
2. Szerbia N y-i felső részének agrogeologiai viszonyai, különös 
tekintettel a Macsva és Posavina talajkialakulására.

(Jelentés az 1916. évi szerbiai felvételi munkálatokról.)

T im k ó  I m r e -tői.

A  m. kir. Földmívelésügyi Miniszter Ür rendeletéből intézetünk 
szerbiai tájékoztató tanulmány útján résztvéve, a reám eső munka kivi
teléről a következőkben adok számot:

Munkaterületül az ország ÉNy-i része volt nekem kijelölve, hogy 
ott a geológiai viszonyok tanulmányozása keretében főképen a talaj - 
kialakulás és eloszlás kérdésével foglalkozzam. Tüzetesebb agrogeologiai 
vizsgálataim tehát a Drina, Száva és Kolubara közötti síkságra, mely 
Macsva és Posavina néven ismeretes s az ezektől délre eső dombos és 
hegyes Pocerina vidékre terjedtek ki. A  szerbiai talajviszonyokról össze
függőbb összehasonlító képet óhajtván nyerni, a Belgrád és Avala hegy 
közötti területet e kiküldetésben résztvevő munkatársaimmal jártam be; 
az Avalától  ̂D-re elterülő Sumadia vidékét a Posavina bejárása után 
néztem meg; a munkálatok befejezésével pedig dr. Jekelius E k ic h  bará
tommal együtt a Mora-va és Vardar folyók völgyébe tettem egy ki
rándulást.

Munkám közben a katonai hatóság mindenütt a legmesszebbmenő 
szíves támogatást nyújtotta, mit ezúttal is hálásan köszönök.

A  tüzetesebben bejárt Drina, Száva és Kolubara közé eső terület 
arculatát hazai analógiák alapján a következőkben rajzolhatom meg:

A  Dráva— Száva közötti szigethegyek s e hegyrögök környékén 
elterülő dombvidékek és síkságok a Száván túl Szerbiában folytatódnak. 
Nagy-Alföldünk DNy-i végződését találjuk fel itt a Macsva és Posavina 
síkságban; a szlavóniai dombosvidéknek mását a Pocerinában és a Kolu
bara melléki dombvidékben; e medencéket és dombvidékeket D felől 
beszegő hegyrögök pedig, mint a Cer-, I  vérük- és Vlasic-planinák, ép
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úgy partmenti szigethegységek, mint a horvát-szlavonországi folyóközi 
hegységek.

Az orografiai viszonyok úgy alakultak, hogy a Cer és Iverak pla- 
ninák É-i peremén a Macsva asztalsímaságú síkja egy szávamenti mélyen 
lesűlyedt területet jelez, melynek közepes magassága kb. 90 m a tenger 
szine felett. A  Macsva D— É-i térszinezése pl. a hegység lábától a Szá
váig a Ribari és Mitrovica közötti 40 km kiterjedésű területen mindössze 
20 m; N y— K-i irányban a drinaparti Crnabara és a Jarakkal szemben 
fekvő Száva-part közötti 30 km-en csupán 2 m.

A  Macsvát a Kolubara síkságtól a Pocerina dombvidék választja 
el, mely a Öer és Ylasié ÉIv és É-i ellankásodó nyúlványaiból alakul 
ki. E dombok Sabác és Usée között egész a Száváig húzódnak le, hol 
meredek partfalakkal végződnek. E dombvidék a Vladimirci és Koceljevo 
közötti Tamilé magaslatban (288 m) kulminál.

A  kolubaramenti síkság a Pocerina dombvidék és az Alava— Kos- 
maj hegy rögök Ny-i részéhez támaszkodó Posavina dombvidék között 
terül el. A  Macsvánál jóval kisebb s csak É-i, szávamenti részében szé
lesedik el Usée és Obrenovac között. Egész kiszélesedett részében erősen 
mocsaras terület, melyet kisebb hátak szakítanak meg. A  Kolubara-völgy 
felső szakaszában jól kialakult folyóterraszokat találunk.

Mindkét szávamenti síkságot dombosvidéki déli részeivel együtt 
mintegy félkörben övezik azok a szigethegyek, melyek a Drinától a Ja- 
dar és Kolubara mentén húzódnak s melyeknek további folytatását a 
Sumadia hegyrögeiben találjuk meg. Ezek közül a Drina, Lesnica, Dob- 
rava, Cernica közé eső hegység az ÉNy— DK csapásirányban húzódó 
Öer, melynek legmagasabb csúcsai a Todörov (706 m), Kuinovac pl. 
(630 m) és Yeselinov vrh (587 m).

Az alacsonyabb Iverak planina a Ljesnica és Jadar között K — Ny 
csapásirányban húzódik. Legmagasabb csúcsa a Bobija (442 m). Keleti 
végződésében a Cer planinával ér össze s mindkettő további folytatását 
a Jadar, Vlk. Cernica és Tamnava völgyei közé eső Ylasic adja, melynek 
gerince ÉNy— DK csapásával a Cer planina további DK-i folytatásaként 
tűnik elő. Csúcsai a Straza (424 m), Jankovié (454 m) és Veliki Belege 
(444 m). E hegység Kamenicánál ér véget, ahol kétágú K-i folytatásában 
a Konjski Grob (381 m) és Jautina (473 m) magaslatokat találjuk, 
melyeket egymástól az Ub patak völgye választ el. A  hegység K—-Ny-i 
csapásirányban húzódva Koceljevo, Cucuge és Slovacnál a Tamnava 
és Kolubara közötti dombosvidékben végződik K  felé.

A  Kolubara-medeneét dél felől a Válj evő mögött húzódó Medvednik 
(1246 m), Jablanik (1306 m), Povljen (1480 m), Maijen (997 m), Su-
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vobor (681 m), Rajac hegységek szegik be, melyek közül a Medvednik—  
Povljen vonulat általános ÉNy— DK-i csapást mutat, az utóbbiak pedig 
K— Ny-it. A  Valjevotól Ny felé eső előhegységet Podtorinának nevezik. 
A  Jadar és Drina Zvornik— Rogacica szakasza közé eső Gucevo (769 m), 
Borana (890 m), Jagodnja (835 m) és Sokoska planina hegységek 
a Medvednik vonulat ÉNy-i folytatásai, melyek a boszniai Maljevica 
planinába kapcsolódnak s a Jadartól É-ra eső hegy rögökkel azonos csa
pással bírnak.

A  Kolubara-medencét K felől beszegő sumadiai hegyrögök D-ről 
É felé haladva a következők: Rudnik, melynek Sturac csúcsa 1169 m 
magas, Vencac (675 m), Bukulja (720 m), Kosmaj (624 m), Vis (418 m) 
és Avala (560 m).

Szerbia ÉNy-i részének hidrológiai viszonyai úgy alakultak, hogy 
az említett hegységeken és dombosvidékeken eredő patakok részben a Dri- 
nába, részben pedig közvetlenül a Szávába öntik vizüket.

A  Drina vízkörnyékét a Száváétól a Pocerina dombosvidék vá
lasztja. el, továbbá a Cer— Vlasic— Medvednik hegy vonulat. A  Dr inába 
szakadnak a Ljesnica és Jadar, Brzava, Zeravja, Stira patakok, melyek 
mind DK felől tartanak ÉNy-nak, követve völgyeikkel a hegység álta
lános vonulási irányát.

A  Drina alsó szakasza a Loznicko poljén, de még inkább a macsvai 
része mocsaras, számos morotvával jellemzett. A  Drina Rácánál szakad 
a Szávába. A  Száva úgy a macsvai, mint a Ivolubara síkságon hasonló- 
képen számtalan morotvával bir s erősen mocsaras, mit a folyó igen cse
kély esése magyaráz. így  a Drina torkolatánál Raca alatt 81 m a tenger
szint feletti magasság, Jaraknál 79 m, Dragojevac alatt 77 m, Usce alatt 
75 m s a belgrádi torkolatnál 74 m. Az egész szerbiai Száva-szakaszra 
tehát mindössze 7 méter esés jut. A  legklasszikusabb morotvás szakasza 
á Szávának a Mitrovica, Nocaj, Glusci környéki, mely a Bakreni Batar, 
illetve Zasavica, Krivaja, Bitva patakok alsó részeitől bezárt területre 
esik. Az említett patakokon kívül a Macsván át húzódnak még a Jerescic, 
Véli ki és Mali Jerez, Béla' reka és Kamicak, melyek mind Sabác alatt 
torkollnak a Szávába.

A  Pocerina dombosvidék vizeit a Dumaca, Dobrava. és Yukodraz; 
a Yaljevo körüli hegyvidék és a Posavina dombságét a Tamnava, Ubi 
patak, a Jablanica s Obnicából alakult Kolubara folyó s az ebbe szakadó 
Bjubostinja, Bnjica. Srbica, Krivosjar, Rabas, Klanicka, Ribnica, Loz- 
nicka, Toplica, Ljig, Ciganka, Lukavica, Túrija, Beljanica, Kladnica, 
Marica vezetik le. A  Kolubara Yaljevo— Lajkovac közötti szakasza kavi
csos medrű, nagyobb esésű hegyi szakasz, a Ljig-gel való egyesülés után 
azonban völgye erősen kiszélesedő, mocsaras s Obrenovac és Usée között
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a Száva-árterülettel együtt még nagyobb terjedelmű mocsárrá alakul. 
Végül a Száva nagyobb mocsaras árterületét jelzi a Cigány-sziget átelle- 
nében kezdődő Makis.

Szerbia ÉNy-i részének geológiai viszonyai a legváltozatosabb ké
pet tárják elénk. A  Drina— (Száva és Kolubara menti leszakadt terület 
peremén húzódó dombosvidék és előhegység neogén öblöt képvisel, mely
nek üledékei kb. 250— 300 m t. sz. f. magasságig terjednek.

Ezek a harmadkon dombvidékek jó mélyen benyomulnak a maga
sabb és régibb balkáni hegységekbe. Az alsó Száva, Duna, Drina és Kolu
bara menti harmadkori medence széle a régibb korú hegyek felé nagyon 
csipkézett. Legdélibbre ér a Kolubara völgyében Valjevóig, honnan K-re 
a Mionicába haladó út mentén van határa a Ljig völgyéig. Valjevótól 
ÉNy, É és ÉK-re az Obnica és Rabas patak völgyek közé eső területen 
Grrabovica, Zabradica, Dupljaje községek határai; a Rabas és Rogaj pa
takvölgyek között pedig Klanica, Lukavac és Divei határai vannak a fiatal 
harmadkori üledékeken, melyek agyagból, raárgából, homokmárgából, 
homokból és homokkőből állnak. A  Kolubara-völgy Ny-i partján Slo* 
vacnál sötétszürke kalciteres mészkőből álló hegyvonulat következik, 
melyet tovább Ny felé Brankovina és Koceljevo községek határolnak. A  
krétakorinak felismert mészkő vön kívül vasokker es vöröses homokkövek 
vesznek részt e magaslatok felépítésében, melyek a hazai permi homok
kövekre emlékeztetnek. Zujovic a triász és a paleozoikus kéj:)ződmények 
között említi. Slovactól É-ra a Kolubara és Ta.mnava köze; azaz az Ubi 
járás hullámos vidéke ismét fiatalabb harmadkori rétegekből áll, még 
pedig javarészben homokból, mely meredek falakkal van feltárva az Ubi 
patakvölgy jobbpartján. E szürke meszes durva homok kövületeket nem 
tartalmaz, de települési viszonyaiból Ítélve a pannoniai (pontusi) rétegek 
legfiatalabb szintjét képviseli. A  Kolubara keleti partján, a Pestan és 
Túrja patakoktól É-ra eső Posavina dombos területen főleg Obrenovactól 
D-re az Ivojevac (189 m), még inkább a Bagjevica (181 m) és Kik (158 m), 
azaz az ú. n. Mistogjin mély szakadékos területe és a Kolubara felé néző 
meredek partfala a pannoniai (pontusi) képződmények egész rétegsorát 
feltüntetik. Homokban és sárga homokos agyagban legfelül Congeria 
triangularis található igen nagy számban; a mély szakadékok és a Ivolu- 
bara-part alján feltárt kék agyagban a mélyebb pannoniai (pontusi) réte
gekben Valenciennesia és még sok rossz megtartású kövület található. 
A  Túrja és Száva közötti dombvidék harmadkori üledékei a Belgrádtól 
D-re húzódó Avala— Kosmaj hegy rögöknél végződnek.

A  Kolubara és Tamnava alluviális völgyének Ny-i részén egészen 
a Száva alluviumig terjedő Posavina dombok Sábáéig ismét neogén kép
ződményekből állanak, melyek a Pocerinában krétakori képződmények-
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térképén úgy a Cer, mint a Ylasic hegység teljes egészében krétának 
van feltüntetve. A m y  B oué már eocént is említ a Cer planináról. Zu jo vic  

két Ízben kiadott geológiai térképén a Cer gerincét, azaz centrális zóná
ját kristályos pala és gránitból állónak jelöli, melyet nagyobb kiterjedésű 
kréta lerakódások öveznek, főleg a Pocerinában, a Tamnava— Posavina 
területen, nemkülönben a Jadar-alji részeken. Zujo vic  szerint a kristályos 
palák rétegcsoportjában gneisz, amfibolit és fillit különböztethetők meg. 
Az első kettő javarészben a Cer nyugati felében, az utóbbi a K-i részben 
uralkodó.

A  gránátos kőzetcsoportból gránit és granulit fordul elő a Cer pla- 
ninán. Biotitgránitból áll a Kumovac planina, melynek Jósévá felé eresz
kedő hegy ségi területén már muszkovitos gránit fordul elő. Granulit tur- 
malinnal és chlorit a régibb csoportbeli kristályos palák és fillitek között 
fordul elő, főleg a Radovasnica-kolostor környékén. Szép törésvonal mu
tatkozik a sabáci út mentén Tekeris és Rumska között. A  palarétegek 
E— D-i irányú csapást mutatnak és K  felé dőlnek.

Az említett sabáci útvonal mentén Rumskánál a Zu jo vic  által pa- 
leozoikusnak jelzett palák pirit és magnetit kristályokkal vannak behintve, 
melyeket limonit és hematit kérgez.

A  Cer és Poeerina kréta lerakódásai főleg homokkőből és mészkőből 
állnak. Csapásirányuk ÉNy és É. A  mészkő kalciteres, a Tamnava felé 
húzódó részeken szferulitos, így pl. Boboviknál (Vladimirci kér.).

A  régibb harmadkori képződmények főleg vöröses homokkőből ál
lanak. Zujo vic  flisnek jelöli ezt. Ebből áll az Iverak.

A  Cer planina körüli neogén képletek részben a Száva, részben pedig 
a Jadar felé terjednek. A  Jadiar dolinában a legmagasabbra a balparti 
részen húzódnak Trisic-Brezjak között 250 m magasságig. Ez a képződ
mény főleg mészkőből, homokos palából és homokból áll. A  jobbparton 
Jarebice és Miliakovioa környékén van a neogén legszélesebben elterjedve.

A  Száva felé ereszkedő neogén dombok javarészben pannoniai (pon- 
tusi) üledékből (agyag, homok) állanak s a Macsva felé pleisztocén
képződményekkel (babérces agyag, homok) borítottak.

A  Cer planina D-i részében a Yelki Cernioa-patak mentén Donja 
Badanjánál hideg szénsavas ásványosvízű gyógyforrás fakad a kősziklá
ból. Elemzési adatai M. N ik o e ic  és Z e g e  szerint (1905-ből) a következők:

3
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N a H C O s ................  01909
Ca(HC03) 2 .....................  0-3786
M g(HC03) 2 .....................  0 1297
NaGl . . . . . .  00358
NaSo4 ................................  0-0862
K 2S 04 ................................  00187
Fe20 sA l20 8 .....................  00040
S i02 ................................ 00139
Szabad szénsav . . . . 0 0477
Kötött szénsav . . . . 0-4228

A  Cer-Vlasic és Iverak hegységekben való geológiai tájékozódás 
közben a Jadartól D-re a Drina mentére eső Loznica és Koviljaca közötti 
hegy peremet is megnéztem.

Ez a hegy szegély a Gucevo-hegyrög ÉNy-i végződése. A  lapos ge
rincű Gucevo mintegy 15 km hosszúságban húzódik ÉNy— DK-i irány
ban a Stira, Drina és Borinska között. Legmagasabb a Crn vrch csúcsa 
(769 m). Koviljaca-fürdőről a Gucevo gerince felé a következő réteg
csoport észlelhető: homokkő, leveles homokmárga, kvarckonglomerátum, 
vöröses homokkő, konglomerátum és ismét homokkő. A rétegek dűlése 
DK-i, csapása ÉNy— DK-i.

A  Gucevo-hegy geológiájával A m y  BouÉ-n kívül T ietz e  és P a u l  

is foglalkoztáik a kelet-boszniai hegyvidék, főleg a Majevica planina geo
lógiai tanulmányozásával kapcsolatban. A  szerb geológusok közül főleg 
P. P a v lo v ic  és M. Ziv k o v ic . Zu jo v ic  szerbiai geológiájában főleg T ietze  

és P a u l  vizsgálati eredményeihez és a Maljevica planina és Guöevo- 
hegység mezozoikus képződményeinek, sztratigrafiájának és tektoniká
jának összehasonlításához fűz bővebb magyarázatot.

A  Gucevoban ugyanis a koviljacai szelvényében feltüntetett ho
mokos és konglomerátumos képződményeken kívül mezozoikus meszek 
lépnek fel uralkodólag. A  harmadkori régibb flis-képződményein kívül a 
neogén mediterrán rétegei fordulnak elő sok kövülettel úgy Koviljaca, 
mint Loznica környékén, nemkülönben a klisevicai sárgás palás mészkő
ben, melyeket M. Zivkovic írt le.

Az eruptív képződmények közül e hegyrögök vidékén a Gucevoban 
ismeretesek trachitos kőzetek Brcina határában, melyek a hegység déli 
felében öltenek nagyobb arányokat. A  Gucevoban Zajaca határában szép 
antimon előfordulások ismeretesek főleg kvarcban. Posztvulkáni hatások 
eredményei a koviljacai híres kénes sós melegvízforrások.

1904-ben M. N iko lic  és Z eg e  elemezte meg Koviljaca forrásának
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Koviljacán összesen 9 gyógyforrás van. Gyönyörű fekvésű fürdő
hely ez számos villával, szép parikkal és remek kilátással a Drina menti 
hegyvidékre.

Az eruptív képződmények során a Kolubaria-völgy keleti szegélyén 
Veliki Crljeni községnél kell említést tennem egy bazaltos, salakos erup- 
tiv kőzetről, mely az ottani fiatal harmadkori képződményeken tör ke
resztül.

Egyizben rövidebb kirándulás keretében Jekelius Eeich dr. bará
tommal s két ízben pedig egyedül Arangjelovac környékén is megfordul
tam. A  Bukulja és Kljestevica hegyvidéke ez Szerbia Sumadia területén, 
mely mintegy centrális helyet foglal el a Belgrádtól D-re sorakozó hegy
rögök között.

Zujovió  az itt járt francia geológusok vizsgálati eredményeit ki
egészítve a Bukuljában gránit, gneisz és amfibol palát állapít meg ural
kodó kőzetekként, melyek mellett még kristályos palák is előfordulnak. A 
gránitok turmalinnal és gneiszos átmenetekben vannak itt meg. A  Vencac 
(675 m) magaslatán fillit és kristályos mészkő fordul elő, továbbá he
ly enkint szerpentin.

Krétaterületet jeleznek a sumadiai szigethegységben azok az elszórt 
foltok, melyek főleg a Klestevicával függnek össze. Homokból és homo
kos palákból, kis részben mészkövekből állanak a krétaképződmények. 
Nagyobb elterjedést mutatnak a Klestevicában az eruptív kőzetek, melyek 
Barosevac, Darosava és Ranilovica környékéről ismeretesek, hol a kréta- 
képződményeket törik át. Fiatalabb trachitos eruptivumok ezek, melyek 
helyenkint rioliitosak.

Harmadkori képződmények a hegységtől ÉK-re fordulnak elő a
3*
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Vencac és Klestavica lábánál. Uralkodólag homokos mészkövek, melyek 
mediterrán és szarmata kövületeket tartalmaznak.

Ranilovica és Vrbic vidékén a harmadkori képződmények agyagos, 
márgás kifejlődést mutatnak. Ezekben lignittelepek fordulnak elő, me
lyek fel is vannak tárva. Ez az ú. n. Misaca lignit-bánya, melyet 1857- 
ben H a x t k a n  M iksa  vizsgált meg és írt le. Három különböző vastagságú 
lignitréteg ismeretes innen 2 m, 1 m és 0 50 m vastagságban. A  réteg- 
komplexusból kikerülő Cardium, Modiola, Cerithium és Nerita marad
ványok a szarmatára utalnak. S. L ozaxic  újabb elemzési adatai szerint 
e szén összetétele a következő:

C . . . . . . .  5203
H ...............  3-92
0    1916
Higroszkopos víz . . 14-59
Hamu .....................  1030
K a l ó r i a .....  4562

A  Vencac-hegy bányászati szempontból való nevezetessége a mág
nesvas és márvány előfordulás. A  mágnesvias előfordulását és becslését 
J. M llo jko vió  bányamérnök eszközölte. L ozakió és J ugovic  elemzései 
szerint, melyeket az egyetemi chémiai laboratóriumban eszközöltek, a 
vencaci mágnesvas 3 mintájának összetétele:

K. J ovano vic  elemzése szerint ez az érc még kobaltot (0 059) és 

ólmot (0190) is tartalmaz.
A  szerpentinben is ismeretes mágnesvas előfordulás Lipovca és Be- 

rezovca községek környékén. A  régibb időkben e hegységben ezüst és 
ólombányák is voltak Lipovca és Berezovca mellett.

Nagyon jelentős a Vencac hegyen a márvány előfordulása is. Vas
tag padokban nagy kiterjedésben gyönyörű tiszta fehér márvány talál
ható itt, mely a görög vagy olasz hasonló színű márványokkal is méltán 
felveheti a versenyt. Ottlétünk alkalmával szállították el a kragujevaci 
háborús emlék márvány tömegét, mely impozáns méreteivel igazán meg
lepett.
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A Bukuljában és Klestevicában posztvulkáni hatásokat jeleznek az 
ásványos vizű források. Ilyenek az Arangjelovac melletti Bukovicka 
Bán ja savanyúvíz forrásai, Bán ja község szénsavas, alkálikus forrása, 
Darosava hideg kénes savanyú vize és ugyané község környékén a kruse- 
vicai ásványos vizű forrás, végül a smerdlikoveci alkáliszulfátos és kar
bonátos szénsavas forrás.

A  bejárt szerbiai területeknek csupán geológiai vázlatát adtam az 
elmondottakban. Hisz a rövid idő, mit a bejárásokra fordíthattam, nem is 
volt elegendő másra, mint csupán geológiai tájékozódásra. A  tüzetesebb 
geológiai vizsgálatok a jövő feladatai lehetnek, amikor is a most meg
kezdett nyomokon igen értékes tudományos eredmények birtokába jut
hatunk olyan területen, mely hazánk geológiájával igen sok analógiát 
mutat. Nem kicsinylendők azonban a tüzetesebb geológiai vizsgálatok ke
resztülviteléből levonható gyakorlati tapasztalatok sem, amelyek eléggé 
nem értékesíthető hasznot jelenthetnek ipari és bányászati szempontból. 
A  szerbiai geológiai irodalomban hazai kutatók nevei már eddig is elég 
sűrűn előfordulnak és kívánatos, hogy a jövőben a Balkán geológiai ku
tatása mennél több szakemberünket foglalkoztassa.

&

A  geológiai ismertetés után áttérek most a bejárt terület talajviszo
nyainak, tál ajkialakul á sának és talajeloszlásának tárgyalására. Szerbiá
ban új csapáson járunk e téren, egész új utat jelent még a talajvizsgálat. 
A Balkán országokban csupán Románia mutatott ilyen irányban jelentős 
előhaladást, hol is a bukaresti földtani intézet munkálkodásának keretében 
rendszeres országos talajfelvételek eszközöltettek. Szerbia dacára annak, 
hogy elsősorban őstermelő ország, sok eddig importált kultúrintézménye 
keretébe még a rendszeres geológiai vizsgálatot sem tudta beilleszteni; 
talajvizsgálattal a szó mai tudományos értelmében pedig ott ezideig senki 
sem foglalkozott.

A  szerb tudományos irodalomból mindössze egyetlen tágabb érte
lemben vett talajismereti vonatkozású munkát ismerek s ez J. PANcic-nak 
1859-ben „Die Flóra dér Serpentingebirge in Mittel Serbien“ és 1863-ban 
megjelent ,,A szerbiai futóhomok és flórája44 című dolgozatai, mely utóbbi 
főleg a Morava menti kisebb futóhomok területekkel foglalkozik. T r e itz  

P e t e k  m. kir. főgeológus néhány év előtt a Nagy Magyar Alföld átnéze- 
tes talaj felvétele kapcsán, úgy tudom, Fehértemplomból a szerbiai partra 
is átrándult, hogy a Bánság síkvidékének, a delibláti homokpusztának 
szerbiai szomszédos területeit: a Morava és Mlava völgyi síkságokat is 
láthassa.

Szerbiai geológiai és talajismereti vizsgálódásaimban nagy szolgála-
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lomra volt a 90-es években Boszniában és Hercegovinában tett tanulmányi 
kirándulásom sok tapasztalata. A  boszniai flis még élénk emlékezetemben 
volt ép úgy. mint a Sarajevo melletti Ham Bulog werfeni palája, honnan 
gazdag kövületzsákm árnnyal tértem meg annak idején P a p p  K á r o l y  ba- 
rá tómmal.

Az akkor tanulmányozott képződményeket a Cer-, Vlasié- és Gu- 
cevóban újra feltalálhattam az azokat borító terra rossa földtakaróval 
együtt. A  talajkialakulásnak akkoriban mindössze fizikai folyamatait is
mertük fel, nem tudván, hogy a humid kiima alatt a humuszsav és szén
sav mállasztó hatásának övében alakul ki a terra rossa, chemiai folyama
tok talajkialakító hatása alatt. A  tisztán fizikai talaj alakító folyamatok 
hatása alatt csak földes kőzet vagy föld képződik, vagy legjobb esetben 
nem normális, ú. n. azonális talaj; míg a fizikai folyamattal párhuzamosan 
haladó, zavartalan, hosszabb ideig érvényesülő klimatikus hatások foly
tán szintekkel jellemezhető normális, övben elhelyezkedő ú. n. zonális 
talajok alakulnak ki az alapkőzet anyagától függetlenül. A  fizikai folya
mattal, vagy gyengén, esetleg zavartan működő chemiai hatás alatt ki
alakult talajoknál az alapkőzet: a C) szint még erőteljesen érvényesíti ha
tását, mely mindjobban elhalványul a zavartalan chemiai mállasztó hatás 
érvényesülésével, mely a felhalmozódási, ú. n. B) szint és a kilugzási, 
ú. n. A ) szint kialakulásához vezet.

A  Balkán országaiban uralkodó elterjedésű terra rossa példájából 
kiindulva tudjuk, hogy az, ha egy kőzetből helyben képződött, a legtöbb 
esetben a többi vörösagyag talajokkal egyetemben, melyek egy tökélete
sen kialakult talajtípus B), azaz felhalmozódási szintjének felelnek meg, 
f o s s z i l i s  t a l a j .  A  humid kiima nedvességmennyisége ingadozásai
nak megfelelőleg a humuszsav és szénsav mállasztó hatása különböző 
fokú érvényesülésének s a kilugzás fokának megfelelően barna vagy szürke 
színű erdei talaj A ) szintje alakult ki rajta. A  talajok fizikai össze
tételének kizárólagos vizsgálata ép úgy, mint egyszerű ásványi alkat
részek szerint való chemiai elemzése a talajkialakulás kérdésében támasz
pontot nem nyújthatott, mert még az alapkőzetre is csak akkor engedett 
némi következtetést, ha a talajkialakító folyamatok vagy kis mérvben, 
vagy tökéletlenül működtek.

Visszatérve a Balkánon uralkodókig elterjedt vörös agyagokhoz, 
melyek neogénkorú agyagokon, ílisképződményeken, mezozoikus mesze
ljen, kristályos őskőzeteken, régibb s fiatal eruptivumokon egyaránt elő
fordulnak s terra rossa, babérces agyag, nyirok stb. néven neveztetnek, 
ezekre nézve is a régibb fizikai vizsgálat s az ettől függetlenül végrehaj
tott ásvány-chemiai elemzés csak általános agyagállomány nevet állapí
tott meg, melyet az agyagtalajok főalkatrészének tekintettünk. Emellett
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az ú. n. agyagállomány mellett azonban a többé-kevésbbé mállásnak 
indult és a már tökéletesen elmállott ásványok egész sora, főleg a szili- 
kátok, továbbá elkorhadt vagy elmállott Szerves anyagok szerepelnek 
mint tisztátalanító alkatrészek az általunk felismert agyagtalajokban. 
Ezek az agyagok nem felelnek meg a FoRCHAMMER-féle agyagformulának 
s mint ahogy azt R össler ki is mutatta, a kaolintartalmú tűzálló agya
gokkal nem identifikálhatok. A. klimahatások döntöttek el ezt a kérdést 
is, ép úgy, mint a talajkialakulás alaptörvényeit. Ugyanis a hidegebb 
mérsékelt égöv nedves klimájú zónájába eső területeken keletkezett vörös 
agyagtalajokban a mállás által keletkezett agyag kaolint nem tartalmaz 
s az eddig kaolinak tartott rész inkább a legfinomabbra feloszlott ásvá
nyi részekből áll, így legtöbbször csillámból. A  melegebb mérsékelt föld- 
ovi tájak talajaiban már sok timföldhidrát (hidrargillit) található, míg 
a meleg égöv vörös anyaga: a laterit 30— 40% kaolint tartalmaz a tim
földhidrát és vasokker mellett. A  kiima tehát a vörös agyagokban egy 
sorozatot állít elénk. A  forró égövön a kaolinos és hidrargiHites lateri- 
tek képződnek, a mérsékelt égövön belül a melegebb tájak vörös agyag
jában a kaolin megfogy s helyette sósavban oldható kaolinitét, vagyis 
nakritot találunk a még elég sok timföldhidrát mellett; a hidegebb mér
sékelt övön belül található vörös agyagban pedig a kaolin már csak igen 
ritkán játszik szerepet. A t t e r b e r g , Schlősing  fils és V a n  B e m m e l e n , 
nemkülönben H ilg a r d  vizsgálatai vetettek fényt a vörös anyagok chemiz- 
musára, mely a klimahatások alatt belső változásoknak van alávetve.

A  Balkán bejárt területein tehát két féleségét kell a vörös agyag
nak megkülönböztetnünk. Egyik a velünk szomszédos északi Balkán Bosz
nia, Szerbia és Románia keménytelü régióinak vörös agyagja, mely a mi 
terra rossa, nyirok, mocsár stb. nevű vörös agyagjainkkal azonos, me
lyet a boreális erdővegetáció-tipus borít, a másik pedig az Adriai-tenger, 
Narenta, Vardar, Alsó Duna és Fekete-tenger melléki vörös agyagok, me
lyeket a mediterrán flóra jellemez. Oroszországi tapasztalataim ugyanezt 
bizonyítják, hol is Krimia s a Fekete és Kaspi tenger mellékének vörös 
agyagai a délbalkániakkal azonosíthatók. A  vörös agyag kialakulása csak 
egy kiragadott talajismereti kérdés a sok közül, melynek azonban Szerbia 
talajeloszlásában nagyobb szerep jutván, érdemesnek tartottam azt a tu
dományos talajismeret mai állásának megfelelően megvilágítani.

A  kiimának mint döntő tényezőnek szerepe a fentebbi talajkiala
kulásokkal beigazolódott. Hogy tehát a bejárt szerbiai országrész talaj- 
kialakulásával tisztába jöhessünk, lássunk néhány éghajlati adatot, me
lyekből Szerbia klimatológiai vázlatát megalkothatjuk, összehasonlítva 
azt a szomszédos Bosznia klímaviszonyaival.

A Balkán-félsziget nagy része bár ugyanazon szélességen fekszik,
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mint Olaszország*, Délfranciország és Spanyolország, mindazonáltal még 
a középeurópai klimaterülethez tartozik s így éghajlata nem igen üt el 
Közép-Európától. Szerbia éghajlata jóval zordabb pl. mint a védettebb 
Romániáé, vagy az erősebb óceáni befolyás alatt álló Boszniáé, bár a fe
lette változatos térszín miatt közelfekvő helyek hőmérséklete is jelenté
kenyen különbözik. Határozottan kedvezően befolyásolja az éghajlati 
szélsőségeket az Adria közelsége, bár a Dináridák a tenger felől jövő enyhe 
szeleket és esőket javarészben felfogják, viszont a hazánk felől nyíló terü
let szabad utat enged az É felől jövő hideg légáramlatnak. H ann* klima
tológiai adatai szerint a januári közép hőmérséklet több évi átlaga — 2° C; 
a júliusi +  25° C; a tavaszi 12 3° C, az őszi 12*8° C.

Évi közepes hőmérsékleti minimum és maximumok (C°)

Ez adatok és a havi hőmérséki eloszlás szerint Szerbia hőmérsék
leti átlagai télen kisebbek, nyáron a mieinkhez hasonlók, ősszel nagyob
bak. A  közepes maximális és minimális hőmérsékleti adatok mindamelett 
nagyobb zordságról tesznek tanúbizonyságot, mert míg Budapesten pl. az 
átlagos ingadozás (maximum —  minimum) 47 7°; addig Belgrádban 62 7° 
Kragujevacon 53 8°, Yranján 49 9°, Sarajevoban pedig 52 4°.

A  csapadékmennyiség tekintetében Belgrád évi közepese 619 mm., 
Üszkübé 487 mm., Sarajevo-é 842 mm., Mostaré 1235 mm. Az évi eső
mennyiségből tavaszra 27%, nyárra 26%. őszre 24% és télre 23% jut.

A  csapadék havonkénti átlagai szerint Szerbia nyugati részében és 
Boszniában az október és a nyár eleje bőesőjü, a tél aránylag száraz s a 
téli hónapok körül december a legcsapadékosabb. A  Balkán belseje felé 
már aránylag kevés a csapadék. Belgrádnak még 153, Üszkübnek már 
csak 68 csapadékos napja van évente. Budapestnek pl. 104. A  januári hő
mérséki átlag 0° alatt maradván, hó is szokott lenni Szerbiában. A  hava
zás sokszor már október elején beköszönt, viszont megesik, hogy febru
ár ius végén már igazi szép tavaszi napok járnak.
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A  még nem eléggé teljes klimatológiai adatok dacára az említett 
jelenségeket megerősítik azok az ősi vegetáció típusok, melyek meghatá
rozott jellegű kiimát feltételeznek s azok a tökéletesen kialakult zonális 
talajtípusok, melyek bizonyos kiima s ezalatt képződött jellegzetes nö
vényzet hatása alatt keletkeznek.

A  vegetáció típus Szerbia nyugati részében a humid klímára jel
legzetes erdőség. Ez az erdővegetáció a Drina, Száva és Kolubara menti 
síkságokon az árterületi, mocsári erdőség típusa vegyes faanyagával, 
melyből nyárfa és füzek mellett itt-ott uralkodólag mocsári tölgy lép föl.

A  Posavina és Pocerina dombság uralkodó erdőtipusa a tölgy és 
cser, mely kb. 600 m magasságig húzódik fel, sőt a naposabb déli olda
lakon egész 800 m-ig is. Ezt a magasabb régiókban bükkösök követik. 
E tölgyerdőterületen belül gyümölcsösök találhatók, melyek főleg szilva- 
fából álló valóságos ligetek. A va.ljevoi és sabáci kerületek a legbővebb 
szilvatermő területei Szerbiának. Egyéb gyümölcsfák is hozzájárulnak 
a vegyes erdő kialakításához ezeken a területeken.

Az erdőség azonban korántsem összefüggő növénytakarója e humid 
klimájú területeknek. Az említett folyómenti galéria erdőterületek lige
tes erdőkké váltak, melyen belül nagyobb kiterjedésű, főleg kákás-sásos 
mocsarak, nedves rétek, legelők és kaszálók foglalnak helyet. A  szlavó
niai Borút és Studva melléki nagyobb és a Grabovci— Surcin közötti 
kisebb mocsaras és erdős területek folytatásai ezek Szerbiában.

A  Posavina dombságon és Sumadiában az erdőség kisebb elszórt 
szigetekre szorul csupán, helyet adva a szántóföldeknek. Hasonlóképen 
van a Pocerinában is és csak a Cer— Iverak— Vlasié hegység mutat 
összefüggőbb erdőtakarót.

A  humid kiimára jellegzetes erdő vegetáció alatt kétféle zonális 
talajtípus alakult itt ki. A  nedvesebb, bővebb csapadékú —  Boszniával 
határos —  nyugati részeken a humuszsav mállasztó hatása alatt szürke 
erdei talaj alakult. Ez a talajtípus kelet felé a Kolubaráig terjed a pod- 
zolosodás különböző fokait tüntetve fel a hegységtől a dombvidékek és 
síkságok felé. A  Kolubara és Morava közé eső Sumadia uralkodó talaj
típusa a barna erdei talaj, mely az előző területekhez viszonyítva keve
sebb nedvesség, azaz szárazabb kiima mellett a szénsav mállasztó hatá
sát juttatta érvényre a talajkialakulásban. E nagy általánosságban vázolt 
talajelkülönülés mellett pl. a Sumadia egyes hegységeinek összefüggő 
erdőtakarója alatt szigetszerűleg ugyancsak szürke erdei talajra akadunk, 
főleg a hegyek tetőin és nyugat felé eső részein és mezőségiekre, nem
különben degradált mezőségiekre, főleg a Morava völgye felé eső terü
leteken.

Analógiákra a horvát-szlavoniai szigethegyek és az azokat kör-
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nyező dombvidékek és Dráva— Száva közötti síkságok talajkialakulásá
ban mutathatok rá, nemkülönben a Magyar Középhegység és az ahhoz 
tartozó dombságok talajeloszlásában, melyeknek megfelelően Szerbiában 
is a Sumadia területtől K-re elterülő Morava síkságon és az azt körül
övező dombosvidéken az arid kiimának megfelelő mezőségi talajkialaku
lás válik uralkodóvá.

E talajtípusok valamennyiének kialakulási körülményeit, szelvény- 
magyarázatait illetőleg hazánk átnézetes tál aj felvétele kapcsán megjelent 
évi jelentéseimre utalhatok.1)

Gazdasági vonatkozásait illetőleg e talaj típusokról —  ép azoknak 
az eszközölt bejárásokkal való tanulmányozása révén —  bővebb gyakor
lati útmutatással a kormányzóság kívánságára bármikor készséggel szol
gálhatok.

Azonális, azaz tökéletesen ki nem alakult talajokat találunk Szerbia 
északnyugati részében a folyók és patakok alluviális területein, továbbá 
a Macsva és Kolubara síkságot övező szigethegységeknek erdőtől letarolt 
oldalain s a karsztos mészkőterületeken. Mint ezek közül mezőgazdasági 
tekintetben legértékesebbet a Macsvát kell felemlítenem. Ez a lapos síkság 
a Szávának Raca, és Sabác közötti kanyarulata —  és a Drinának Kovo- 
selo— Crnabara közötti alsó szakaszától övezve, mint a folyók hatalmas 
árterülete keletkezett olyan módon, mint akár hazánkban a tiszai Alföld. 
Ha ugyanis a Dráva és a Drina magas árhulláma találkozott; akkor a 
Macsva egyes kisebb hátaktól eltekintve víz alá került s a két folyó horda
lékával beboríttatott. A  hátak a Cer platináról lefutó patakok durvább 
hordalékaiból alakultak ki, azaz e patakok törmelékkupjai. E hátakra, szi
getekre épültek a Macsva községei. Ősi vegetációja mocsári ligetes, vegyes 
erdő volt, melynek maradványai főleg a Drina mentén összefüggőbben 
megmaradtak, a Száva mentén azonban csak Mitrovica és Jarak környékén 
találhatók még fel. A  Macsva belsejében az egykori erdők maradványai 
a Jelez és a Bitva mentén maradtak meg leginkább, de a hátak szántó
földjei mentén mintegy élő határsövényként az erdős szegélyek ma is meg
vannak, melyek nemcsak itt, de a Pocerinában és Posavinában, sőt talán 
legszebben a Sumadiában parkszerű külsőt kölcsönöznek a tájnak.

A  Macsva talaja tehát a Drina és a Száva iszapos hordaléka, me
lyen a megtelepedett erdővegetáció a teljes talajkialakító hatást azért nem 
fejthette ki, mert ia szabályozatlan két folyó kiöntései a nem ármentesített

i) Timkó I . : A Dunántúl keleti részének talajviszonyai. A  m. kir. Földt. Int. 
1912. Évi jelentése. —  Erdély központi részének talajviszonyai. A ni. kir. Földt. Int. 
1914. Évi jelentése.

Timkó I. és Ballenegger Bobért dr.: A Keleti Magyar Középhegység és a 
Déli Kárpátok talajviszonyai. A ni. kir. Földt. Int. 1915. Évi jelentése.
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Macsvát esetről-esetre újabb árvízi hordalékkal borították. A  Keleti Ma
gyar Középhegység tövében elterülő Körösök menti síkságot juttatja 
eszünkbe a Macisva világos színű szürkés, sárgás, vöröses, iszapos talajai
val, melyek a környező hegyvidék szürke és vörös talajaiból iszapaltattak 
le s amelyek csak abban az esetben alakulhatnak át normális talajokká, 
ha a Macsva ármentesítése és belvízrendezése keresztülvitetik. A  Macsva 
felső talaja túlnyomó részben kötött, nehezen megmunkálható; az altalaj 
azonban laza homok. Kivételt képeznek a felső talajban azok a területek, 
melyek a sűrű vízjáratok mentén mint parti dünék alakultak ki, de idővel 
a sík környezetből alig észrevehető kiemelkedésekként maradtak meg. 
Ezektől s a községek közvetlen környékének hátas területeitől eltekintve 
a Macsvában csak az árvízi esélyekkel mindenkor számoló korlátolt mező- 
gazdaság űzhető. A  belterjes gazdálkodásnak előfeltétele tehát a Macsvá
ban a Drina és Száva árvédelmi munkálatainak és belvizei rendezésének 
keresztülvitele, amely esetben igaznak is bizonyulhat a Maesvia kimerít
hetetlen gazdagságáról, kánaáni mivoltáról a köztudatba dobott jelenleg 
téves állítás. Különösen kerti és ipari növények termelésére volna alkal
mas terület a Macsva, mert intenzív talajműveléssel az iszapos hordalék
ban felhalmozott gazdag növényi tápanyagkészlet sikeresen kihasználtat
nék. Klenák, Platicevo, Nikinci stb. szávamenti szlavóniai községek hátas 
területeinek szép gazdaságai a Macsvához teljesen hasonló talajviszonyok
kal, legjobban bizonyítják, hogy itt a Macsvában is milyen jövedelmező 
mezőgazdasági kultúrát lehetne teremteni.

Még kevésbbé értékes terület a Posavina Kolubara-menti síkföld, 
melynek különösen Obrenovac— Grabovac és Usce közötti része hatalmas 
mocsaras vidék káka, sás és ligetes erdő vegetációval. A  legmélyebb mo
csaras területek barna réti agyagtalajjal bírnak, a hátak barna és sárgás
barna homokos agyaggal a síkság északi felében, szürke homokos agyag
gal a déli részekben. Az előbbinél az altalaj sárga iszap, az utóbbinál 
sárga agjmg, homok és kavics. A  felső talajok a Száva, Kolubara, Tam- 
nava áradásaival folyton változnak s a mocsaras területek ilyenkor stag
náló vízzel újra megtelnek.

A  Száva mentén a régi vízjárások (morotvák) mentén parti dünék 
homokhalmai húzódnak termékeny sárgásbarna és humuszos homoktalaj
jal s az altalajban világossárga laza homokkal. Megjegyezni kívánom még, 
hogy a Száva-öntés talajai mind meszesek.

A  Kolubara síkság intenzivebb gazdasági kihasználása is ép úgy, 
mint a Macsváé, csak a Száva, Tamnava szabályozása után volna lehet
séges.

A  pataballuviumok talaja elenyésző kis területet foglal el s így 
mezőgazdasági szempontból ennek nincs különösebb fontossága.
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Az azonális típusú ú. n. váztalajok csoportjába tartoznak a hegy- 
ségi területek letarolt erdőségei helyén képződött földes kőtörmelékek, 
melyek különösen Sumadiában az Avala szerpentinből álló hegységi ré
szein még legelőkul sem használhatók. Igen sivár, vegetáció nélküli kopár 
területek Közép- és Ó-Szerbia szerpentinből álló hegyiségi vidékei is, me
lyek zöldesszürke, itt-ott vörös kőzetmálladékokkal tűnnek elő.

Hasonlóan azonális váztalajú területeket jeleznek a krétamészkő- 
vidékek. íg y  Valjevotól Ny-ra a Podtorinán a legszebb karsztosodási 
jelenségeket figyelhetjük meg a sötétszürke kailciteres krétamészköveken. 
A csupasz mészkősziklákon kívül az azokat különböző vastagságban bo
rító vörös agyag legfelső szürke színű kilugzási (A ) szintje a meredekebb 
lejtőkön hiányzik s így egész vörös hegyoldalak tarkítják itt-ott a szürke 
erdei talajú letarolt területeket. Hasonló kőtörmelékes területek kísérik 
a flis- és gránit-hegylejtőket is. Ezeken az erdőírtás minden jövő talaj- 
alakulást meggátolva mérhetlen károknak lett okozója.

&

Északnyugati Szerbiának agrogeológiai vizsgálatából számos gya
korlati fontosságú tapasztalati eredményt állapíthatunk meg. Vonatkoz
nak ezek bányászati, ipari és mezőgazdasági kérdésekre.

Az ércelőfordulásokról a bejárt terület geológiai viszonyainak is
mertetése kapcsán tettem említést s mindössze annyit fűzhetek még hozzá, 
hogy Nyugatszerbiának Jadar-menti érctermőhelyei felé —  melyek közül 
a krupanj— zavlakai bányák a közelmúltban már üzemben is voltak — 
most Szerbia megszállása után csak mintegy háromnegyed év leteltével 
fordult a hatóságok figyelme.

Ipari szempontból elsősorban a kőbányászat bírhat különösen nagy 
fontossággal, tekintettel arra a körülményre, hogy járhatóság tekintetében 
Szerbia fő közlekedési útjai igen sok kívánni valót 'hagynak hátra.

A  katonai igazgatás nagyon helyesen e fő közlekedési útak rendbe
hozatalán fáradozik. E dicséretes buzgalommal megindult munkára nézve 
csak azt óhajtanám az útépítési munkák vezetőinek szíves figyelmébe 
ajánlani, hogy erre a célra nem minden kőzet alkalmas, különösen akkor, 
midőn a kevésbbé jók, vagy teljesen hasznavehetetlenek mellett igen jó 
minőségű kőzetanyiag is áll rendelkezésre. A  bejárt területen főleg a sötét
szürke, vöröses krétakorú mészkövek a legjobban felhasználható kőzet
féleségek, melyek a Cer- és Vlasic-hegységekben s a Pocerinában igen 
elterjedtek. A  valjevo— sabáci és valjevo— lajkovaci út mentén számos 
bányában fel is van tárva e kőzet s amint tapasztaltam, ez utóbbi út men
tén Slovacnál egy nagyobb kőzúzó is üzemben van. A mezozóos képződ
mények között előforduló márgás, agyagos kőzetféleségek, a harmadkori
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lazább homokkövek és mészkövek az említett üde. ép krétameszek mel
lett silányságuk miatt számításba sem jöhetnek.

Klanica és Dupljaje között vörösfesték-földek, az Ub völgye feletti 
Majdan-on kerámiai és mázoló célokra alkalmas fehéres szürke agyag for
dul elő a harmadkori rétegcsoportban. Ez utóbbi kaolin bányának van 
feltüntetve a térképen. A  háború előtt mintegy 6 éven át V ic e n t ia  Se l a - 

Kovié ubi kereskedő bányászta és mint piktortéglát hozta Belgrádban for
galomba.

A  kristályos meszek mészégetésre is kiválóan alkalmasok s a dom
bos és hegyvidék pleisztocén vörössárgás agyag takarója a kristályos me
szek mellett a cement-gyártást is lehetővé teszi.

Ipari szempontból a harmadkori durva meszek mint kiváló minő
ségű építőkövek jöhetnek számításba.

A  megszállott Szerbia közegészségügyével szorosan összefüggő kér
dés az ivóvíz kérdése, melynek fontosságát nem tudom eléggé hangoz
tatni. Ebben az irányban pedig még alig történt valami. Fúrt és artézi 
kútak létesítése, avagy források foglalása s az egészséges ivóvíz ilyetén 
biztosítása nélkül a közegészség állandó imminens veszedelmeknek van 
kitéve.

A  Macsva, de még inkább a Kolubara síkság mocsaras vidékei ma
lária fészkek, pedig ezeken a területeken artézi kútak létesítése nem is 
igényel nagyobb anyagi áldozatokat. Például hozhatom fel Obrenovac 
és Sabac artézi kútjait.

E kérdéssel kapcsolatban már kereskedelmi és balneológiái szem
pontokból is figyelmet érdemel az ásványos és gyógyforrások tömeges fel
lépése, melyeknek a bejárt területen való előfordulásáról és összetételéről 
a geológiai ismertetésben emlékeztem meg. Ezúttal csak azt óhajtom le
szögezni, hogy az ásványvizek közül mindössze az arangjelovaci víz van 
elenyésző kis mértékben forgalomban, pedig égető szükségét érzik az egyes 
helyőrségek és parancsnokságok a jó ásványvizeknek. Mi sem volna egy
szerűbb, mint a bővizű ásványos forrásokat palackozó üzembe hozni, kü
lönösen ott, ahol azok a vasúthoz közel fordulnak elő. Ilyen célra szol
gáló üveg gyártásához nyersanyag is található, főleg a kristályos pala 
területeken.

A  fürdőügy számos gyógyforrás ellenére sehogy sincs megoldva. 
Gyógyforrások vannak, de fürdők nincsenek. Fölötte kívánatos volna, 
legalább az arangjelovaci és koviljacai fürdők üzembe helyezése, hol 
nagyon sok üdülő nyerhetne elhelyezést.

Végül a mezőgazdasági viszonyokról kell röviden megemlékeznem, 
talajismereti vonatkozásaiban. A helyes organizáció hiánya talán ezen a
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téren a legszembetűnőbb s leszögezni kívánom itt azt, hogy csak úgy 
remélhető a megszállott Szerbia területén jövedelmező mezőgazdálkodás, 
ha annak irányítására, vezetésére és keresztülvitelére gyakorlati tapasz
talatokkal bíró szakemberek vezényeltetnek a járási parancsnokságokhoz. 
Sajnos, ezt mindössze elenyésző kevés helyen tapasztalhattam a bejárt 
országrészben.

Tekintettel arra, hogy a termelés fokozása vitális érdeke megszálló 
hadseregünknek, ajánlom pl. az intenzivebb talajművelés mellett a Poce- 
rina és Posavina szürke kilugzott erdei talajain a meszezést. Ennek hol és 
mikénti alkalmazását a speciális kívánságoknak megfelelően adhatnám 
meg. A  gyümölcstermelésre vonatkozólag megfigyeléseim azt eredményez
ték, hogy kiválóbb fajgyümölcs a bejárt területek nagy kiterjedésű gyü
mölcsöseiben nincsen. Tömeg-gyümölcstermelés ez. melynek szakszerű 
gondozása s a nemesítés itt még ismeretlen. Ezért pl. ottjártamkor is a 
Macsvában szilva csaknem semmi sem volt, míg a Pocerinában igen bő 
termés volt. Irányítást kell adni ebben is, mert a mai állapot az, hogy az 
egyes gyümölcstermő vidékek csak minden 5— 6-ik évben hoznak bővebb 
termést. Tág tere nyílnék a Posavinában, a Macsva és Kolubara síksá
gon a komlótermelésnek.

A  Macsva, illetve az egész Száva és Duna alatti síksági területen 
az ipari növények közül még pl. a nagy közgazdasági jelentőségű gyapot- 
cserbe termelését is ajánlhatom. A  gyapottermelés északi határa a 45. szé
lességi fok. Hazánkban pl. Zengg és Mitrovica. Fehértemplom és Pancsova 
északi határai az ú. n. gyapotöv-nek („Cotton belt“ ). H ikisch E rnő, 
dr. B oju  és dr. M ik lo v ic  az 1900— 1905. években a többi között a szerém- 
megyei Irigen folytattak sikerrel gyapottermelési kísérleteket.

*

Szerbia északnyugati részén a bejárt és agrogeológiai szempontból 
ismertetett terület Magyarország egykori szerbiai birtokaihoz tartozott, 
még pedig ezek közül ahhoz, melyeket mint macsói bánságot a leghosz- 
szabb ideig birtokoltunk. Szervezését még I m r e  király kezdte meg. 
Területe nem volt állandó, de határai körülbelül a Drina, Száva, Kolubara 
és Nyugati Mórává lehettek. Fővárosa Macsó volt, mely valószínűleg a mai 
Valjevónak felel meg. Csaknem harmadfélszáz évig volt birtokunkban a 
Macsói bánság, melynek a török hódítók terjeszkedése vetett véget.


