
2. Árvavármegye agrogeologiai viszonyainak vázlata.

(Felvételi jelentés az 1016. évben végzett átnézetes agrogeologiai felvételről.)

Dr. B a l l e ^ eg g er  R ó ber t4 ö1.

Az 1916. évi felvételi időszak alatt az 1911-ben megkezdett orszá
gos átnézetes agrogeologiai térképezés kapcsán szükségessé vált reanibu- 
1 ál ásókat végeztem. Először az Alföld keleti szegélyén nyomoztam a mező
ségi talajok és ia szürke erdei talajok határát, továbbá a réti agyagok és az 
elszikesedő területek elterjedését. Majd a felvidékre, Liptó- és Árva
megyékbe mentem, hogy az ottani talajokat & laboratóriumi vizsgálatra 
összegyűjtsem, miután azok regionális elterjedését már 1912-ben meg
állapítottam. Végül Krassószörénymegye átnézetes bejárását kezdtem meg, 
az augusztus végén beállott román háborús események miatt azonban ezt 
félbe kellett szakítanom, a munka elvégzését jobb időkre halasztva. Ezen
kívül több gyűjtő-utazást tettem, hogy az iskolai talajgyűjtemény vizsgá
latához szükséges talajminták egy részét újból begyűjtsem.

Az Alföldön eszközölt megfigyeléseimről az alföldi talajtípusokról 
szóló monografikus dolgozatomban fogok beszámolni, miután itteni észlele
téi m még kiegészítésre szorulnak és még több talajmintát is meg kell ele
meznem. Itt most Árva-megye talajviszonyainak vázlatos képét kívánom 
csak nyújtani, néhány talajelemzéssel kiegészítve.

Árva-megye területének legnagyobb része kárpáti homokkőből épült 
fel, melyet az Árva-folyó jobb partján nagyobb kiterjedésű mészkőszirt- 
vonulat oszt kétfelé. Nagyobb kiterjedésben ezenkívül a megye északi 
részében pleisztocén-képződményeket, agyagot és kavicsot találunk.

Legnagyobb kiterjedése a kárpáti homokkőnek van. Ez a képződ
mény főleg tiszta kvarc, helyenként konglomerátumos magura-homokkő, 
a kvarcszemeket agyagos kötőanyag tartja össze. Üde állapotban szürke, 
mállottan rozsdaszínű. A  kvarcszemeket összetartó agyagos kötőanyag 
mállása következtében a kárpáti homokkő fakószínű agyagos talajjá esik 
szét. A  talaj a podszolos talajok osztályába sorolható, gyengén kifejlődött 
podszolos horizonttal. A talaj vastagsága többnyire csak néhány deci- 
méter és ritkán több egy félméternél. Főleg erdő, lúc-fenyves borítja. Egy
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Árvaváraljától északkeletre, a. Magúra gerincén, az 1084-es magassági pont 
közelében gyűjtött talaj elemzését az alábbiakban adom. A  próbavétel 
helyén a talaj 80 cm vastag, rajta vékony mohatőzeg párnával. Az erdőt 
szép lúctörzsek alkotják, az erdő alatt mohok, Vaccinium. A  mohatőzeg 
takaró alatt levő szürke 15 cm vastag, dióstörésű rétegből való az I. sz. 
minta; lejebb a talaj színe sárgás, szürke és rozsdás foltokkal.

A  talaj mechanikai összetétele:
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humusztartalmia 6 34%. Annak eldöntése, vájjon szubaerikus képződmény, 
vagy a neokommárga oldódási maradéka-e ez a talaj, további vizsgálatokat 
igényel.

Kedvezőtlen fizikai sajátságait nagy mértékben növeli az állandó 
legeltetés. xAz állatok excrementumai bőven juttatnak nátrium- és nitro
génvegyületeket a talajba, a nitrifikáció következtében keletkező nátrium- 
nitrátból a növények a nitrátot felhasználják, a visszamaradó nátrium ión 
a talajnak lúgos reakciót kölcsönöz, a lúgos közegben az agyagos részek 
erősen megduzzadnak, a talaj rendkívül kedvezőtlen fizikai sajátságokat 
vesz fel. Ezenkívül nátriumzeolithek is keletkezhetnek; ezek kedvezőtlen 
sajátságai ismeretesek.

A  mezőgazdaság szempontjából legértékesebbek az Árva régi allu- 
viális képződményei; ezek a durva szemű, vizet jól áteresztő könnyű 
talajok a megye déli részében okszerű művelés alatt állnak és itt szép 
barna humuszos talajokat képeznek.

A  megye északi részében levő csekély lefolyással bíró fennsíkon, a 
bőséges csapadék hatására nagy kiterjedésű lápok keletkeztek. Ezeknek 
részletes leírását adja L ászló G ábor .,A Tőzeglápok és előfordulásuk Ma
gyarországon44 című, a Földtani Intézet kiadványaiban 1915-ben meg
jelent munkája. Itt kiegészítéskép egy mohláp altalajának elemzését 
közlöm.

A  megvizsgált altalaj a szuchachcrai lápról való. A  láp felülete 
Sphagnum-párnákkal van borítva, melyeken Calluna, Yaccinium, Empet- 
rura. kevés Drosera és Pinus pseudo-pumilo nő. A mohapárnák alatt sötét
barna mohatőzeg van sok gyökérrel, majd szalonnás fekete tőzeg követ
kezik sok famaradvánnyal (többnyire Pinus, kevés Betiila). Ez 2 és fél
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méter mélységig tart. A  fekete tőzegrétegbe beleállnák a csúcsosan le
korhadt Pinus silvestris-tönkök, amelyek világos szürke, merőleges gyö
kérnyomokkal telt agyagban gyökereznek. Az agyag legfelső rétege kissé 
sárgás, 20— 30 cm mélységben kékesszürke, világos színű. Itt már állandó 
benne a víz. A  láp szélén ennek az agyagnak egy világos sárga porozás 
képződmény felel meg. mely egészen lösznemű, de természetesen nem 
meszes. Ez a porozás képződmény a láp alatt plasztikus agyaggá, mállóit.

A  talajvíz hatására keletkezett horizontokat az orosz pedologusok 
nyomán Gley-horizontnak hívjuk, ez az agyag egy gley-horizontot kép
visel. Az állandóan víz alatt levő szilikátok erős hidrolízist szenvednek, a 
szénsavas és bikarbonátos víz hatására agyagos mállási termékek kelet
keznek.

Mechanikai összetétele a következő :
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Az alumíniumoxycl és a kovasav molekulák aránya 1:1.  az alu- 
miniumoxyd és a bázis molekulák viszonya 1 :040 . A bázisok tehát erő
sen kilugozódtak. különösen erősen kilugozódott a kalciumoxyd. Erős ki- 
lugzást mutat a vas mennyisége is. ami a lápok alatti mállásra igen 
jellemző.

Hasonló eredményt kapott Ex deli/ )  aki a bazaltok mállását tanul
mányozta láp alatt.

E x d e l l  a bazalt és a belőle a láp vizek hatására keletkezett földes 
agyag teljes elemzéséből kimutatja, hogy a bazalt mállásakor a bázisok 
és a vas nagy mértékben kilugozódnak és az alumínium és kovasav gya
rapodnak fel. Ezt a folyamatot a szuchahorai felláp sósavas kivonatának 
összetétele még pregnánsabban mutatja.

M E x d e l l : N. Jahrbueli fiir Mineralogie, Bd. 31. Beil.-Bd. (1910), 1— 54.


