
2. A  K eleti M ag yar K ö zép hegység és a D éli K árp áto ktalajviszon yai.
(Felvételi jelentés az 1915. évről.;

T imkó iMKÉ-től és clr. Ballenegger RÓBEirr-től.

Folyó évi munkánk az elmúlt 1914-iki Erdélyben végzett országos 
átnézetes talaj felvételeknek folytatása volt. A  ránk szakadt háború 
ugyanis gátat vetett azon vállalt kötelezettségünk teljesíthetésének, hogy 
hazánk átnézetes talaj térképét elkészíthessük.

Feladatunk tetemesen megbővült azon körülmény folytán, hog}? 
hadbavonult tiszttársunk, dr. L ászló GrÁBOR-nak korábbi s ez évi munka- 
programmját is magunkra vállaltuk. Bét hónapot töltöttünk a külső 
munkában, mely időt a Keleti Magyar Középhegység és a Déli Kárpátok 
egyes részeinek bejárása foglalta le. Részletesebben körvonalozva talaj- 
vizsgálataink kiterjedtek a Réz-, Meszes-, Szatmári Bükk-, Erdélyi Érces 
Hegységekre, a Gryalui, Fogarasi. Szebeni Havasokra, végül a Hegyes- 
Drócsára, Szatmár, Szilágy, Bihar. Arad, Hunyad. Ivolozs, Fogaras és 
Szeben vármegyékben.

A  S e b e s  K ö r ö s  és S z a m o s  k ö z ö tt i  h e g y s é g e k .

A  Keleti Magyar Középhegy-csoportnak legészakibb tagjait a Sebes- 
Körös és Szamos közötti hegységek alkotják. A  fő völgyek szerint ez a 
hegycsoport magába foglalja a kolozsvár— almási hegyvidéket a Szamos 
és az Almás között; a Réz-, Meszes-, Bükkhegységeket s a kraszna—  
szilágysági dombos vidéket az Almás, Szamos és Sebes-Körös között. 
A z előbbi hegycsoport a Kapus, Szamos és Almás folyók által határolt 
területen Bánffyhunyad. Kolozsvár, Szamosujvár. Deés városok között 
húzódó hegyvidékből áll. Fővonala a Körösfői hágónál. Jegenye és K ö 
rösfő között a Kucsuláta-hegy északi nyúlványához csatlakozik s onnan 
ÉKÉ-nak Konkolyfalva felé kanyarodik. Ez a vonulat a Szamos és 
Almás vízkörnyékeit választja el egymástól. E  fővonal közepes magas
sága kb. 500 méter. E hegycsoport déli fele magasabb északi részénél.
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A  legnagyobb mellékvölgyek DK-re tartanak a Szamos felé, így pl. 
a nádasdi, borsai és kendilónai; az É és D felé tartó völgyek kisebbek, 
míg az Almás felé már csak rövidebb árkok húzódnak.

A  magasabb hegyhátak erdősek, az alacsonyabbak, továbbá a hegy- 
lejtők vagy legelőül s kaszálóul szolgálnak, vagy ha nem túlságosan 
meredek a hegyoldal, szántóföldül töretnek fel. A  völgyek számos helyen 
mocsarasak.

A  Sebes-Körös— Szamos közötti hegység északnyugati párkánya 
a Rézhegység, mely Csúcsa és Feketetótól É-ra kezdődői eg általános 
N yE N y-i irányú vonulatban húzódik, igen tekervényes vonalú vízválasz
tót alkotván a Sebes-Körös és a Berettyó között, mely vonal a Köröshöz 
sokkal közelebb esik. A  hegység tetemes szélességű, szálas erdőséggel 
borított gerincmagassága alacsonyabb az előző hegycsoporténál. A  hegy
oldalak menedékesen ereszkednek s legtöbbnyire kaszálók, legelők. A  
délibb fekvésű domboldalak szántóföldek. A  hegységet nyugat felé dom
bosvidék övezi, mely egész Nagyvárad— Bihar vidékéig terjed s jóval 
nagyobb területet foglal el, mint maga a hegység. A  hegység lábánál 
elterülő Körös folyóvölgy egykor nagy cser- és tölgyerdőséggel volt 
borítva, melyet a dombság területén, de még inkább a hegységben bükk 
váltott fel. A z ősi erdővegetációból fenyőerdők a Rézhegységben nin
csenek.

A  hegység oldalait számos völgy tagolja, melyek közül főleg a 
Berettyó mellékvölgyei mélyen benyúlnak. E völgyeken lefutó patakok 
közül legnagyobb a Táborpatak. A  Körös mellékvölgyei szurdokszerűek. 
E rövid, mély völgyek DNv-ra nyílnak. Kivételt csupán a Kornicseli- 
völgy képez, mely a heg3'ség főgerincével párhuzamosan N yEN y-ra  
húzódik. Ezt követi a kolozsvár— nagyváradi országút. Maga a Sebes- 
Körös völgye a legváltozatosabb folyóvölgyek egyike. Míg ugyanis 
Csarnóháza környékén lejtős hegyoldalak által körülvett, szántóföldektől 
elfoglalt teknő a Körös-völgy, tovább lefelé már inkább hegyi jelleget 
ölt. Kopasz sziklák tornyosulnak köröskörül, szűk hasadékokkal metszet
tel!. Sziklafalak között szorosokban a Sebes-Körös sokszor alámossa a 
szürke, vörös mészkőpadokat.

A  Rézhegység D K  felé a Meszeshegységgel közvetlen kapcsolatban 
áll, a Bihar-Ylegyásza északi kiágazásaitól pedig csak a Sebes-Körös 
mély hasadékvölgye választja el.

E  hegységhez csatlakoznak mindazon dombsorok, melyek az Almás, 
Szamos és Berettyó között a Nagy Magyar Medencének egyik keleti tág 
öblét övezik. E  dombvidékből szigethegységek emelkednek ki. Ilyen szi
gethegy a Szilágyi Bükk.

A  Mes,zeshegység közepes magassága körülbelül 650 méter. A



424 T IM K Ó  IM R E  éS B A L E E N E G G E R  RÓ BER T D R . (3 )

hegység dereka ÉK É-ra Zsibó és Őrmező felé csap. A z Egeregyi-völgy  
a hegység derekát két párhuzamos ágra osztja. A  hegység egykori sűrű 
erdőségei erősen megritkultak, úgy hogy pl. az Almástól Iv-re eső hegy
vidék nagy része teljesen erdőtlen. A  Nyirsid és Somlyóujfalu helysé
gektől É-ra eső, valamint a Kraszna és Berettyó közötti dombvidék s az 
ehhez csatlakozó még alacsonyabb, D-ről É-ra sorakozó dombhátak már 
mind szőlő vidékek vagy szántóföldek. A Keleti Magyar Középhegység 
legészakibb tagjaként a kraszna— szilágyi hegy sor közvetlen fotytatá- 
sába eső szatmár— szilágyi Bükkhegységet tekinthetjük. Kis kiterjedésű 
hegytömeg, melyet K  felől a Szilágy, D felől a Korondi-patak, N y felől 
pedig a Kraszna határolnak.

A  Bükk meredeken ereszkedő keleti oldalát a D K  felé nyiló Szilágy 
és Szamos szurdokok tagolják; északi és szélesen elterülő nyugati oldalán 
pedig a Szamos és Kraszna mellékvölgyei húzódnak, melyek ÉNy-ra  
nyílnak. E völgyek közötti hegy ágak már a Nagy Magyar Alföld szaraos- 
melléki öblét szegélyezik.

A  G y a lu i h a v a s o k .

A  Bihar-A7 légy ászának keleti oldalához támaszkodó, az Aranyos 
és Meleg-Számos között levő hegyvidéket Gyalui Havasok néven foglal
juk össze. E hegytömegek egészben véve NyDNy-ról K É K -re csapnak s 
hosszú gerinceik hatalmas magasságot érnek el. E gerincek között mély 
bevágású, igen meredek falú keskeny völgyek húzódnak, melyek itt-ott 
hasadékjellegűek. A z Aranyos völgyétől É-ra egymás mellé sorakozva 
három főhegysort ismerhetünk fel a Gyalui Havasokban, ú. m. a Dob- 
rina, Maruceli és Kucsuláta hegysorokat. A  Dobrina a legdélibb; csapása 
is legszabálytalanabb, de egyben a legtömegesebb s legmagasabb tagja 
a hegységnek. D-re messze nyúlik az Aranyos völgye felé, északra pedig" 
két mellékágra oszlik, melyek közül az egyik a Rakatói-völgyet a Hideg- 
Számosétól választja el; a másik pedig a Hideg-Havasi-völgyet a Hideg- 
Számos alsó völgyétől. A  Dobrina közepes magassága 1400 in, mellék
ágaié 1300 m. A  Vervu-Fenesulujnál maga a hegység főgerince szakad 
két mellékágra; az egyik É K  felé Feleknek tart, a másik először K-re  
Nagyoklos felé kanyarodik, azután szintén ÉK-re fordul s alacsonyabb 
ágakra oszolva K  és D K  felé dombos vidékké laposodnak.

A  Marucelihegység kisebb az előbbinél s a Hideg- és Meleg-Számos 
között terül el. Nyugati részét a Bélesi-völgy szeli. Magas, zord e hegy
tömeg. melynek középmagasságát körülbelül Marucel község temploma 
jelzi 1190 m magasságban.

A  Kucsuláta hegy sor. mint harmadik tagja a Gyalui Havasoknak,
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a Bihar legészakibb oldalágaként a Bélés-pataknak a Szamosba omlóséig 
terjed. Gerincéből kisebb-nagyobb oldalágak szakadnak ki. Főoldalvöl- 
gyei, melyek a Meleg-Számos völgyébe nyilnak. a riskai és egerbegyi; 
a vízválasztó gerinc északi oldalán pedig a kalotai. dánosi és bikáii völ
gyek, melyek D-ről É-ra vonulnak s a kapusi, mely Gyalunál a Szamos 
völgyébe nyilik.

A z  Erdélyi Erchegység.

A  Maros és Aranyos folyók közötti hegyvidéket, mely a Fehér- 
Körös déli oldalán a Hegyes-Drócsa keleti tövéhez csatlakozik, a folyó 
északi oldalán pedig a Biharhegység D K -i szárnyához támaszkodik, 
Erdélyi Érceshegység néven csoportosítjuk. A  hegység nyugati részei a 
Fehér-Körös felső medencéje körül csoportosulnak. Az Erdélyi Érces- 
hegységnek egyik legmagasabb tetője a Vulkánhegy, melyben a Fehér- 
Körös. Maros és Aranyos vízválasztóinak csomópontját találjuk. A  A ul- 
kántól K  felé a vízválasztó mindig közelebb esik az Aranyoshoz, mint 
a Maroshoz. A  hegység I)-i és N y-i részében a hegy vonulatok többnyire 
K — N y-i irányban csapnak, melyből itt-ott É-ra vagy D-re térnek el. 
A  völgyek e csapásirányokat követik. A  Maros felé hegyhátakkal, h elven- 
kint sziklás, meredek magaslatokkal végződik a hegység, melynek erdő
takarója nagyon megritkult. A  déli és délkeleti elődombokat szőlők fog
lalják el. A  hegység a következő részekre tagolódik: Körösbányai, N agy
ági, Ompolymelléki és Aranyosmelléki hegységek. E hegycsoportok nyu
gatról keletre és északkeletre csatlakoznak egymáshoz.

A  líörösbámjai hegycsoport a ponorói és almás— cserbai völgyek
től a kaján— mérei völgyekig terjed. Ennek vízválasztója a Köröshöz 
esik közelebb, amely felé kevesebb számú és kisebb völgyek nyilnak. 
A  hegycsoportnak ezen az oldalán van a körösbányai medence. A  Maros 
felé nyiló déli oldalon levő számos völgy közül a cserbiai és szirbi 
a legnagyobbak. A  hegység legmagasabb tetői nem érik el az 1000 métert. 
Keleti folytatásában a körösfalva— algyógyi völgyekig húzódik a nagy
ági hegy csoport, melynek gerince nagyjából É N v— D K -i csapást mutat. 
Tetői főleg az északi részében már az 1200 m-t is meghaladják s így 
az előbbi hegycsoportnál tetemesen magasabbak. A  nagyági völgykatlan 
DNy-ra a Maros felé nyilik. mely völgyet N y és D felől andezitkúpok 
szegélyeznek. Nagyág maga a hegység egyik tekintélyes csúcsának, a 
Hajtónak tövében fekszik. Legalsó házai táján dió- és gesztenyefák dísz
lenek, míg a legfelsőknél, kb. 350 m-rel magasabban, tölgy és főleg bükk 
közé már fenyőfák vegyülnek.

A  nagyági hegycsoportnak É K -i folytatása az Ompolymelléki
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hegység , melynek középmagassága nem lialaclja túl az 1000 m-t. A z egyes 
Legykúpok kb. 500 m magasra emelkednek ki a környező fővölgyekből. 
A lieg3̂ csoport egyik legtekintélyesebb csúcsa a Zsidóhegy, melynek 
tetejéről szép kilátás nyílik a vadregényes hegyvidékre, mely a Maros 
felé lejtősödve fokozatosan ellaposul. D N y felé a Csetrás-hegység festői 
andezitkúpjai látszanak innen, D felé pedig az ompolymelléki inészko- 
szirtek mintegy' zonális elrendeződésben kísérik a folyóvölgyet. A  hegy
ség nagyrészt bükkös erdő takarója újabban nagyon megfogyatkozott.

A z Erdélyi Érces Hegység negyedik csoportjának az arany osmel- 
léki vagy abrudbánya— torockói hegyeknek bejárása a jövő évre maradt. 
E helyett igazgatóságunk óhajtására a Hegyes-Drócsa bejárását eszközöl
tük. E  hegység a körösbányai hegycsoportnak közvetlen f oly tatása N y  
felé, azaz Hunyadmegye N y-i határától kezdve a Maros és Fehér-Körös 
völgyei között Pálos. Világos, Pankotáig terjed, hol is a Maros— Körös 
közötti síkságnál végződik. Gerincének közepes magassága valamivel 
600 méteren felül van. A  hegység oldalait tetemes s gyakran mélyen 
bevájt völgyek szeldelik, melyek a főgerincre csaknem vertikálisan húzód
nak észak és dél felé. íg y  a déli oldal főbb völgyei a kladovai, solymosi. 
milovai, melyek a Hegyes felől ereszkednek le; a konopi, berzavai, kap- 
rucai, tótváradi és soborsini a Drócsa és mellékágai felől tartanak a Maros 
felé. Mindezen ágaknak délnyugati végződését Zám és Radna-Lippa 
között a Maros-völgy ketté vágta, úgy hogy a krassószörény— temes- 
vármegyei dombvidékek marosmenti oldalain még a Keleti Középhegység 
kiágazásai vannak elterjedve. A z É-i oldalon a honctői, boneesdi, csilli, 
kiszindiai a Drócsa felől húzódnak a Fehér-Körös felé. A  Csigérbe tor- 
kollanak a nádasi. tauei, dudi, aranyági völgyek. A  főbb völgyeket a 
hegység oldalágai választják el egymástól. A  hegység északi oldalágai 
általában kisebbek.

A  Csigér és Körös között, Apatelek és Szilingyia között a 378 m 
magas Mokrahegy egész elszigetelten emelkedik ki a hullámos síkságból, 
mint a hegység legészaknyugatibb elszakadt része. A  Hegyes-Drócsa 
a Maros völgye felé meredekebben lejt, mint a Körös felé. A  Maros felé 
eső hegylejtők enyhébb éghajlatúak, kevésbbé csapadékosak (700— 750 
mm); a Körös felé esők nedvesebbek (750— 800 mm és azon felül). K i
fejezésre jut ez a vegetációban és a talajban egyaránt.

A  Hegyes-Drócsa uralkodó erdőtakarója a bükk, mely a déli lejtők 
felé a tölgynek és vegyes lomberdőnek ad helyet. A  Bihar-Vlegyásza és 
Kodru-Móma hegységek tüzetesebb bejárása a jövő nyár munkaprogramm- 
jául maradt.
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A  Fogarasi Hegység.

A  Déli Kárpátokban már az elmúlt év folyamán megindult a talaj - 
ismereti átnézetes felvétel, mely a nyáron további folytatást nyert a 
Fogarasi és Szebeni Havasokban.

A  Fogarasi Hegység a Királykőtől Ny-ra az Olt völgynyílásáig 
terjed. Mint hatalmas bástya tör a magasba fenséges hegy sorával, mely
ben menedékes oldalú kúpok, meredek lejtőjű ormok szédítő mélységekkel 
váltakoznak. A  hegység K-ről Ny-ra kb. 12 mfd-nyire nyúlik el. A  hegy
ség igen hirtelen meredeken emelkedik ki az Olt-lapályból. Jellemzi az 
a körülmény is, hogy sok keskeny egyközű, vízben bővelkedő völgyek 
által elválasztott ág nyúlik ki a főgerincből. Legmagasabb csúcsa a 
Negoj (2544 m). A  harántágai aránylag rövidek, még leghosszabbak 
az oldalágak a keleti részen, ahol azok a Királykő lejtőivel s a Persányi- 
hegységgel találkoznak. A  hegység D-i lejtője szélesebb és menedékesebb, 
mint az É-i. Negojhoz csatlakozó pl. az Argis és Olt vízkörnyékét 
választja el egymástól Romániában. A z Ardsison kívül a Jalomica és 
Dimbovica forrásai is a Fogarasi Havasok déli oldalán erednek. Ezek 
a folyóvölgyek is nagyjából párhuzamosan futnak s DK-re fordulván, 
a Duna nagy síkságára nyílnak.

A  Fogarasi Hegység É-i oldalát majdnem 1700 m magasságig fel
érő erdőség borítja. A  fenyőerdő határát a hegység előtti lapályból is 
szépein kivehetjük, mert azt éles sötét színű vonal jelöli. A  fenyveseket, 
1300 m-nél véget érve, bükkösök, majd tölgyerdők követik. A  gyönyörű 
tölgyerdők a lapályon is nagy területeket borítanak. Érdekes pl., hogy 
itt-ott egész a fenyvesekbe felhúzódni látunk egy juharfa féleséget. A  
fenyvesek övében, sőt azon túl is, havasi gyeptérségek vannak, melyek 
legelőül szolgálnak, ezek mentén havasi égerfák, nyírfák, gyalogfenyők 
találhatók.

A  Fogarasi Hegység nyugati végén egy nagy hasadékvölgy van, 
melyen az Olt folyó vájt magának medret. Az Oltnak ez a völgynyílása 
a Vöröstoronyi-szoros. mely tájképileg egyik legszebb része a Déli Kár
pátoknak. Ettől s a Cibin völgyétől Ny-ra a Sebes forrás vidékéig terül 
el a Szebeni vagy Cibinhegység. Északi oldalán ered a Csód, továbbá 
a disznódi, resinári patakok és a Riu Mik és Riu Márénak egyesüléséből 
támadt Cibin. A  hegység D-i oldalán eredő patakok mind a Nagylotru- 
val egyesülnek.

A  hegység gerince a Nagylotru északi oldalán D felé nyíló ívet 
formál. A  gerinc magassága 1800 méteren felül van. Legmagasabb csúcsa 
a Steflistye, 2244 m magas. Az erdei vegetáció eloszlása itt ép olyan, 
mint a Fogarasi Havasokban.
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A  Keleti Magyar Középhegységnek monografikus geológiai íelclol- 
gozása most van folyamatban s talán már a közel jövőben meg is jelenik.

A  geológiai ismertetéstől épen ezért itt eltekintünk. Ellenben mielőtt 
a talajviszonyok ismertetésére térnénk át, szükségesnek tartjuk a szat- 
mármegyei Blikktől egész a Pojána Ruszkáig terjedő Keleti Középhegy
ségnek, mely széttagolt részeivel a Nagy Magyar Medencét az erdélyi 
harmadkori neogén medencétől választja el, —  a talajkialakulás szem
pontjából nagy fontossággal biró klimatikus viszonyairól, ha csak rövi
den is, megemlékezni.

Hazánk klimatikus viszonyainak rövid vázlatát az Erdélyi MezÖ- 
ség és a Nagy Magyar Alföld talajviszonyainak összehasonlító ismer
tetése kapcsán Timkó I mke elmúlt évi felvételi jelentésében (Erdély köz
ponti részének talajviszonyai) közreadta. Ezúttal tehát csak a csapadékra 
s annak eloszlására óhajtunk kiterjeszkedni, mint olyan klimatényezőre, 
melynek segítségével szigorúbban körvonalozhatjuk azokat a területeket, 
melyeket a vegetációval jellemezhetünk legegyszerűbben s legjobban. 
A z ősi növényi takaró, mint a kiima hatásának kifejezője, a talajok ki
alakulására döntő fontossággal bir. Természetesen mindig teljesen kiala
kult, tökéletes talajtípust véve alapul. A  talaj, kiima és növényzet így 
kerülnek egymással szoros okozati összefüggésbe s ebből a kölcsönös 
hatásból kifolyólag állapíthatók meg a kiima-, növény- és talajzónák 
a kontinenseken ép úgy, mint egyes országokban s annak egyes részeiben. 
Ott, hol a kiima és a növényzet talajkialakító hatása zavartalanul nem 
érvényesülhet, tökéletlen, azaz teljesen ki nem alakult (azonális) talajo
kat találunk, melyek a fenti hatások tartós, állandó bekövetkeztével töké
letes, teljesen kialakult talajokká válhatnak. Az alapkőzetnek a talaj ki
alakításában megnyilatkozó hatása tehát csak ott léphet túlnyomóan elő
térbe, ahol a kiima és vegetáció hatása zavaró dinamikai, geológiai hatá
sok (pl. erózió) következtében kellőkép nem érvényesülhetett. A z azonális 
talajoknál a talajkialakító főtényező még csak a poriás, melyhez a mál
lásnak csak kezdő hatásai járulhatnak. Ez esetben az alapkőzet ásványai 
még vagy teljes számban, vagy túlnyomó részben felismerhetők, illető
leg elemzés útján kimutathatók a talajban, úgy hogy a talaj és a kőzet 
chemiai elemzése között lényeges eltérés nem mutatkozik. A  nedvesség
nek, mint mállasztó tényezőnek hatása közismert s azért az elmállás 
folyamatai a humid kiima alatt nagyon is kifejezetten nyilatkoznak meg.

A  Keleti Magyar Középhegység, nemkülönben a Déli Kárpátok 
humid vidéket reprezentálnak egész kiterjedésükben, mely kifejezésre jut 
erdős vegetációjukban és barna, nemkülönben szürke erdő talajtípusai
ban. A  csapadék évi eloszlása a következő:

A  Szamos— Sebes-Körös közötti hegyvidék nagyobb, keleti részé
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ben uralkodólag 650— 800 mm közötti évi csapadék-közepest tüntet fel. 
A  nyugati rész így. kiváltképen a Rézhegység, évi közepes csapadék- 
mennyisége már 1000 mm-ig emelkedik. A  Gyalui Havasok 900— 1100 
mm évi közepes csapadékmennyiséggel a Keleti Középhegység legned
vesebb területét adják a Biharral együtt. Az Erdélyi Érceshegység évi 
csapadék-közepese 800— 1000 mm közé esik; a Hegyes-Drócsáé pedig 
700— 800 mm közé.

A  Déli Kárpátokban a csapadékeloszlási megfigyelések nagyon 
hézagosak, úgy hogy a meteorologusok csak kombinative tüntetik fel 
e vidékeken a csapadék évi közepeseit. E  hézagos megfigyeléseket a romá
niaiakkal kiegészítve megállapítható, hogy a Fogarasi és Szebeni Hava
sok évi csapadék-közepese 800 mm-en jóval felül van már a hegység É-i 
és D-i lejtői tövében s meghaladja bizonyára az 1000 mm-t is a magasabb 
régiókban. Az évszakonkinti csapadékeloszlás 30 éves megfigyelési ered
ményei azt mutatják, hogy úgy hegységeinkben, mint az egész országban 
a tengerpart kivételével télen van a legkevesebb csapadék. A  téli normális 
izohiéta a 125 mm-es. A  Középhegység és a Déli Kárpátok a 120— 150 
mm-es izohiéta között vannak. A  normális izohiéta tavasszal a 175 mm-es. 
Hegységünk tavaszi izohiétája a 175— 250 mm-es közé esik. A  nyári nor
mális izohiéta a 250 mm-es. Hegységeink a 250— 300 mm-es nyári izo
hiéta közé esnek. Végül az őszi normális izohiéta a 175 mm-es. ekkor 
hegységeink a 175— 200 mm-es izohiéta közé esnek.

A  csapadék mellett a hőmérséklet eloszlása is nagy fontosságú lévén, 
annak a Keleti Magyar Köéphegységben, nemkülönben a Déli Kárpátok
ban 30 éves megfigyelések nyomán való kialakulásából láthatjuk, hogy 
a Középhegység Erdély csaknem egész területével együtt a 9— 10° C-ú 
izotherma vonalak közé esik. A  Déli Kárpátok évi izothermája a 10° C-ú 
vonalat már túlhaladja. Az év egyes szakaszaiban a hőmérsék eloszlása 
úgy alakul, hogy pl. januárban Bihar gerincétől K-re eső terület a Sze
beni és Fogarasi Havasokkal együtt — 3° C-on felüli hőmérséklettel bír. 
A  Ny-ra eső terület a — 3° és — 2° izothermák közé esik. Az áprilisi 
izotherma-vonal mindkét területre a 11° és 10°-os között van; a júliusi 
a 20— 21°-os; az októberit pedig a ll"-o s  izotherma vonal ÖA7ezi.

Kívánatos volna természetesen a hőmérsék és csapadék eloszlásán 
kívül egyéb ki ima tényezők ismerete is. így  pl. a csapadék periódusos 
voltának, a csapadékos napok számának viszonya a csapadék mennyisé
géhez. a levegő nedvessége, az elpárolgás, az általános szélerősség, a szél
irány stb. ismerete, melyek mind befolyással vannak a kiimák oly ter
mészetére, amelytől a talajt borító növényzet, ép úgy. mint maga a talaj 
is, függ. Már magában a területünkön vázolt hőmérséklet és csapadék 
eloszlásából is értékes talajismereti következtetéseket vonhatunk le. Tud
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juk ugyanis, hogy pl. a hőmérséklet szerint különböző az a csapadék- 
mennyiség, amely ugyanolyan hatással van a talajképződésre. Magas 
közepes hőmérséklet esetén sokkal több csapadék szükséges, hogy ugyan
olyan talajkialakulást kölcsönözzön egy területnek, azaz egyforma módon 
alakítson talajt és vegetációt. A  hőmérséklet döntő klirnafaktorrá is vál
hat pl. ott, ahol annyira alacsony, hogy emiatt megváltozik a tájkép 
egész arculata a csapadék mennyiségétől függetlenül. Ezeket a nagyon 
alacsony hőmérsékletű területeket csakugyan ki is választják a talaj- 
ismereti kutatók, mint a magas hegységek felső régióit, vagy a magas 
földrajzi szélességen levő tundra vidékeket.

Területünkön a hőmérsék és csapadék eloszlásán kívül a többi 
klimatényezőnek összefoglaló megfigyelési adataival nem rendelkezünk.

Területünk klimatikus viszonyainak a fent jelzett kialakulása min
den kétséget kizáró módon eldönti annak a humid klimájú övhöz való 
tartozandóságát. Ennek a klimatikus övnek általános talajismereti jelle
gei két csoportban való elkülönülést tüntetnek fel. A z egyik csoport 
a szénsav mállasztó hatásának régióját, a másik pedig a humuszsav mál- 
lasztó hatásának régióját adja a humid klimájú övön belül. Az első régió
ban teljesen kialakult zonális fő típust barna talajok adják. A  talaj ki
lúgozása ezeknél közepes. A  chloridok és szulfátok, sőt még a karboná
tok jelentékeny mennyisége is ki van belőle mosva s a humusz mennyi
sége 5 % -ig  emelkedik. A  talajok petrografiai minősége agyag, homokos 
agyag, agyagos homok és homok. A  talajtípus neve barna erdei talaj, 
mellyel aequivalens talajok a degradált esernoszjom és a német braunerde.

A  humuszsav mállasztó hatásának régiójában a teljesen kialakult 
iotípust szürke (fakó) színű talajokban találjuk, melyeknél a kilúgozás 
igen erős. A  humusz átlagos mennyisége 3 % . A  talajok petrografiai 
minősége agyag, homokos agyag, agyagos homok és homok. A  talaj
típus neve szürke erdei talaj, mellyel aequivalens képződmények a podsol, 
bleichsand.

A  külső, szabad szemmel látható különbségek a két régió talajainál 
a már említett színen kívül a szerkezetben vannak. A  talaj szelvény szer
kezeti viszonyainak tanulmányozását kétségtelenül a talajfizika egy érde
kes fejezetének kell tekintenünk. Ezenfelül azonban a talajkialakulás 
minden egyes fázisának a legbiztosabb útmutatásul szolgáló képe dom
borodván ki benne, a helyes és szigorúan tudományos talajvizsgálat 
a szabadban csakis talajszelvények útján lehetséges. A  tudományos 
vizsgálati eredményen kívül a talajszelvény már a természetben sok fon
tos gyakorlati talajismereti kérdésre is rávilágít. Ezért kellett a fúróval 
való külső talajvizsgálatról, a megásott talajszelvénnyel való külső talaj
vizsgálati módszerre áttérnünk. Ez hosszadalmasabbá teszi a külső talaj
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felvételi munkát, de egyszersmind kiküszöböli a tapogatózást a talaj- 
szelvény kialakulását illetőleg. A z  elemzendő talajminta vétele pedig 
másként el sem képzelhető, ha csak nem a megásott szelvények nyomán.

E szelvényvizsgálatokból tudjuk, hogy az ektodynamomorph tala
jok pl. a nedvesség optimuma, közepes, csekély, elégtelen volta, vagy 
túlságos nagysága következtében más-más strukturális elváltozást juttat
nak kifejezésre. A  humuszsav mállasztó hatásának régióján bellii az erő
sen kilúgozott talajok szelvényében, ha az homokon van, az eluviális 
horizont (A ), azaz a kilugozási szint fakó színű és 10— 20 cm vastag. 
A z illuviális horizont (B), azaz a felhalmozódási szint barnás, vöröses 
színű, tele ortstein (babérc) gumókkal. Vastagsága 30— 40 cm; utána 
a sárgás színű alapkőzet következik. Ugyané régió talaj szelvényé
ben, ha agyagon van, az A  szint egy finom szemcsés fakószínű A ± és 
egy leveles, nedves állapotban összeálló, kemény, szárazon lisztszerűen 
szétporló A 2 alszintre oszlik. Az A  szint vastagsága nem több 20 cin-nél. 
A  B szint kemény agyagtömeg számos sötét (barnás) konkrécióval (bab
érc). E  szintben fehéres talaj foltok váltakoznak vöröses-sárgás réteg- 
szalagokkal, melyek között az alapkőzet kevéssé elváltozott darabjait is 
találjuk. E  horizont színeződése tehát inkább tarka és kb. 30 cm vas
tag, utána a C szint, vagyis az agyagos alapkőzet következik. Porózus, 
löszszerű képződményen a szelvény úgy alakul, hogy a fakó színű A  szint 
A 1 része sötétebb színű árnyalatot mutat és vízszintes rétegekben válik 
el. Kevés apró konkréciót is tartalmaz, vastagsága pedig 15 cm. A z  
A 2 része e szintnek fehéres, 1— 2 mm vastagságú rétegződéssel bir és 
porózus. A  likacsok ovális alakúak. A  vasas konkréciók itt is megvan
nak. csak ritkábban. Vastagsága 10 cm. A  B horizont barna színű fehéres 
foltokkal és rétegecskékkel, melyek a szint alja felé lassan elmosódnak. 
A  vaskonkréciók ritkák. Ezt követi az alapkőzet, azaz a C szint. A  ned
ves klíma a legkülönbözőbb kőzetekből kialakíthat hasonló szerkezetű 
talajt, ami podzolosodási folyamat neve alatt ismeretes. Ha az A 2 ai
szint nincs jól kifejlődve, akkor a képződött talaj csak podzolos, ha pedig 
egészen hiányzik, abban az esetben gyengén podzolos talajjal állunk 
szemben, mely utóbbi esetben az alapkőzet erősebben érezteti hatását az 
eluviális és illuviális horizontokra.

A  humid klimájú övben a humuszsav mállasztó hatásának régióján 
belül még tőzeges, mocsaras képződmények is találhatók. Ezeknek talaj - 
szelvénye is figyelmet érdemel. Keletkezésükben oro-hydrologiai és geo
lógiai hatásokat juttatnak kifejezésre, melyek hegységi lápok és féllápos 
képződmények alakjában helyezkednek el. A  felláp képződése közismert. 
Talajismereti szempontból a lápképződmények mint ki nem alakult tala
jok (azonális) szerepelnek. Mihelyt azonban a lápos területen a hydrolo-
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giai hatások megváltoznak úgy, hogy a további tőzegképződésnek nin
csenek meg az előfeltételei, akkor az erdővegetáció behúzódása megindul, 
melynek hatása folytán a lápos terület alaján podzolosodási folyamatok 
indulnak meg, úgy hogy a meglehetősen vastag humuszos horizonton 
belül fehéres foltok jelennek meg, mely később egyöntetű fehéres réteggé 
alakul, hogy azután ékalakúlag nyomulva be a humuszos szintbe, azt 
két részre ossza,

A  szelvény tehát a tőzeges fakó talajnál úgy alakul, hogy a talaj
takaró (A 0), mint az eluviális szint legfelső része, mohok, levelek és 
füvekből összeszövődött tőzeges anyagból áll. Az alatta levő A x szint 
szürkés, fehérfoltos, kissé réteges, mely rétegecskéknek felső lapjai vilá
gosabbak. mint az alsók, kevéssé likaesos és alig tartalmaz konkréciókat. 
A  B szint humuszos, vasköves, sötétbarna, valamelyest összecementezett 
rétegből áll, mely fokozatosan világosabb barnásszürke réteggel megy át 
a C szintbe.

A  tőzeges képződményeknek talaj kialakulásában kettős humuszos 
szint is léphet fel. A  tőzeges és magas liegységi gyeptérségek (havasi 
legelők) talajviszonyainak tanulmányozása a hazai tőzegek monografikus 
feldolgozásánál figjmlembe kell, hogy jöjjenek még. Úgy ezek a felsorolt 
jelenségek, mint pl. a vasas (ortstein) rétegnek, mint a legjellegzetesebb 
képződménynek kialakulása a humid kiima övében keletkezett talajoknál 
a legérdekesebb talajismereti kérdések. P. E. Müller pl. háromféle kép- 
ződésű ortsteint különböztet meg. Összeiszapolódás útján keletkezettet, 
mely lehet több-kevesebb szürkés homok és agyag keveréke, vagy kemény, 
földes sötétbarna, feketés tőzeganyag összehalmozott tömege, mely fehé
res homokszemcsékkel van beszórva. A z előbbi esetben agyagos, az utób
biban tőzeges ortstein a neve. Keletkezhetik absorptio útján: ez a humu
szos ortstein. Végül pedig konkréciók alakjában is felléphet az ortstein, 
mely esetben babérc. vasas homokkő, gyepvasérccel állunk szemben.

A  humid kiírnájú övön belül a szénsav mállasztó hatásának régió
jában uralkodó barna erdei talaj szelvényének kialakulása már lényegesen 
különbözik a fakó színű, erősen kilúgozott podzoltalajok előbb leírt szel
vényeitől. E talajfajtát tüzetesen R a m a x v  írta le. mint Közép-Európa 
karakterisztikus talajtípusát braunerde néven, mely Franciaország, 
Anglia keleti részén, Németország nagyobb, déli felében. Ausztria tekin
télyes részében és hazánkban is hatalmas nagyságú területeket borít, de 
áthúzódik Románia és Közép-Oroszországba is. mely utóbbi előfordulási 
területen inkább a degradált mezőségi talajféleségekben nyer még tovább 
K .fe lé  aequivalens kifejlődést a styep erdőségek vidékein. Azaz geográ
fiái eloszlása az európai területen a podzol és csernoszjom tipus között 
van. A podzol talajkialakulással biró vidékkel szemben két klimatikai
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jelleget látunk kidomborodni e területen, ú. m. a hőmérsék emelkedését 
és a csapadék kevesbedését.

A  tipusszelvényben felismerhtő morfológiai jellegek a következők:
A z eluviális horizont (A ) erdei területen az erdei vegetáció pusz

tulásnak indult organikus anyagának sötétbarna, vékony, nyers humusz 
takarójával kezdődik (A 0), mely alatt az A x szint sötétbarna vagy bar
násszürke színű, finom szemcséjű. A  mélység felé a szín világosabb lesz 
és a szemcsék nagyobbak. Ez a szín és szöveti szerkezet kb. 25 cm vas
tagságig tart, mely alatt az A 2 szint szürkés színű, s szárazon szögletes 
darabokra könnyen széteső (diószerű szövet). A  széteső talajszemcsék 
felülete szürke porszerű anyaggal bevontnak látszik s a mélység felé át
mérőben növekedik. Ez a szint kb. 60 cm-ig tart. Az illuviális szint (B) 
felső része (B ^ vörösesbarna színű, kemény, mely diószerkezetét meg
tartja és valamelyes humusz is van benne. A  talajrepedések és pórusok 
mentén sötétbarna színárnyalatot látunk, mely az erdei vegetáció befolyá
sára vezethető vissza, miért is jellemző tulajdonság. A  B2 szint barnás 
színű és néha meszes, néha egész világos márgaszerűvé is válha- 
tik (140 cm). Ezt követi az alapkőzet. A  szelvényben azonnal felismer
hető jellemvonás az eluviális és illuviális szintnek éles elhatárolódása s ez 
utóbbinak vörösesbarna színe. A  mész jelenléte a C szintben tipusos, de 
már a B szintben is mutatkozhatik fehér csatornácskák. foltok, vagy 
konkréciók alakjában.

A  barna erdei talajtípus tehát a humid klimának olyan helyein 
alakul ki, ahol az évi középhőmérséklet, a szürke erdei talajok övéhez 
viszonyítva, magasabb lévén, a tenyészidőtartam is meghosszabbodik s 
ezekből kifolyólag az organikus maradványok bomlási processzusa is erő
teljesebb lesz. A  podzolosodás e folyamatokkal karöltve mindjobban hát
térbe szorul s a vörösesbarna horizont erőteljesebben alakul ki, úgy hogy 
a savas-podzolos mállás megszűnvén, átmenetet kapunk így a vörös tala
jokhoz.

A  Keleti Magyar Középhegység és a Déli Kárpátok területén a 
leghidegebb és legnedvesebb régiókban primär podzolos talajok képződ
nek; a hegység alsóbb régióiban pedig sekundär podzolos talajok, melyek 
vörösesbarna illuviális horizontjuk erőteljesebb kifejlődése nyomán a pod
zolos hatás meggyengülése folytán barna erdei talajokká lesznek. A z  
átalakulást sietteti az erdő kiirtása s az erdőtalajok feltörése, azaz szántó
föld gyanánt való felhasználása. A z átmenet tehát nem történik éle* 
határokkal, sem horizontális, sem vertikális irányban.

A  magas hegvségi régióban az erősen kilúgozott fakó talajok között 
intrazonálisan tőzeges és félláp-képződményeket említettünk. IJgy itt, 
mint a barna erdei talaj övében kisebb-nagyobb foltokat alkotva fordul
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elő egy humuszos meszes- talajféleség, mely részben agyagos összeállású, 
de kialakulásában elsősorban mégis az alapkőzetnek jutván szerep, a váz
részek is erősen szerepelhetnek anyagában. Nyugateurópa, Északamerika, 
Európai- és Ázsiai-Oroszország erdős régióiban főleg márgák és minden
féle korú meszeken alakul ki e talajféleség és boravina vagy rendzina 
.a neve. Könnyen felismerhető már azáltal is, hogy az erdő régiójában 
fordulván elő, az ott uralkodó barna, avagy szürkés talajféleségek 
közül fekete, sötétszürke színével erősen kitűnik. Kialakulásának első 
.stádiumában inkább váztalaj jellegű, mely azután felső szintjében hova
tovább mindjobban földessé válik. Talaj szelvényében az A x horizont fe
kete vagy sötétszürke színű és kisebb-nagyobb mészkő- vagy márgatör- 
meléket tartalmaz. Néha a törmelék elenyésző csekély, vagy el is marad. 
E szint vastagsága maximum 30 cm. Az A 2 szint már gyengén humu- 
.szos, barnás vagy szürkés színű és sok törmeléket tartalmaz. Ezt követi 
az alapkőzet (C). A  legfelső szint erősen kiszáradva porszerű lesz, melyet 
a szél tova hordhat, amikor is olyan jellegűvé válik, mint a mezőség 
puskapor kinézésű csernoszjom félesége.

Ha nagyon vastartalmú (vörös) mészkövön alakul ki a rendsina, 
akkor vöröses Aragy sárgásbarna színeződést nyer az A 2 szint. E talaj- 
féleség ezidőszerint még nincs kellőkép tanulmányozva sehol sem. A z  
eddigi vizsgálatok, pl. humuszára vonatkozólag, azt állapítják meg, hogy 
kevésbbé oldható a podzol humuszánál, de könnyebben a csernoszjóménál.

Am i már most a Keleti Magyar Középhegységben, továbbá a Déli 
Kárpátokban a leírt talaj típusok elterjedését illeti, arra nézve megálla
píthattuk azt, hogy a Szamos és Sebes-Körös közötti hegyvidék uralkodó 
talajtípusa barna erdei talaj, melyből csak a Rézhegység alkot kivételt 
szürke (fakó), erősen kilúgozott talajával. Természetesen úgy a Blikk
ben. mint a Meszeshegységben bőven akadunk gyengén podzolos talaj
féleségekre, melyeknél az A x horizont szürke színű, de az erdő ritkítása 
vagy kiirtása nyomán ez a gyenge podzolos jelleg is gyorsan eltűnik. 
Legösszefüggőbb barna erdei talajkialakulást mutat a Szilágy sági Dom
bosvidék s ennek is főleg a Berettyó. Ér és Kraszna közé eső része (Ér
ni elléki borvidék).

A  Gyalui Havasoknak csak északi peremét a Sebes-Körös és Jára, 
illetve Aranyos között borítja barna erdei talaj. Bánffyhunyad— Kolozs-. 
vár— Torda határáig ér e talajkialakulás, hol is az Almás, Szamos, Ara
nyos és Maros menti mezőségi talajtípussal érintkezik. A  Gyalui Hava
sok közép- és magashegységi régióját szürke kilugzott talajtípus borítja. 
Természetesen ez a kilugzás annál erőteljesebben nyilvánul, minél maga
sabb részére érünk a hegységnek, mert hisz a hőmérséklet csökkenésével 
itt egyúttal a nedvesebb régióba is érünk. Az összefüggő fakószínű talaj
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takarót itt-ott láp- és félláp-képződinények szakítják meg. Ilyenek pl. a 
Gyalui Havasokban a Molhár és Lágy as tőzeglápok J ósikateleptől ÉK-re  
és a Teau Sarat felláp F. Gyurkucától Ny-ra. Rendzina-képződmények 
sem ritkák, főleg a laposabb, mészkőből álló hegyhátakon, az előhegység! 
részeken (pl. Kelecel vidéke).

A z Erdélyi Érceshegység K -i és D -i pereme, azaz a Maros völgye 
felé ereszkedő előhegység s azok lejtői barna erdei talajtakaróval birnak. 
Behúzódik ez a talajtipus jó mélyen a Maros felé nyíló völgyekbe is. 
íg y  pl. az Gmpoly völgyében egész Zalatnáig, a nagyági völgykatlanba 
Nagyágig. A  Maros völgye felé ez a talajtipus mezőségi talajba megy át, 
mely a Maros-síkságot egész Déváig uralja.

A  hegységnek gerinceit, továbbá az Aranyos és F. Körös felé 
ereszkedő részeit szürke, erősen kilúgozott talajok borítják. Sekundär 
podzolos talajok töltik ki a Fehér-Körös medencét. A  Körös és a meden
céjébe torkolló összes patakok az Érceshegység és a Biharnak már ere
deti helyén erősen kilúgozott szürke talajait, azaz a primär podzolokat 
szállítják a medencébe, melyek leülepedve az erősen öntözött területen 
mocsaras erdei hatások nyomán további kilugzást szenvednek. Ezért 
■szürke a Fehér-Körös völgyének talaja egész Borosjenőig, ahol ez az 
erősen kilúgozott szürke erdei talajtipus közvetlen a mezőségi talajjal 
érintkezik, ezen az érintkezési határon podzolos székes talajokat hozván 
létre (Csermő. Seprős). Sem az Aranyos, sem a Fehér-Körös völgyében, 
de az Érceshegységben magában sem találunk számottevő tőzegláp terü
letet, csupán apróbb féllápos foltokat. Rendzina kialakulását ellenben 
a heg3̂ ség mészkőszirtjein mindenütt tanulmányozhatjuk. A  Zalatna mel
letti Bulbuci mészkőszirt rendzinájának elemzését is adjuk. Ez az első 
rendzina talaj féleség elemzése hazánkban.

A  Hegyesi-Drócsa talajkialakulására nézve bejárásaink nyomán 
megállapítottuk, hogy a hegység N y-i vége Pankota és Radna között a 
szénsav mállasztó hatásának régiójába tartozik. A  hegységnek a Maros 
felé néző D-i felében a talajok már gyenge podzolos hatást mutatnak, 
mely a gerincen és az É-i lejtők felé. azaz a Körös völgye felé erősödik. 
A  Maros völgyében és még inkább a hegység N y-i peremén kezdődő 
alföldi részeken mezőségi talajtípussal határolódik el az erdei talaj.

A  Hegyes-Drócsa talajviszonyairól tüzetesebben a már munkában 
levő ,,Aradmegye talajáról“ című külön dolgozatunkban számolunk be.

Végül a Szebeni és Fogarasi Havasok talajviszonyai tekintetében 
megfigyeléseink körülbelül a Gyalui Havasok területén szerzett tapasz
talatainkkal egyeznek meg.

A z Olt völgye erősen öntözött terület. Részei a bodzamenti, gyer- 
;gyói. felcsíki, alcsíkmenti, háromszéki, bárcasági, fogarasi és szeben-
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menti hegyközi magas síkságok. Ezek hasonmását a Vág felső szakasza 
mentén az É -i Kárpátok alján az árvái, túróéi, liptói és szepesi síkságok
ban találjuk meg. A  felvételi területünkbe tartozó fogarasi és szebenmenti 
síkságok talaj kialakulása tekintetében tehát amazokra utalhatunk.

A  síkságból kiemelkedő hegység É-i peremétől kezdve egész a 
vegetáció határát alkotó magas hegy ségi övig a kilugzott szürke talajok 
egész sorozatát adja. Lápos és félláp-képződmények gyakoriak.

Hogy a fogarasi és szebeni síkság talajkialakulásában nem mutat 
erősen kifejeződő sekundär podzolos jelenségeket, hogy itt t. i. a talajok 
nem szürkék és erősen kilúgozottak, hanem fekete réti agyagok, annak 
geologiai-hydrologiai okai vannak. Ugyanis ez a hegységi durvább tör
melékből alakult terület keletkezésénél fogva erősen drenirozott lévén, 
a túlságos nedvesség elvezetődik. Megmarad azonban annyi belőle, 
amennyi a klimatikus nedvességgel együtt a réti vegetáció létrehozásához 
elégséges. Ezek a réti agyagok azonban nem egészen azonosak a mezőségi 
területek hasonló képződményeivel, hanem a nedvesség túlbőségének meg
felelően podzolos réti talajoknak nevezhetők.

Ezek alapján látjuk, hogy a felvett terület legnagyobb részét erdő
talajok borítják. Ezen talajok genézisének és sajátságainak tanulmányo
zására két talajminta szolgált, amelyet a Hegyes-Drócsa erdőségeiben 
gyűjtöttünk 1915 őszén. Ezeket az erdőket K eener, aki mint a Sciimidl 
Adolf budai műegyetemi tanár által vezetett bihari expedíció tagja, 
1858 őszén járta be ezt a vidéket, a lelkesedés hangján valódi őserdők
nek írja le. Ma persze ez az őserdő sok helyütt le van tarolva, másutt 
kiszálalva, az itt megmaradt pompás szálfák beszélnek az erdők régi 
szépségéről. A z alsóbb régiókban az erdőt főleg tölgyfajok alkotják, ú. m. 
a kocsántalan (Qu. sessiliflora) és a magyar tölgy (Qn. conferta Kit.). 
Ahol e két faj egymás közelében tenyészik, ott a magyar tölgy az alan
tabb eső szintájakat foglalja el, a kocsántalan tölgy a feljebb esőket. 
Mindkettőhöz oda szegődik társul a cserfa, a gyertyánfa és a hársfák.

A  magasabb régió erdeinek uralkodó fája a bükk (Fagus silva- 
tica L .), amely mellett helyenként hatalmas juharfák fejlődtek ki.

Ezen erdők talaja egy szürke, helyenként többé-kevésbbé sötétebb 
barnás árnyalatot mutató erdőtalaj, amely nagy egyhangúságban borítja 
a változatos, erupciós és régi üledékes kőzetekből álló hegységet. Annak 
eldöntésére, hogy ez a talaj miből és hogyan keletkezett, az altalajt alkotó 
kőzet málladéka-e. vagy pedig hulló porból kialakult képződmény-e, 
amely hulló porra később telepedett reá az erdő, két talaj szelvényt beha
tóbb vizsgálatnak vetettünk alá.

A z egyik talajt régi bükkfákból álló kiszálait erdőben gyűjtöttük 
a milovai völgy feletti gerincen 561 m. t. f. magasságban; olyan helyen.
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ahol feltétlenül eluviális talajjal van dolgunk, amelyhez eső által oda
hordott anyag nem keveredhetett. A  talaj színe világosszürke, világos- 
barnába játszó árnyalattal, a felső néhány cm könnyen porrá esik szét, 
lejebb határozottan morzsás, rétegzettséget nem mutat, vastagsága 25—  
35 cm között váltakozik. Alatta igen mállott granitit van, amelyet üdébb 
állapotban a Milovai-völgyben láttunk feltárva. E gy innen, a vizsgálatra 
vett talaj termőhelyétől mintegy másfél kilométer távolságban gyűjtött 
granitit szemre üdének látszó közepes szemcse nagyságú kőzet, melyben 
makroszkóposán rózsaszínű orthoklász, fehér plagioklász, barnás-fekete 
biotit és kvarc látható.

Mikroszkóp alatt hypidiomorf struktúrát mutat, a földpátok zava
rosak. Uralkodó az orthoklász, alárendelten oligoklász, albit és periklin- 
összenövés látható. A  kvarc gyakran unduláló kioltást mutat. A  biotit- 
kristályok kicsinyek, részben zöldes chlorittá alakultak át. Mint akcesszo- 
rikus alkatrész titánvas szemcsék láthatók, szélükön gyakran leukoxén 
és hematit kiválással. Ezenfelül még apró zirkonkristályok, színtelen 
apatittűk és a chloritosodott biotitban epidot látható.

A  chemiai elemzés a következő eredményt adta:

Fajsúly 18° 2 70 
OsAxx-féle paraméterei i1)

SA1F 26, 3, 1 
A lC A lk  16. 1, 13 
N K  5-8 
MG 5 0

J) V ö. A. Osavv : Petrooliemische Untersuchungen I. Heidelberg. 1913. 

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 191n. 29
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Osann táblázatában legközelebb áll hozzá egy irontoni (Amerika, 
Mo) biotit-granit. melynek paraméterei:

SA1F 26, 3, 1 
A lC A lk  15, 1-5, 13 5 
NK 6 0 
MC 4 0
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A  másik talajt a Cioca lui Adamon (Adam-csúcson) gyűjtöttük 548 
m. t. f. magasságban, az előbbi helytől légvonalban mintegy 6 km-re nyu
gat felé a gerincen. A z erdőt itt lombos fák alkotják, a tölgy felső határán 
vagyunk. A  talaj színe itt jóval sötétebb szürke, sötét barnáiba játszó ár
nyalattal. Talán itt a legsötétebb területünkön. Szerkezete morzsás, réteg
zettséget szintén nem mutat. Vastagsága 30— 40 cm. alatta egy sötétszürke, 
igen apró szemű, palás struktúrát mutató kőzet van, melyen szabadszem
mel nagyobb epidot kiválások láthatóak. Mikroszkóp alatt biotit, ortho- 
klasz, elpusztult plagioklász, epidot, alárendelten magnetit, apatit, zirkon 
észlelhetőek. Uralkodó az igen apró kristályokban kivált biotit, kontúrjai 
szabálytalanok, pleochroismusa intenzív, a világos fahéj sárgától a sötét
barnáig, tengelyszöge igen kicsiny. Sok helyütt ehloritosodott. A z ortho- 
klász allotriomorph szemeket képez, zavaros, de mégis kevésbbé elváltozott, 
mint a plagioklász, amely majdnem teljesen elpusztult, rovására epidot 
keletkezett, mely egész fészkeiket képez, de szórványosan is észlelhető. Az  
akcesszorikus alkatrészek közül gyakori a magnetit. A z erdőben a talaj
takaró alatt nem lehetett megállapítani a kőzet elterjedését, csupán az álla
pítható meg, hogy tetemes vastagságú teléreket alkot a L óczy L ajos által 
a paleozóos korszak üledékei közé sorozott agyagpala rétegek között.

A kőzet tehát a minett-kerzantit sorozatba tartozó lamprofir, vegyi 
összetétele, valamint a rajta fekvő talajé a következő:

29*
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Molekuláris százalékokra átszámítva, a talajnál az organikus anya

A z elemzés adatainak egybevetésénél rögtön szemünkbe tűnik a kő
zet és a rajta levő talaj összetételének nagy hasonlatossága.

Mindkét szelvényben a talajban a kovasav kissé felszaporodott a 
kőzethez képest, az aluminiumhidroxid és az alkáliák megfogytak; a 
vasoxid mennyisége látszólag nem változott, éppúgy a gránitit talajánál 
a CaO és MgO sem. A  minett talajánál a vasoxid igen kevéssé meg
fogyott, a CaO nem igen változott, ellenben a MgO mennyisége jóval 
kevesebb. Ez bizonyára a kőzet magas biotit tartalmával függ össze.

A z analizis nyújtotta kép megegyezik a mállásról való mai felfogá
sunkkal. Mai felfogásunk értelmében ugyanis az alkalialumoszilikátok 
mállását a víz és a szénsav hatására úgy fogjuk fel. hogy az alumoszilikát 
vízben való oldáskor hidrolízist szenved, a lehasadt alkali ion a szénsav
val egyesül és mint alkalikarbonat kilugozódik. a szabad alumokovasav 
pedig tovább hasad szabad aluminum hidroxidra és kovasavra. Ezen kol
loid állapotban keletkező vegyületek közül a kovasav gél savanyú közeg
ben stabil, a mállási termékben megmarad, míg az aluminium, valószínű
leg a humuszhoz kötve, pseudo-oldat formájában kilugozódik. Ezen csak 
nagy vonásokban ismert folyamat eredménye tehát egy kovasavban gaz
dagabb, alumíniumban és alkáliákban szegényebb termék lesz. Ezt az 
elemzés is igazolja.

Hogy közelítő képet nyerjünk az így kilugzott bázisoknak a kő
zetre vonatkoztatott % -os mennyiségéről, kiindulhatunk ezek alapján abból 
a feltevésből, hogy a savanyú közegben végbemenő mállásnál, az elmállott 
anyagból szabaddá vált kovasav mind felhalmozódik és vonatkoztassuk 
úgy a kőzetben, mint a talajban a bázisokat a kovasavra, mint egységre. 
Ekkor a következő képet kapjuk:
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A  táblázat tanúsága szerint a kilugzás a bázisokban gazdagabb 
ininettben jóval nagyobb fokú, mint a gránitban.

Érdekes, bogy a kilugzott alkali mol.-ok száma mindkét talajból 
közel ugyanannyi, mint az aluminium oxidé, vagyis ugyanolyan arány
ban lugozódtak ki, amilyenben a földpát molekula felépítésében részt- 
vesznek. A  (CaMg)O és a vasoxid kilugzása a gránitit talajánál jóval 
csekélyebb fokú, mint a biotitban gazdag minettnél.

A  talajok jellemzésére az agrogeológusok a talajból készített sósavaS 
kivonat összetételét is felhasználják. Ezen sósavas kivonat készítésére 
többféle eljárást hoztak javaslatba, melyek közül legracionálisabbnak lát
szik H ilgard  módszere, amely módszert ’Sigmond műegyetemi tanár álta
lános, internacionális használatra ajánlott. A  gránit talaját ezen módszer 
szerint is megelemeztem. Mielőtt az elemzés adatainak diskussziójába be
mennék, tisztázni kell azt a kérdést, mely része a talajnak megy oldatba 
a sósavval való extrahálásnál. Ennek eldöntésére megiszapoltam úgy a 
talajt, mint a sósavval való kezelés után nyert maradékot. Az iszapolás 
előtt a humuszt Gtrandeau eljárása szerint kioldottam, úgy, hogy iszapo
lásra a humuszmentes anyag került, a számok tehát így közvetlenül ösz- 
szehasonlíthatók. Az eredmény a következő:

Gránitit talaja.
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A z oldás tehát a finomabb részekre szorítkozik és pedig a leg
finomabb részekből, az Atterberg-féle Rohton-ból, amelynek részecskéi 
már oly kicsinyek, hogy kolloid-tulajdonságokkal biró suspensiót alkot
nak 8 1 1 %  oldódott, a kőlisztből (Schluff) 21 '3%  oldódott, míg a finom 
és durvább homokot a sósav nem támadta meg. A  kis többlet, amely itt 
mutatkozik, az iszapolásnál elkövethető kísérleti hibák határán belül van. 
Ennélfogva azt mondhatjuk, hogy a sósavas kivonat összetétele nagyjá
ban a mállásnál visszamaradó kolloid sajátságú nyersagyag összetételének 
felel meg. A sósavas kivonat összetétele a következő:

Ha az aluminiumoxidra, mint egységre számítjuk ez adatokat, a 
következő számokat kapjuk:

2-69 S i0 2 A f iA  0*71 Fe20 3 0-51 (MgCa)O 016  (KaNa)*0
melyek azt mutatják, hogy a mállásnál keletkező nyersagyag alumínium
ban és vasban gazdag termék, a bázisoknak nagyobb tömegét az alkáli 
földfémek alkotják, míg az alkáliák nagyon megfogytak.

A  ’ S i g m o n d  tanár által ajánlatba hozott új terminológia szerint a 
sósavas kivonat összetétele a következő táblázatban állítható össze:
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Az oldott pozitív gramm-aequivalensek összege 0 4021. 
Összehasonlítva a H il g a e d  által a humid és arid vidékek átlagos 

összetételeként megállapított értékekkel ( ’S igm okd  tanár összehasonlítá
sában), azt látjuk, hogy az

Erdőtalajunk sósavas kivonatának összetétele tehát közel áll a hu- 
midvidékek talajának átlagos összetételéhez, az alkáliák kilugzása majd
nem olyan fokú, mint a humidtalajnál, a monoxidok kevésbbé távolíttat- 
tak el.

Összefoglalva az eredményeket, kimondhatjuk, hogy a Hegyes- 
Drócsa erdős vidékének talajait az altalajt képező kőzet málladékaként 
kell felfognunk; a mechanikusan desintegrálódott kőzet törmeléke a víz 
és a lombtakaró és a gyökér korhadásakor keletkező savanyú termékek, 
szénsav és organikus anyag, hatására oldatba megy, a bázisok kilugzód- 
nak, a kovasav felhalmozódik. A  talajképzés ezen típusát a modern talaj
tan podzolosodás néven ismeri. Jelen esetben tehát gyenge podzolosodási 
folyamattal van dolgunk.

Ezt a végkövetkeztetést átvihetjük az Erdélyi Érchegység erdő
talajaira is, miután geografiailag a Hegyes-Drócsa tulajdonkép az Érc
hegység legnyugatibb végét képviseli. Italában minél beljebb megyünk 
az Érchegységben, annál szürkébb az erdőtalajok színe. Ebben a szürke 
zónában élénken feltűnik fekete színével a mészkőszirtek talaja. E gy  az 
Ompoly-völgyében, a Fenes község mellett levő bulbuci jurakorú mészkő- 
szirt talajának összetétele a következő: A  vizsgálatra a 0 5 mm szitán át
szitált részlet szolgált. A  szitán visszamaradt rész mészkő darabokból állt. 
A z átszitált frakcióból 2*3 fajsúlyú bronoformmal kiválasztottuk a nehe
zebb részeket és a nehezebb frakcióból sósavval kioldottuk a még benne
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Függelékképen még néhány a Hegyes-Drócsában gyűjtött talaj me
chanikai vizsgálajtának eredményét és vizes kivonatának összetételét kö
zöljük:

I. táblázat.

Ü A  vizes kivonat készítését és a nyert adatok interpretálását illetőleg v. ö 
Baelenegger R.: A  talajok osztályozásáról Budapest. 1913.


