelenek átmenni, akkor 
lehűlnek. A  lebegő porszemek mindig gyorsabban hülnek le, mint maga a 
levegő, ennélfogva a levegő vízgőztartalmából harmat csapódik le rájok. 
A  harmattal a pornak egy része leszáll a földre. Ilyen módon a hegynek 
a másik oldalára csak kevés por jut át.

A  hegyek különböző oldalain a lehulló pornak tömegében mutat
kozó eltérés az erdő minőségében is kifejezésre jut. A  déli, délnyugati 
oldalakon bükk az erdő fája, az északkeletim pedig fenyő.

Hogy az egyes különböző égtájak felé néző lejtőkön nem hullik 
egyenlő mennyiségű por, azt már 1911-ben a temesmegyei hegység szélén, 
továbbá a keletszerbiai hegységben is tapasztaltam. Még szembeötlőbb 
volt az évente lehulló pornak égtájak szerint való egyenetlen eloszlása, 
hatásaiban 1912-ben Dunántúl nyugati szélén Vas- és Zalamegyékben 
végzett felvételeim alkalmával.1) 1913. évben pedig az Északkeleti Kár
pátokban dolgozva, láttam, hogy egy természeti törvénnyel állok szemben.

Ennek a törvénynek hatása alapján fogy vagy növekedik a hegyek 
fennsíkjain és a lejtőkön a hulló porból alakult agyagos földréteg vastag
sága, a hegységnek helyzete szerint, akár egy hegygerincről, akár egy 
nagyobb hegycsoportról vagy hegységről van szó.

A Magas Tátrában, valamint az Inn folyót Innsbruck táján kör
nyező hegységben ugyanezek a természeti törvények vannak érvényben* 
bár a térbeli távolságok óriási módon megnövekedtek.

A  Tátra felé vonuló, porral terhelt légáramok délről jönnek s mi
előtt a Magas Tátrát elérnék, kénytelenek az Alacsony Tátra és a Gö- i)

i) T r e i t z  P é t e r : J elen tés az 1 9 1 2 . évi fe lv é te le k r ő l. M . k ir . F ö ld ta n i In té z e t  

évi je le n té se  19 1 2 . évrő l.
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mör-Szepesi Érchegység fölé felemelkedni. A  felemelkedéssel járó lehűlés 
folytán portartalmúknak nagy részét már lerakták, mire a Hernád felső 
völgyébe érnek.

A  tiroli példa teljesen azonos hatások alapján alakul. Az Etsch 
völgyébe poros légáramok délről akadály nélkül jöhetnek be s itt hala
dásuk közben a magukkal sodort por java részét lerakják. Az Etsch 
völgyéből azonban csak 2000— 3000 m magas hegységen át, tehát 
1000— 1500 m-nyi felemelkedés után tudnak az Inn völgyébe eljutni. 
Hogy ezen nagy 1000 m-nyi felemelkedéssel járó lehűlés után csak kevés 
por maradhat meg a légáramban, az természetes. Ez a magyarázata 
annak, hogy Tirolban az Ötztali és Zillertali havasoktól északra eső 
hegyek kopárak, kövesek, talajuk váztalaj (Skelettboden), míg e vonal
tól délre esők sokkal jobban vannak benőve, minthogy rajtuk a hulló 
porból alakult földréteg vastagabb, tehát rajta nagyobb termékenység 
létesülhet.

Ettől az általános értékű törvénytől természetesen valamely hely 
geográfiái fekvése és domborzati kialakulása szerint számtalan eltérő 
változat lehetséges. Mindezeknek a tárgyalásába most nem bocsátkozha
tom bele, de az említett jelenségnek gyakorlati fontosságát feltünte
tendő, néhány erdőtalkotó fának az évi porhullás nagyságával szemben 
mutatkozó viselkedését említem meg. Erdei fenyő, a Vinus silvestris 
talajigényét, illetve helyesebben klímaigényét illetőleg általánosan is
mert tény az, hogy az erdei fenyő olyan talajt kíván, melyben igen 
kevés mész és magnézia van; ásványi anyagokban inkább szűkölködő, 
erősen kilúgzott talajban tenyészik jól. Ha ásványi tápanyagokban bő
velkedő talajban termeljük, akkor rendkívül buján nő. Ilyen esetben 
tája olyan puha lesz, hogy ágait a legkisebb hónyomás is összetöri. 
Gazdag talajban nevelt erdei fenyő törzsében és vastagabb ágaiban az 
évgyűrűk közei oly nagyok, hogy a fa kivágása után az egyes évgyűrűk 
elválnak egymástól. A fa belsejét, mint egy teleszkópét, ki lehet a külső 
néhány évgyűrűből húzni.

Ezzel szemben a neki való helyen termett erdei fenyő fája oly 
tömött, az évgyűrűk oly sűrűn állnak, hogy fáját keményfa helyett lehet 
használni. (Pl. Észak-Svédország erdeiben termelt erdei fenyőből vasúti 
talpfákat faragnak.) Ha már most a hazai jó erdei fenyőt termő helyeket 
sorra vesszük, azt látjuk, hogy azok csakugyan megfelelnek a fenti kívá
nalomnak, valamennyi oly helyen fekszik, ahová a poros légáramok —  
hogy úgy mondjam —  szűrve kerülnek be.

Az erdei fenyő Galicia és Orosz-Lengyelország homokvidékeinek 
a fája, hazánkba csak Árvamegyébe, a Bori-mocsár vidékére nyúlik be 
ez a jellegű terület. A  Fekete Árva és mellékfolyóinak mentén még az
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agyagos talajon is erdei fenyő az ősi fa. Innen dél felé a Morva völ
gyében találunk ismét Pinus silvestris erdőket, végül az Alpok árnyé
kában a Rába és mellékfolyóinak mentén, Körmendtől egész a Lassnitzi 
vízválasztóig és a Wechsel lábáig terjedő területen. Szigetként van még 
a somogyi homokterületen is kisebb terjedelmű erdőrész, de azt hiszem, 
hogy itt a fenyőerdő telepített, nem ősi. A  megjelölt helyek mind olyan 
vidéken feküsznek, ahová hulló por kevés juthat be, mindenesetre keve
sebb, mint amennyi a hely klimatikus nedvességének megfelelne. Az 
•erdei fenyő mellett még egy egész sor erdőt alkotó fát lehetne felsorolni. 
Pl. a lombos fák közül a Quercus pedunculata már igen kis mésztartalom 
iránt is érzékeny, míg a Quercus többi faja, különösen a lanuginosa, 
a legmeszesebb talajban is meg tud élni s. í. t.

Minden egyes fafajta talaját és a termőhely klímáját teljes össz
hangban találtam a fent leírt tapasztalatokkal. Azonban, mint azt már 
1912. évi jelentésemben megírtam, most is újra hangsúlyoznom kell, 
hogy az egyes helyek talaját és az ősi növényzetét nem annyira a hulló 
por mennyisége szabja meg, mint inkább az az arány, mely az évi hulló 
por tömege és a hely klimatikus, vagyis növény fiziológiai hatású ned
vessége között fennáll. Minél nedvesebb valamely hely vagy vidék, annál 
több hulló por kell ahhoz, hogy a talaj a nedvesség hatása alatt ki ne 
lúgozódjon, el ne szegényedjen és viszont. Ez az arány magyarázza meg 
nekünk azt a látszólagos ellentmondást, hogy vannak tiszta homokterüle
tek, melyeknek talaja igen bővelkedik bázisokban és így a területek ter
mékenyek is; viszont vannak kötött agyagtalajok, melyek nagyon szegé
nyek és gyenge termőerejűek; ez utóbbiak sós oldattal leöntve nemcsak 
meszet, magnéziát, kálit, de még nátriumot is abszorbeálnak. Valamely 
talajnak kőtörmelékkel, kaviccsal kevert volta tehát nem jelenti mindig 
azt, hogy az a talaj ásványi tápanyagokban szűkölködik, csakúgy, mint 
ahogy nagy agyagtartalom és a kőtörmelék hiánya nem mutatója az 
illető talaj gazdagságának és termékenységének.

A talaj termékenységének foka normális körülmények között min
dig attól függ, hogy mily mértékben pótolja az évente lehulló por a talaj- 
kilúgzás révén beálló veszteséget.

Gazdasági értelemben rendesen csak olyan talajt mondanak termé
kenynek, melyben a búza jól megterem, ha valamely talaj a gabonater
melésre kevésbbé alkalmas, akkor azt már rossz talajnak, terméketlennek 
mondják. Pedig sok oly területünk van, melynek talaja ha gabonaterme
lésre nem alkalmas, más mezőgazdasági használatra kitünően beválik, 
így például takarmánytermelésre, azaz olyan gazdasági üzemre, mely 
csak minél nagyobb zöldtömeg elérésére törekszik, melyben a vetett 
növény megérését nem kell bevárni, hanem azt még zöld állapotában
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levágják. Külföldön volt alkalmam több olyan nagy gazdaságot látni, 
melyben kizárólag csak takarmányt termeltek; de hazánkban is van 
már olyan gazdaság, melyben a takarmány a főtermény. Ez a már 
említett vereckei m. kir. gazdasági iskolán R átz P ál gazd. tanár úr, 
az iskola vezetőjének az érdeme, hogy itt, ahol ezelőtt csak 2— 4 mázsa 
zab termett holdankint, a természetes kaszálókon pedig 4— 6 mázsa széna, 
mesterséges takarmánytermeléssel 94 mázsa szénát tudott egy holdról 
kaszáltatni. A vereokemelléki talajokhoz nagyon hasonlítanak az alsó- és 
felső-csíki talajok.

Az Olt felső völgyének talajtípusai.

A délkeleti Kárpátok lejtőit és fennsíkjait, valamint a völgyek fe
nekét borító termőtalaj származása a legfiatalabb geológiai korba esik, 
azokkal a löszlerakódásokkal egyidős, melyek a nagy magyar medence 
hátait és a peremén emelkedő hegyeket borítják. A  föld, melyből a vidék 
talaja kialakult, mint aféle hulló por, rendkívül finomszemű és ott, ahol 
erős kilugzási folyamatok alakították át, nagyon agyagos természetű és 
kötött talajjá vált.

Ez az agyagos földréteg befedi az egész vidék területét, hegyet, 
dombot, völgyet egyaránt. Még a magas hegység fennsíkjain is vastag a 
földréteg, sziklák és kőtuskók csak az ormokon és a meredekebb hegyolda
lakon kerülnek a felszínre.

A  vidék hegyes voltával megegyezően az alapkőzet rendkívül vál
tozatos; ezzel szemben a termőtalaj meglehetősen egynemű. A talajtípus 
változatok nem a különféle alapkőzetekkel, hanem a hely orografiai ala
kulatával és földrajzi helyzetével van kapcsolatban.

Az Olt völgye több medencére oszlik, melyek egymástól szűk völ
gyek, vagy rövid szorosok által vannak elválasztva.

A  legészakibb medence tulajdonképen két részből áll, az Alsó-Csiki 
és a Felső-Csiki medencéiből. Alsó-Csikból az Olt-szoroson a háromszéki 
nagy medencébe jutunk bele, mely a brassómegyei Barcaság síksággal 
van Összeköttetésben.

A  két nagy medence talajtípusai között nagy különbség van, mely 
különbség a tengerszini magasság okozta klímaváltozással nem áll arány
ban. A  klímabeli eltérés természetesen az ősi növényzetben is világosan 
kifejezésre jut. A  Barcasági síknak, valamint a környékbeli hegységnek 
talaja a barna erdei talaj típusához tartozik, az erdők növényzete bükk 
és a szűk völgyek fenekén gyertyán. Amint a Bükszád és Tusnád-Ujfalu 
közötti mintegy 9 km hosszú keskeny völgyet elhagyjuk, egy egészen 
más, magas hegyvidéki típusu medencébe jutunk bele. Ennek az északi
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medencének a talaja már Fakó erdei talaj típusába tartozik bele. A  két 
medence tengerszini magassága között levő térszíni különbség (Három
széki medence 500 m, Csíki medence 600 m, különbség 100 m) nem adná 
meg a klímabeli eltérés magyarázatát. A  csíki medence feltűnő bűvös klí
máját csak a teljesen elzárt helyzetéből lehet megmagyarázni, mert egy
részt úgy a mezőségtől, mint a Barcaságtól magas hegyvonulatok vá
lasztják külön, másrészt az Olt mentén fevkő tusnádi völgy oly szűk, hogy 
azon a havasokról a csíki völgybe ömlő hideg légáramok lefolyása csak 
igen kis mértékben történhetik meg; ezért olyan hűvös a klímája.

Beregmegyében van egy hasonló medence, a vereckei völgy, mely 
földrajzi fekvése és hűvös klímája révén párja a csíki medencének.

A  csíki medence hosszú és északdéli irányban húzódik. A  völgyre 
ereszkedő lejtők talaja fekvés szerint különbözik egymástól.

A  nyugat felé néző lejtők talaja sokkal gazdagabb, mint a kelet 
felé ereszkedőké. Feltűnő jelenség még az is, hogy az alsócsiki földek 
sokkal nagyobb kilúgzásról tesznek tanúságot, mint a Felsőcsíkban fek
vők, dacára annak, hogy tőlük délre fekszenek.

A  klímabeli különbségek eredete a két medencét környező hegy- 
vonulatok elhelyezkedésének következménye. Minél jobban körül van va
lamely medence magas hegyekkel zárva és minél magasabbak a környező 
hegyek, annál hidegebb és nedvesebb a medence klímája és annál nagyobb 
mértékben ki van a talaja lúgozva. Ha ellenben valamely völgy az Al
földdel, vagy a mezőségi dombsággal egy széles völgyön, vagy egy ala
csony hágón keresztül közlekedhetik, akkor klímája száraz, földje pedig 
termékeny lesz. Erre nézve is tudok példát említeni.

A  kassai medence a Nagyalfölddel 70 km-nyi hosszú, de széles 
völgyön keresztül van kapcsolatban s csakugyan megállapíthatjuk, hogy 
úgy a mezőségi talajok, mint a mezőségi növények egész Kassáig, a 
Magashegység lábáig felhúzódnak.

A  bejárt területen az egyes talajzónákban szigetenként több talaj
típus van kialakulva, bár csak igen kis kiterjedésben.

Fekete mezőségi talaj. A  felsőcsíki medencében Csíkszeredától ke
letre fekvő hegyoldalon típusos fekete mezőségi talajt találtam. Ennek 
a mezőségi talajnak kialakulása emberi munkának az eredménye. A  ne
vezett területet ősidők óta legelőnek használták s beerdősülését megaka
dályozták. Számítások és tapasztalások alapján tudjuk, hogy valamely 
erdőtalajból 300— 400 év alatt mezőségi talaj válhatiik akkor, ha az ember 
a fákat és bokrokat folytonosan írtja is a fűvegetáció kifejlődésének ked
vez. A  fekete talaj nem nagy kiterjedésű s csak a régóta lakott hely 
mellékére szorítkozik.

Barna mezőségi talaj. Sokkal nagyobb kiterjedésű a barna mező
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ségi talaj területe. A  Barcaság legnagyobb része ebbe a zónába tartozik, 
csak a nedves, vizenyős területek válnak ki belőle szigetenként. A  barna 
rnezőségi talajt is emberi munka létesítette. Eredetileg a Barcaság is 
erdőterület volt, amely részint barna, részint fakó erdőtalajon tenyészett. 
Az erdőírtás, a víztelenítés és a mezőgazdasági munka nagyrészéből 
mezőségi talajt alakított. A  legrégibb irtások földje már teljesen átalakult, 
míg a legutolsó irtásokat világos színű, csak 1— 1 1j2%  humuszt tartal
mazó talajuk révén jól meg lehet ismerni. A  típusos barna talajokban 
3— 4%  humusz van.

Rendzina. Közvetlen Brassó városa alatt a mészkőkavicson rendzi- 
nává alakult át a régi agyagtakaró. A  rendzina-talajnak nem nagy ter
jedelme van, a mészkőkavicshoz lévén kötve, ezt teríti be. Természetesen 
felhúzódik a város mellett lévő Malomhegyre is.

Tőzegtelepek. Síklápok. A  csíki völgynek fenekét tőzeg borítja. 
A felszínén fekvő tőzeg nád és sás gyökereiből áll. Mélységéről és az 
alsó rétegek szerkezetéről nem szerezhettem az idén vizsgálat alapján 
tudomást. Dr. L á s z l ó  G á b o r  m. kir. osztálygeológus tőzegmunkájában1) 
bőven foglalkozik az oltvölgyi tőzegekkel.

Felláp. Tusnád felett lévő Szt. Anna-tó szélén típusos felláp van. 
Sphagnum moha még ma is él rajta.

Gazdasági értékű következtetések.

A bejárt terület klímája nagyon változatos. Míg a Barcasági síkon 
a gabona és a tengeri is jól megterem, e termények tőle északra fekvő 
medencékben már sokkal kevésbbé sikerülnek. De azért korántsem mond
hatók a felső völgyeket borító talajok rosszaknak. Ellenkezőleg, bizo
nyos gazdasági üzemre éppen klímájuknál fogva e hegyi talajok jobban 
megfelelnek, mint a Baroaságiak.

Ilyenek például a csiki medence talajai. Ezt a vidéket alföldi gazda 
szemével nézve nem lehetne valami termékenynek mondani, s mégis, ha a 
helyi klímának megfelelő gazdasági üzemet folytatnának rajta, akkor 
ebből éppen olyan nagy hasznot lehetne elérni, mint bármely alföldi fe
kete földön.

Ezt az állításomat hazai példával is bizonyíthatom. Említettem 
volt, hogy a csiki medence klímája és talaja nagyon hasonlít a vereckei 
Latorca-völgyéhez, csakhogy ez utóbbi még sokkal zordabb, amennyiben a 
magasabb fekvésű szántókon csak zab s ebből is alig 2— 6 mázsa termett 
holdankint. RÁcz Pál m. kir. gazd. tanár kezdte meg a vereckei gazdaság i)

i) D r . L á s z l ó  G á b o r : M a g y a r o r s z á g  tő zeg te lep ei.
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üzemét új alapokra fektetni, amennyiben a gabonatermeléssel felhagyott 
s tisztán a takarmány termelésre tért át. Vállalkozását siker koronázta, 
mert ott, ahol eddig 4— 9 mázsa széna termett holdankint^ a vetett takar
mányból (fűmagkeverék) sikerült neki 90— 94 mázsát learatni egy hold
ról. Az egész talajjavítási eljárás egyszerű volt, csak annyiból állt, hogy a 
régi erdőtalaj Edaphonjában, melyben az erdei növények tenyészetére 
fontos mikroorganizmusok voltak túlsúlyban, zöld trágyával és talajoltás
sal mezőgazdasági növények tenyészetét elősegítő organizmusokat szapo
rította el.

Az elmondottakból látható, hogy a mezőgazdaság terén a természeti 
viszonyoknak figyelembe vétele és felhasználása nagyobb hasznot hozhat, 
mint a legpontosabban végrehajtott tál aj műveléssel, trágyázással és min
dennemű gondozással kezelt olyan termények termelése, melyek az illető 
vidék klímájának nem felelnek meg. Megtanulni és megismerni a termé
szeti viszonyokat és szorosan hozzájuk szabni gazdaságunk üzemét, ez 
lehet csak a boldogulásnak jövőbeli útja.


