
3. Je len tés az 1915. évben végzett agrogeologiai felvételekről.
Treitz Péter-tői.

A  m. kir. földtani intézet igazgatósága az 1915. évi nyári idényre 
azzal bízott meg, hogy a múlt évben megkezdett felvételemet a Délkeleti 
Kárpátoknak Brassó, Háromszék, Csík és részben Udvarhely megyékre 
terjedő részén az idén fejezzem be. Ebbéli megbízatásomnak csak rész
ben tehettem eleget, mert egyrészt a világháborúval kapcsolatos katonai 
intézkedések az egyes területek bejárását nagyon megnehezítették, más
részt augusztus hóban rendeletet kaptam, mely szerint a felvételt abba 
kellett hagynom s Budapestre jönnöm, hogy itt Csongrádmegye talaj- 
térképének kicsinyített példányát a nyomda számára előkészítsem.

De az az idő, melyet az átnézetes országos talajtérképhez szüksé
ges bejárásokra fordíthattam volna, sem volt kellőképen kihasználható. 
A z átnézetes térkép készítése megkívánja, hogy aránylag rövid idő alatt 
nagy területeket járjunk be. A  bejáráshoz kocsit kell használni. De éppen 
a lovak rekvirálása folytán sok helyütt, a sürgős gazdasági munka ide
jében, sem kocsit, sem lovat nem lehetett kapni. Továbbá a vasúti köz
lekedés is nagyon nehézkes volt, a vonatok nagy része nem közlekedett, 
úgy hogy a vasút igénybevétele sem mozdította elő valami nagyon a 
munkámat. Ilyen körülmények között kénytelen voltam alkalmazkodni 
az adott viszonyokhoz s az átnézetes felvételt nagyon megszorítani, azaz 
csak ott végezni, ahol a vasútközlekedés ezt megengedte. Ezért időm 
nagyobb részét inkább részletes felvételre fordítottam. Elsősorban bejár
tam Brassó és Háromszék megyéknek a vasútról elérhető részét, azután 
Csíkmegyében a csíkmegyei havasi gazdasági iskola területén végeztem 
részletes talajfelvételt. A  gazdasági iskola birtokának egy része hegyre, 
újonnan irtott erdő helyére van telepítve; a másik része pedig az Olt 
völgyében az Olt árterére ereszkedő lejtőnek, valamint magának az ártér
nek egy részét foglalja el. A  régi ártérre eső részben tőzeges területek 
vannak, melyek sphagnum mohából alakultak. Sphagnum tőzeg hazánk
ban csak Árvamegyében fordul elő olyan nagy mennyiségben, hogy ott 
mint talaj is számításba jő; de Észak-Nemetországban és Dániában, 
továbbá Svédországban a sphagnum tőzeggel borított területek óriási ki-
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terjeclésüek; ezeknek a gazdasági kultúra számára való meghódítása most 
van nagy sikerrel folyamatban. Csíkmegyében az Olt völgyében mint
egy 11 km hosszúságú és 11j2— 2 km szélességű csíkban fedi tőzegréteg 
a talajt, melynek vastagsága helyenként több méternyire megnőtt. Ennél
fogva az itteni mezőgazdaságra nézve, ahol a gazdasági művelésre alkal
mas talajnak oly nagy szűkében vannak, e vad tőzeges területeknek 
meghódítása és gazdasági kihasználása rendkívüli fontosságú kérdés.

Mindezek az okok arra ösztönöztek, hogy ennek a talajtípusnak rész
letes tanulmányozásába fogjak. Egyelőre a réti birtok felszántott részé
nek talaj térképét készítettem el, azonban arra már nem jutott idő, hogy 
a talajszelvények elemzését is elvégezzem, mert a munkát a m. kir. Föld
tani Intézet- igazgatóságának rendelete alapján félbe kellett hagynom.

Budapesten a térképkiigazítás munkája egész szeptember közepéig 
tartott. Minthogy akkor már nem lehetett a felvételt a hegyi vidéken 
folytatni, így a felvételi idő hátralevő részét a csongrádmegyei talaj
térkép egyes részeinek reambulálására fordítottam.

A  homokterületnek különösen azt a részét óhajtottam bejárni, ahol 
az erdősítés nagy nehézségekbe ütközik, ahol helyenként sok évi siker
telen kísérlet után ma is csak gyér mező borítja a talajt. A  homokon 
még a talajminőség és növényi formáció közötti kapcsolatot is tüzetesen 
tanulmányozni óhajtottam.

Vizsgálataim sikerrel jártak, amennyiben a talajban levő szén
savas mésznek sajátságos viselkedését sikerült megállapítanom, mely sze
rint a szénsavas mésznek növény-fiziologiai hatása a különböző talaj
típusokban egymástól nagyon különbözik s az eddigi talajehemiai taní
tásokkal ellenkezésben áll. A  szénsavas mésznek viselkedése itt a futó
homok-talajokban teljesen azonos azzal, amelyet a hegyi szőlőkben való 
talajvizsgálataim alkalmával megállapítottam s több munkában leírtam.1) 
A  meszes homoktalajokról szóló vizsgálataim eredményét a csongrád
megyei talajtérkép magyarázójában fogom közölni.

A  bejárt területen minden régióban másféle talajtípusok vannak, 
ami az orografiai alakulatnak természetes folyománya. Ezért célszerű
nek látszott a talajtípusokat csoportokba foglalva külön tárgyalni. Ezút
tal két főcsoportot lehetett kiválasztani, ú. m. I. a magas hegység termő
talajainak csoportját; II. a völgyek termőtalajainak csoportját. A z első 
csoportban még meg kell különböztetnünk: 1. a havasi legelők termő
talajait; és 2. a lejtőket borító termőtalajokat.

*) Sz il á g y i Ján os  és Tr e itz  Péter  : Megfigyelések a meszes talajok és a me
szes talajokra alkalmas amerikai szőlőfajtákról. 1905. Pécs A szerzők kiadása.

Tr e itz  Pé t e r : A szőlőtalajok pkysiologiai hatású mésztartalmának meghatá
rozása. Az első nemzetközi agrogeológiai értekezlet munkálatai Budapest, 1909. stb.
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I. A magas hegység termőtalaja*

A  Délkeleti Kárpátok lejtőinek és fennsíkjainak termőtalaja, mint 
azt már a múlt évi jelentésemben megírtam, hulló pórból alakult. A  
hegyek vastag agyagréteggel vannak beborítva. Ez az agyagtakaró mind
azokon a helyeken, ahol azt az erdőpusztítást és az irtás* követő erős 
denudáció le nem mosta, még ma is eredeti állapotában íuegtalálható. 
A  barcasági síkra ereszkedő lejtőkön mindenütt még a rendesnél is vas
tagabb az agyagtakaró, mert ezeken a lejtőkön az eredeti lerakódásra sok 
helyütt még a hegyek fennsíkjairól lemosott anyag is ráteiepült.

A  brassómegyei hegyeken felfelé a takaró fokozatosan vékonyo
dik, azonban még a havasokon is mindenütt megvan. A  Csukáshavason 
ásott gödör falán látható Amit, hogy a talaj anyaga tisztái porból áll; 
a kőtörmelék csak 1 m mélységben következett az agyag alatt- s itt is 
keverve Amit finomszemű kőporos anyaggal, mely nem szál mazhatott a 
homokkő anyakőzet elporlásából. A  Tatrang Amlgyébe ereszkedő lejtők 
szintén Amstagon be Amannak agyaggal födve.

Meredek lejtőkön, különösen a lakott helyekhez közel, az erdőirtást 
követő legeltetés elősegítette a víz munkáját s ma ilyen helyeken vékony 
kőzettörmelékes agyagrétegben tenyésznek a nÖAmnyek. Különösen fel
tűnő a denudáció munkája a mészkőhegyeken, ahol a felső takaró le
mosása után az üregekkel lyuggatott karsztos mészkőszirt került nap
fényre. A  kőzetben lévő üregek itt egy agyagos, zsíros tapintatú, veres 
színű anyaggal \Tannak kitöltve. A  védő felső takaró lemosása után a 
csapadékvizek ezt a Amrös zsíros agyagot is kihordják lassanként az üre
gekből s összekeAmrik a felülről lehordott felszíni agyaggal. A  lejtő alsó 
részét fedő kőzettörmelékes talaj ilyenformán a hozzá keveredett Arnres 
a&yag mennyisége szerint világosabb Amgy sötétebb veres színű. Ezt a 
veres talajt terra rossának szokás nevezni, míg azt az anyagot, mely 
az üregekben alakul, bolusnak jelzi a régebbi mineralogia s ez itt kizá
rólag a mészkő üregeiben alakul. Amint innen kikerül s az agyaggal 
és a kőzet törmelékével keveredik, akkor lesz terra rossa belőle, azaz 
egy oly vörös talaj, melynek színét és kötöttségét a hozzá keveredett 
bolus mennyisége határozza meg.

A  talaj veres színét azonban nemcsak a hozzá keAmredett bolus- 
anyagnak mennyisége adja. A  termőtalaj-Amltozatoknak színe általában 
olyan mikroorganizmusok életműködésének eredménye, melyek benne és 
a felszínén élnek. A  különböző klimazónák alatt a mikroorganizmusok
nak más és más fajai szaporodnak el s ennek megfelelőleg a talaj színe 
különböző klimazónák alatt szintén változó.
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Ezzel a kérdéssel mai napig nem sok kutató foglalkozott, az elké
szült tanulmányok kis száma csak keveset járult e kérdés felderítéséhez. 
Azonban egy tényt mégis biztosan megállapítottak. Nevezetesen azt, 
hogy: a talajnak minden egyes klimazóna alatt egy bizonyos és meghatá
rozott színárnyalata van és hogy ez a színárnyalat arra az illető ki ima
zónára nézve I,jellemző.

A z  agyag takaró származása. A  hegységeket beborító agyagtakaró 
származását legelőször L óczy  L ajos  dr., intézetünk igazgatója, ma
gyarázza abtan a nagy munkájában, melyben keletázsiai kutatásának 
eredményeit taglalta össze.1) Ebben a munkában az ázsiai hegységeket 
fedő agyagtabarónak származását illetőleg következőképpen nyilatkozik:

„Nézetem szerint az aeolikus porhullások, éppen úg3% mint a löszt- 
képző mérsékelt égöv talajain, azonképpen a trópusok nedves és búja nö
vényzetű vidékein gyakran előforduló jelenségek. A  steppék fűnövény
zete, mely száradva enyészik el és nem rothadás közben, érintetlenül 
hagyja a poralakban alá hulló ásványos anyagokat; a trópusokon ellenben 
a növényzet és nedvességének arányában a korhadó növényi anyagok oxi
dáló és redukáló hatása komplikált elmállás alá veszi a lehullott poralakú 
kőzeteket. Az aeolikus módon felhalmozódó anyag ily módon teljesen 
elveszti eredeti minőségét és vastartalmú lateritté alakul át.

Ennélfogva a lateritot a lösszel azonos eredetűnek tartom; míg 
azonban a száraz vidékek a löszben változatlanul megőrzik a lehullott 
por alkotó részeit, a trópusi nedves tájak rohamos elmállással átalakítják 
a talaj eolikusan növekedő új rétegét.

Mellette szól az egyszerűség és azon tajmsztatásom, hogy délfelé 
haladva, a löszből a laterit területekig Kínában fokozatos átmenet konsta
tálható“ .

Keletázsiában szerzett tapasztalatok alapján azután a hazai hegy
ségeket borító agyagtakaró származását hasonló folyamat eredményének 
tartja. 1886-ban Arad-megyében végzett geológiai felvételekről szóló be
számolójában1) kimondja, hogy: „a sárga babérces agyag is geológiai 
szempontból a lösszel egyenértékűnek veendő“ .

L óczy  L ajos dr. tehát már ezekben a régi munkáiban leszögezi azt 
a tényt, hogy Keletázsiában a kőzeteket hulló porból alakult földréteg 
fedi be; és hogy ez a földréteg ia kiima hatása alatt változik el; s hogy 
végül ez az elváltozás a növényi takaró formájával van kapcsolatban. Ne
vezetesen: a fűvegetáció közreműködésével lösszé, az erdei vegetáció alatt i)

i) Szé c h é n yi B é l a  gróf: Keletázsiai útjának tudományos eredményei. 1877— 
1S80 I— III. kötet.

-) Földtani Intézet Évi jelentése 1886. évről. (105. 1.)
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sárga vagy veres agyaggá, majd a trópusok égövében latfitté alakul át a 
hulló porból alakult földréteg. Abból a térképéből, mel] a Keletázsiáról 
szóló munkában a lösz és a laterit elterjedését mutatja e, az is kitűnik, 
hogy ezek a talajfajták nincsenek annak az alapkőzetneikminőségével kap
csolatban, melyet beborítanak, hanem az egyes típusok rónánként követ
keznek egymás alatt s nagyjában a klimazónákkal esiflk öissze,

L óczy L ajos dr. ezen régebbi munkáiban vallót nézeteit a leg
újabb munkájában is fenntartja. A  Balaton környékének geológiai kép
ződményei stb.1) című munkájában az ottani veres agygról azt írja: „ A  
lösznek sötétbarna és vörös vasborsos agyagkíséretét, amely kiékelődő 
helyzetben van a löszbe telepedve, vagy pedig annak táján fekszik, . . . 
ezt .is inkább a pleisztocén lerakodáshoz, mint a löszalati pliocén képződ
ményekhez vélem sorozhatni“ .

Ezek után még az a kérdés volna tisztázandó, hgy annak a bizo
nyos agyagtakarónak a növekedése napjainkban is fi yarn atban van-e 
még?

A. porhullás folytonosságáról sok feljegyzés és a at iád hírt. Ezek
ről a .,Talajgeografia4t című munkámban értekeztem, "eljegyzések talál
hatók e tárgyról Európa déli részét illetőleg H ann J. r .: Handbuch der 
Klimatologie (III. köt. 43. 1.) kézikönyvében. A z ásiai porhullásokat 
L óczy L ajos dr.: Kinai Birodalom természetrajzi leíráa című nagy mun
kájában tárgyalja részletesen. A  porhullások folytoDSiságáról azt írja 
,,Tények szólnak amellett, hogy a lösz képződése nemcsak a Góbin, ha
nem Kínában is napjainkig tart“ .

Nagyon behatóan tárgyalja a porhullások kérdést Cl. C. Stuntz és 
E. E. E eee munkája.2)

Ehhez a munkához egy kimerítő irodalmi jegyzk is van csatolva, 
melyben a porhullásokat tárgyaló munkák majdnem rind fel vannak so
rolva (3200 munka).

A  porhullásnak napjainkban végbemenő jelenségről a múlt évben 
begyűjtött hóminták adnak felvilágosítást. A  gyűjtése] helyei (79 minta) 
20 vármegyére oszlanak el és felölelik a Karsztot i, beleszámítva az 
Adriától az Erdélyi Kárpátokon végig Túróemegyéig hzódó hegyvidéket. 
A z eredményeket a Földtani Intézetnek 1914. évérő szóló jelentésében 
foglaltam össze (431— 460. lap). Ismétlés elkerülése végett itt csak a 
végeredményt említem meg.

!) Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei, kötet. I. rész. 1. sza
kasz: L óczy L ajos dr. Balaton környékének geológiai képződtényei. stb. 498. 1

2) Stuxtz S. C. és F bee  E. E .: The movement of soijmaterial by the wind 
U. S. Departement of agriculture. Bureau of soils-Bull. No. 6£

(í>)
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A  vizsgálatokból meg lehetett állapítani, hogy a téli hónapok folya
mán, tehát mikor az országnak nagy része hóval van befödve, a Kárpátok 
magas hegycsúcsaira és lejtőire nagy tömeg ásványliszt és ásványpor 
hullik le, mely a havat sárgára festi. A  hegyekre hulló friss hó felszine 
egy két nap alatt már elveszti tiszta fehér színét, piszkos, sárgás színű 
lesz. Ezt a színváltozást a hóra hullott por okozza.

A  lehulló por mennyisége iá hegységnek helyzetével és a lejtőknek 
égtáj szerinti fekvésével kapcsolatban nagyon változó.

Hazánkban a lehulló por mennyiségét eddig csak dr. L óczy L ajos 
pontos vizsgálatai alapján ismerjük egy helyről. A  Balaton környékének 
geológiai kutatása alkalmával a Balaton-tó víztükrére hulló port egy nagy 
edényben felfogta s az anyagot összegyűjtötte. A  gyűjtés csak a tó be
fagyásának időszaka alatt szünetelt, tehát éppen az alatt a három havi 
időszak alatt, mikor a déli szél a legtöbb port hozza. Ezt az időszakot le- 
számitva, mégis annyi volt a hulló por tömege, hogy az a föld felszínét. 
0 57 mm vastag rétegben borította volna be, abban az esetben, ha a por 
változatlanul maradhatna a talaj felszínén és az eső nem keverné bele. Ha 
ehhez a három téli hónap porhullását hozzá számítjuk, akkor még na
gyobb számot kapunk.

Ebből a mérésből is kitűnik, hogy a hulló pornak évi mennyisége 
igen nagy.

Ha valamely termőtalajra minden évben ilyen nagy tömegű és 
ilyen rendkívül apró szemcséjű ásvány liszt hullik, akkor az okvetlenül 
hatással lesz annak a talajnak növényi tápláló anyagokat szolgáltató só- 
készletére s ezen >a réven a talaj termékenységére. A  hulló por a talaj 
termékenységét fokozni fogja. A  termékenység fokozásához az ásványi 
anyagokon kívül még a talaj mikroorganizmusainak az a sok csirája és 
spórája is nagyban hozzájárul, melyeket a légáram a porral együtt rak le 
a talaj felszínére. A  hulló por tehát nem csak a műtrágyák körébe tar
tozó anyagokat pótolja a talajban, hanem valóságos talajojtást is végez.

S csakugyan azon a természetes növénjd takarón, amely a termő
talajon tenyészik, mindig meglátszik, hogy arra az illető helyre sok port 
hoz-e a szél, vagy keveset.

A  felsorolt adatok alapján megállapított ténynek vehetjük a porhul
lásnak napjainkban való folytonosságát. Külföldi és hazai vizsgálatok 
bebizonyították, hogy nem csak Ázsiában, hanem Európában is, külö
nösen a déli részeken, hová hazánk területe is számítódik, ma is még 
tetemes mennyiségű por hullik le évente.
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A  Délkeleti Kárpátok kőzeteinek és szikláinak felszinét mindenütt 
egy olyan földréteg borítja be. mely nem -alakulhatott az alapkőzet el- 
mállásából. hanem a levegőből lehullott porból gyülemlett össze. Mint 
már fennebb megírtam, az agyagtakaró vastagsága igen változó. Meredek 
lejtőkön vékonyabb, lankás lejtőkön és fennsíkokon vastagabb a földréteg. 
Vastagsága azonban nem eisak ia lejtő kisebb vagy nagyobb dőlésétől függ, 
mert a porréteg megnövekedésére ennél még nagyobb befolyása van a 
hely orografiai helyzetének.

A  síkságra nyiló völgyek lejtőin mindenütt vastag az agyagréteg, 
azoknak a völgyeknek a lejtőin ellenben, melyek egy  félreeső völgy
ben vannak, az agyagtakaró vékony. Ez a jelenség a poros légáramok 
vonulási irányával van kapcsolatban. A  poros légáramoknak eredete két
féle; egyik fajta messziről jön s e hegyeken délről és délkeletről húzódik 
keresztül. Ezek a légáramok különösen a téli hónapok alatt .gyakoriak. 
A légáramok másik faja a síkságról húzódik föl a magas hegységbe: s ez 
utóbbi minden csendes napon észlelhető. A  síkság fölött megmele
gedő levegő ugyanis minden nap felemelkedik s a völgyeken át a hegy
ségbe húzódik; éjjel pedig a hegyek fölött levő hideg levegő ugyanezen az 
úton leszáll a síkságra. Minden hegyes vidéken meglehet ezt a kétféle 
irányú légáramot figyelni.

A  síkságról fefelé húzódó légáram meleg és poros. Amint a maga
sabb helyzetű völgyekbe ér, ott lehűl. A  levegő és a benne úszó porszemek 
lehűlése nem egyforma gyorsaságú, mert a lebegő ásványszemek sokkal 
gyorsabban hülnek le, mint a levegő, melyben úsznak. Az egyenetlen le
hűlésnek az lesz az eredménye, hogy a parányi porszemekre, melyek ha
mar hidegebbek lesznek, mint a levegő, ebből a harmat rakódik le. A  por
szemek térfogata ilyen módon megnövekedik, de a harmat egyszersmind 
a száraz légkörben való párolgása révén sietteti és erősen fokozza a por
szem lehűlését.

E  folyamatnak a vége nagyobb mérvű harmatalakulás a felületen, 
mely azután a porszemeket a növények felületére vagy a földre való le
szállásra kényszeríti. Ez a magyarázata annak a jelenségnek, hogy magas 
hegységben a fák alatt mindig piszkosabb a hó. mint a tisztásokon. A zúz
mara és a harmat lemossa -az erdőben a fa ágadról és tűiről a rárakódott 
port s megfesti vele az alatta levő havat.

Ilyenforán természetesen nem rakódhatik le minden völgyben és 
minden lejtőn egyforma mennyiségű por. Ahol a poros légáramok köny- 
nyen és akadálytalanul járnak, ott sok por rakódik le. ahol azonban sok 
forduló, kiszögellő szirtfal, ahol egy összeszűkülő völgyszoros megnehe
zíti a légáramok folyását, ott kevés por rakódik le.

(7)
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Ezt a szabályt eddig az ország minden részében egyformán meg
állapítottam.1)

A z évi porhullás fokát ezenkívül még a hegységnek geográfiái 
helyzete is szabályozhatja.

Csíkmegyében levő hegyhátak lejtőin például sokkal kevesebb a por- 
takaró, mint a déli hat árhegységben. Ennek két oka van. Egyik oka a 
hegységek fekvésében rejlik. E hegyláncok minden magasabb síkságtól 
magas gerincek által vannak elzárva, s így a poros légáramok ide már 
mintegy megszűrve kerülnek akkor, amidőn portartalmúk egy részét út
közben már leadták.

A  régi termőitalaj elpusztulásának másik oka azonban főként az 
itteni vidéken azelőtt dívó nagymérvű erdőégetés volt. Feltűnő jelenség 
ugyanis Csíkmegyében, hogy itt az igazi őserdő igen ritka. Az itteni 
erdők a beregi-, mármarosmegyei erdőkkel összehasonlítva, mind fiata
labb honiaknak mutatkoztak.

A z őserdők hiányának magyarázatát Okbáa B a l á z s  könyvébeni) 2) 
találjuk meg. Munkájában (II. köt. 77. lap) a következőket írja: ..Ezen 
dúlás (azaz erdő felperzselésének) indokát puhatolva, reájöttem, hogy an
nak politikai alapja van. Ezen minden közlekedéstől elzárt hazában az 
erdők még most semmi jövedelmet nem hajítanak, de azért mégis a szegény 
népnek azokról terhes adót kell fizetni; s így az, mit a természet áldásul 
ada neki, átokká és elviselhetlen terhére változik, mivel pedig az okozó
hoz nem férhet, sötét kétségbeesésében az okozatnak esik, azt szánalom 
nélkül dúlja és megsemmisíti. Midőn a legnagyobb íergeteg dühöng, mi
dőn a vihar végig söpri az erdők magányát, akkor dobja oda üszkét, mire 
lángba borul az egész vidék, a rengetegek lakói, a vadaik rémülve, ordí
tozva menekülnek, lángtenger futja végig a tájt. a százados fák ágyú- 
szerű csattanással repednek szétv az égre néző sudarfenyők a föld porába 
zuhannak; így hamvad el gyakran több ezer hold erdő, a vidor tenyészet 
nyomában gyászos pusztaság támad, az adó-tabellába pedig bejegyzik, 
hogy ..használatlan ‘ és a szegény boldogtalan ember örül, hogy nem kell 
adóznia, nem gondolva meg, hogy a jövő csiráit perzselé itt le, hogy mi
dőn a légkört megfosztó ezen nedvgyártó elemétől, egyszersmind legna
gyobb bizonnyal felfakadó jövedelemforrását szárító ki. —  A z ily erdő
pusztítás egész Székely földön oly rendszeres kimély telenséggel foly,

i) Tk e itz  Pé t e r : Jelentés az 1912. évben végzett agrogeológiai felvételekről, 
földtani Intézet évi jelentése 1912 évről, 246. 1. —  T reitz  Pé t e r : Jelentés az 1913. 
évbeli végzett agrogeloögiai felvételekről. Földtani intézet évi jelentése az 1913. évről. 
423 old.

-) Orráv B a l á z s : A  székelyföld leírása, Pest. 1S68 I— VI. kötet.

(H)
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hogyha célszerű erdészeti rendszabályok meg nem akadályozzák, a mos
tani gyászos kezeléssel 50— 100 év alatt a havasok körülölelte Székely
földnek nem lesz tűzre tevő fája44.

A  közölt leírás világos magyarázatát adja annak a feltűnő jelen
ségnek is. hogy itt a hegytetőkön és sokhelyütt a tetőkön is alig van egy 
kis vékony agyagréteg, míg a lejtők lábainál rendesen több méter vastag 
agyaglerakódást találumk. A z erdőégés után a csapadékok sokkal nagyobb 
erővel működhetnek, mint ez egyszerű erdőírtás után, amikor a talajt 
borító avarréteg megmarad s abban rendkívül búja növényzet támad.

A z erdőirtás után az avar növényei rendkívül gyorsan burjánzanak 
fel és igen sűrűn állanak; tömött gyökérzetükkel annyira át- és átszövik 
a talajt, hogy az a csapadékvizek lemosó erejének sikeresen ellentáll. E z 
zel szemben az erdő felperzselése után a felszint vastag hamuréteg borítja,, 
melyet nemcsak az eső, de a szél is könnyen széthord. A  parázs, mely 
az égés után a felszinen ízzott, megégette a talajt, úgy hogy az első évben 
növények tenyészetére alkalmatlanná vált. Erdőégés után csak a második 
évben zöldül ki a hegyoldal. Ez a magyarázata annak a tapasztalat
nak, mely szerint az égetett és íelperzselt erdő helyén mindig sokkal 
vékonyabb az agyagtakaró, mint olyan lejtőkön, melyeken az őserdőt ren
des vágással irtották ki.

A  hulló porból alakult agyagtakaró, bár hazánknak minden 
hegységében megvan, úgy a gerinceken, mint a lejtőkön, azonban vas
tagsága, valamint a takaró tisztasága helyenként nagyon változó. A  fenn
síkokon, ahol magasabbról nem kerülhetett bele az alapkőzet törmeléke,, 
ott mindig egyöntetű és finomszemű a takaró földréteg, a lejtőkön azon
ban mindig van benne kőzettörmelék, melyet a csapadékvizek felülről 
sodortak le s itt a lerakodó iszaphoz hozzákevertek. A  lerakódás petro- 
grafiai jellege tehát meglehetősen egynemű; t. i. finomszemű ásványliszt, 
melyhez némely lejtőn kőzetyorladék van hozzákeveredve. Igaz, van olyan 
eset is, ahol a kőzetporladék a főtömeg s az ásványliszt a kisebb rész. 
de azért a hulló por anyaga benne van ebben is és megfelelő ásványtani 
vizsgálattal mindenkor kimutatható benne.

A z  agyag takaró el mállása. Ismeretes dolog az, hogy minél kisebb 
az ásványszilánk térfogata, annál gyorsabban és könnyebben oldódik fel 
a talajnedvességben, azaz annál rövidebb idő alatt mállik el. Ha már 
most a hulló por ásványszemeit a nagyságuk tekintetében hasonlítjuk 
össze az alapot alkotó kőzet ásványszemeivel, akkor azt fogjuk látni, 
hogy az alapkőzet ásványai —  eltekintve az agyagpaláktól és egyéb, 
idősebb korú agyaglerakódásoktól —  mindig sok százszor vagy ezerszer 
nagyobbak a hulló por ásványszilánkjainál. múlt évi jelentésemben 
ismertettem a hulló por ásvány szilánkjainak térfogat-méreteit; eszerint

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1915. 3 0
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a legnagyobb szemcsék átmérője 0 1  mm és a legkisebbiké harminc 
milliomod milliméter. Ezek a parányi ásványszemecskék nagyon hamar 
elmállanak, akár milyen a chemiai összetételük, még tiszta desztillált víz 
is megbontja szerkezetüket, mint azt D a u b r b e  kísérleteivel beigazolta. 
A  növényzettel borított talajban annál erőteljesebb a mállás folyamata, 
minél savasabb a talajnedvesség szerkezete, azaz minél több a szerves 
alkotó rész a talajnedvességben és minél kevesebb ehhez mérten az ásvá
nyi alkotó elem benne.

A  talajnedvesség összetételét pedig tisztán az illető hely fölött ural
kodó kiima formája, határozza meg.1) Száraz kiima alatt sok ásványi 
és kevés szerves alkotórész van a talajnedvességben; nedves kiima alatt 
e kétféle chemiai szerkezetű és hatású alkatrész aránya megfordul. Ebből 
az következik, hogy a nedves kiima alatt gyorsabban maliik az ásvány
szem, mint a száraz kiima alatt; más szóval az elmállás folyamatát a 
kiima tényezői szabályozzák. Azonban ezek a tényezők hatásukat nem 
érvényesítik közvetlenül, hanem a talajt borító növényzet közvetítésével.

A  hegyeket beborító agyagtakarónak ásványtani szerkezete —  te
kintettel a nevezett földrétegnek fennebb ismertetett azonos származására 
—  meglehetősen egynemű, a változatok nagyon kevéssé különböznek 
egymástól. Talajismereti szempontból vizsgálva az egyes helyeket borító 
termőtalajokat, azokban mégis igen nagy különbségeket állapíthatunk 
meg. Ezeknek a talajváltozatoknak létrejöttében nem az ásványtani össze
tétel, hanem a helyi kiima és ennek a helyi kiimának hatása alatt kiala
kult növényzet játsza a főszerepet.

A z aszályos nyarú és száraz őszű kiima zónákban, ahol a hegysé
gekben a kőzeteket hulló porból alakult takaró fedi, ott az alapkőzetnek 
petrografiai minősége nem sok hatással van a termőtalajnak minőségbeli 
kifejlődésére. Ebben a tekintetben csak a mészkövek csoportjába tartozó 
kőzetek kivételek.

Azokban a klimazónákban ellenben, melyekben nyáron és ősszel 
is naponta erős harmat áztatja meg a földet, ott természetesen csak kevés 
hulló por száll alá a levegőből a talajra, mert nyilvánvaló dolog, hogy 
sok por csak a száraz levegőben van, csak ott maradhat lebegő állapot
ban sokáig; száraz levegőből pedig nem sok harmat válik ki. ikhol tehát 
a nyár folyamán s tovább késő őszig minden nap harmat áztatja meg 
a földet, ott a levegőnek állandóan nedvesnek kell lennie. Az a kevés 
hulló por, amely a nedves kiima alatt lehull, az a savas nedvességben 
hamarosan feloldódik, vagy más szóval elmállik. Azután, hogy a savas

1) B a llen egg er  B obért dr.: A talajnedvesség vezető képessége. Földt. Közi.
1 9 1 3 .
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nedvességben az a kevés por feloldódott, most már az anyakőzet ásvá
nyai kerülnek sorra, a savas talajnedvesség ezeket támadja meg. Ennél
fogva a nedves klimazónákban az anyakőzet ásványaiból alakult táp- 
anyagkészlet is befolyásolhatja a növényfajok tenyészetét.

Ez a tápanyagkészlet az ősi ásványoknak elmállása alkalmával 
szabadul fel. melyek rendesen nagyobb szemcsékből állanak s így csak 
hosszabb idő alatt mállanak el. Minthogy a testesebb ásványszilánkok 
hosszabb idő alatt csak kevesebb tápanyagot szolgáltatnak, mint az 
aránytalanul apróbb szemű hulló por, következésképen azt a tápanyag- 
készletet, melyet ilyen helyeken az anyakőzet ásványai nyújtanak elmál- 
lásuk után, csak hosszú életű növények tudják értékesíteni, nevezetesen 
az erdei fák. Nedves kiima alatt csakugyan sokszor előfordul, hogy az 
.anyakőzet petrografiai jellege szabja meg az ősi növényzet formáját s 
hogy az anyakőzet megváltozásával megváltozik a növényi takaró képe is.

De a mezőgazdasági termékenység ezeken a chemiailag szegényebb 
talajokon sem kisebb, mint a mi hazai gazdag talajainkon. Sőt kellő mű
velés és elegendő műtrágya alkalmazása után. a nedves kiima alatt, olyan 
nagy terméseket kapnak, aiminőket hazánkban a ma szokásos talajműve
lési eljárásokkal nem tudnak elérni, dacára annak, hogy a mi talajaink, 
chemiai értelemben véve, aránytalanul gazdagabbak. íme a felsorolt té
nyek rácáfolnak a talajismeretnek arra az alapszabályára, mely szerint a 
chemiailag gazdagabb talaj mindig többet terem, mint a szegényebb. Ezt 
a szabályt a talajismeret első művelői állapították meg. akik Európa 
északi részén, az úgynevezett moréna vidéken (Moränen Gebiet) működ
tek, azaz a kontinensnek azon a részén, amely a negyedkor elején jéggel 
volt beborítva. E vidéken az egykori jégtakarónak törő és zúzó hatásából 
származó termények szolgáltatták az anyagot a termőtalajhoz. A jég
takaró elmúlása után itt óceáni kiima uralkodik, ennek a klímának hatása 
alatt ez a laza szerkezetű anyag nagyon kilugozódott, úgy hogy ezek 
a talajfajták semmiféle tekintetben sem hasonlíthatók össze azokkal a 
termőtalajokkal, amelyek a mi országunkkal kelet és délkelet felől hatá
ros országokat fedik. Nem hasonlíthatók össze pedig azért, mert Euró
pának ezt a részét egy olyan földréteg borítja be egyenletesen, mely az 
utolsó geológiai korban lerakodott hulló porból alakult s azóta aszályos 
kiima hatása alatt maradt s ilyen behatások alatt alakult termőtalajjá.

Ezeknek a déli országoknak kiimája is más, nevezetesen aszályos 
jellegű; a nyár második fele és az ősz nagyon, majdnem egészen száraz, 
a talaj kilugzása ebben az időszakban nagyrészt szünetel. A  talajkilug- 
zás hiányos voltának eredményeként a talajokban felhalmozódik az ásvá
nyok elmállása alkalmával képződő sokféle só. Míg tehát a nedves ki ima- 
zóna alatt lévő talajok általában kilúgozottak és sókban szegények, addig

30*
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a száraz klimazóna alatti talajokban az elmállás folyamata alatt fel
szabaduló sók felszaporodnak. Ennélfogva az a talajismereti szabály, 
mely szerint a kevesebb növényi tápláló sót tartalmazó kőzet gyengébb 
talajt ad, mint az a másik, melyben ilyen sót szolgáltató ásvány több 
van, ezen a földrészen nem érvényes. Az arid vidékeken tisztán a kiima- 
beli tényezők szabályozzák a talajoknak erdő-, vagy mezőgazdasági érte
lemben vett termékenységét. Ezt a tényt az idei felvételi területemen is 
lépten-nyomon tapasztalhattam.

A  Délkeleti Kárpátokban rendkívül élesen jut kifejezésre a klima
tikus tényezőknek ez a talaj alakító hatása. Itt ugyanis növényi tápláló 
anyagokban szegényebb kőzeten, kvarckonglomerátumon sokkal termé
kenyebb talajt találtam, mint a növényi tápsókban bővelkedő vulkáni kő
zeteken, andeziten és dáciton. így például a Csukás-havason 1800 m 
magasságban kitűnő termőerejű talaj fedi a fennsíkot, pedig itt az alap- 
kőzet a kárpáti homokkövek csoportjába tartozó kvarchomokkő. Ellen
ben a Hargita 1600 m magas fennsíkjain egészen savanyú a talaj, melyet 
itt fű helyett áfonya, moha sűrű párnája borít, csak a legjobb helyeken 
vannak kisebb terjedelmű, szőrfűvel (Nardus stricta) benőtt pázsitok; 
holott a Hargitának az alapkőzete andezit, melyben nemcsak káli, mész, 
vas, de még foszforsav is sok van.

Még sokkal élesebben jut a helyi klímának talajalakító hatása ér
vényre a Tusnád hegyvidéki talajokon. Tusnád felett lévő hegységet fedő 
termőtalajok termékenységre nézve a leggyengébbek az egész vidéken, 
bár az alapkőzet itt is vulkáni eredetű, dácit és andezit.

A  szóbanlevő alapkőzet chemiai összetételének vizsgálatával ezút
tal nem tudok a kérdés megvilágításához hozzájárulni. Mert bár a Har- 
gitta kőzeteinek összetételét H e r b ic ii E e k e ^ c dr. „ A  Székelyföld“ című 
munkájában sok elemzés alapján ismerteti.1) A  kárpáti homokkő össze
tételéről azonban már nem sokat tudunk. 1913-ban, midőn az Északkeleti 
Kárpátokban dolgoztam, akkor a Polonina Rúna nevű havasról hoztam 
magammal talajt és kőzetet is; mert már akkor feltűnt nekem az az 
ellentmondás, mely a hazai hegységekben az alapkőzet és a termőtalaj 
minőségében mutatkozik. Ez a jelenség különösen itt a Polonina Rúna 
havason kerül pregnánsan kifejezésre. Ez a havas egy magában álló 
hátat alkot s a legmagasabb az egész környezetben, kőzete pedig 
igen nagyszemű kvarchomokkő. Ezen a chemiailag szegény és goromba 
szemű ásványokból álló kőzeten, melyben sok 2— 3 mm átmérőjű kvarc
szemcse is van, a termőtalaj olyan rendkívül finom szemű, hogy az fizikai i)

i) H eb b ic h  F i dr.: A Székelyföld. A  magyar királyi Földtani intézet évkönyve, 
V. kötet. 1878.
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szerkezetre nézve teljesen megegyezik a lösszel. Erről a helyről szár
mazó talaj- és kőzetmintáknak megelemzése rendkívül fontos eredmé
nyeket szolgáltatott volna a talaj alakulás kérdésében. Tekintettel a tárgy 
fontosságára, megkértem még akkor intézetünk igazgatóságát, hogy a 
begyűjtött minták elemzését rendelje el. Ez meg is történt (343— 1913. 
int. szám). Sajnos azonban az elemzésre még nem került a sor. íg y  
tehát nem marad más hátra, mint a kérdés megvilágítását és részletes 
tárgyalását elhalasztani arra az időre, midőn ma.jd az agrológiai intéz
mény átszervezése befejeződött s a begyűjtött talajminták megelemzé- 
sére alkalom nyílik.

Most csak annak a közismert ténynek megemlítésére szorítkozom, 
hogy a chemiai összetétel kimutatja ugyan a talajoknak növényi táp
anyagokban való gazdagságát, de nem ad arról felvilágosítást, hogy az 
az illető talaj gazdasági értelemben véve termékeny-e vagy sem. Ezzel 
szemben a helyi kiima tényezőinek minősége rendkívüli módon fokoz
hatja a talajoknak gazdasági termékenységét, még akkor is, ha csak 
kevés chemiailag kimutatható növényi tápláló anyagokat tartalmaznak, 
más helyütt pedig a chemiai értelemben vett gazdag talajoknak termé
kenységét a helyi kiima nagyon lefokozhatja.

A z utolsó években ezeknek a klimabeli tényezőknek vizsgálatával 
foglalkoztam behatóbban. Vizsgálataim eredménnyel jártak, amennyiben 
sikerült megtalálnom a klimabeli tényezők és a talaj termékenysége 
között lévő összefüggést.

Dr. Semsey A ndok úr. a tudományok nagy pártfogójának áldozat- 
készsége folytán alkalmam nyílott több tanulmányutat tenni tőlünk 
távolabb eső külföldre is. E tanulmányutak alkalmával meggyőződhet
tem arról a rendkívül fontos szerepről, melyet a hulló por a talaj termé
kenységének fenntartásában játszik. Ebbéli tapasztalataimat a ,,Talaj- 
geograhá^-ban1) és a jelentésemben meg is írtam.

Ekkor azonban még nem tudtam azt, hogy az emberiség bölcsőjé
ben, Ázsiában ezt a tényt már ősi idők óta ismerik s hogy a legrégibb 
kínai tudósok írásaiban már található erre vonatkozó feljegyzés. Dr. L ó c z y  

L ajos második nagybecsű munkájának tanulmányozása alkalmával jöt
tem rá arra, hogy a hulló por termékenyítő hatása már igen régen isme
retes s hogy dr. L ó czy  L ajos erről 1886-ban megírt munkájában több 
helyen megemlékezik.i) 2)

A  többi között a 158-ik lapon azt írja: . . . „ A  fanélküli lapályon

i) T reitz  Pé t e r : Talaj geográfia. Földrajzi Közi 1913 — Földt. Intézet évi 
jelentése az 1913. évről: T reitz Pé t e r : Jelentés az agrogeológiai felvételekről

3) Dr. L óczy La j o s : A  kliínai birodalom természetrajzi leírása. 158* és 169. 1.
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száraz, szeles évszak a tél. A z északnyugati szél szünet nélkül rohan, 
felkapja és megrostálja, a sivatag homokját és szétterjeszti Észak- és 
Közép-Kínának búzatermő vidékein. Néha eljut a por Sanghajba, ahol 
a kínai mezei gazda jó termés előhírnökének tekinti lehullását. Kan-szuh 
és Szen-szi-ben napirenden van télnek idején a porköd, sőt nyár derekán 
is elhomályosítja a napot a távolról érkező porfelhő“ . . . Tovább a 169. 
lapon: . . . ,,régi történetírók a legrégibb időktől kezdve jó aratás elő
hírnökének tekintették a nagy porhullásokat“ . . .

M acgovan  misszionárius 1850-ben kiadott irataiban is kiemeli azt 
a tapasztalatot, hogy a kínai mezőgazda a porhullásokat termékenyítő 
hatásúnak ismeri.1)

A  hótakaró termékenyítő hatásáról az európai természet vizsgál ók 
írásaiban is találunk adatokat. íg y  a többi között R atzel említi az alpesi 
mezőgazdaság tárgyalása alkalmával, hogy az ottani gazdák a hótakaró
nak termékenyítő hatást tulajdonítanak -a havasi legelőkön. Ma már meg
tudjuk ennek a termékenyítő hatásnak eredetét is magyarázni. Tudjuk, 
hogy a hóval sok ásványi por és a talaj mikroorganizmusainak számtalan 
csírája és spórája jut a talajba, melyek annak tevékenységét fokozzák, ez 
által termő erejét emelik.

Ezen a tényen alapszik hazánk alföldi gazdáinak hasonló tapaszta
lata is, hogy t. i., ha hótakaró fedi a kaszálót télen, akkor több széna lesz. 
mintha csak eső áztatja át a földjét.

Ha elgondoljuk, hogy ezek az újnak és különösnek tetsző gondola
tok mily régi igazságok, hogy azokat már több ezer év előtt mint tapasz
talati tényeket fejegyezték a természettudósok, belátjuk annak a mondás
nak örök igazságát: ,,Semmi sem új a nap alatt“ .

Minthogy a porhullásnak mértéke valamely vidéken mindig a helyi 
klíma tényezőitől függ, tehát világos, hogy a helyi kiimának rendkívül 
nagy szerepe van a talaj alakításának munkájában. Közvetlen hatása 
alapján meghatározza a talajt beborító növényi tenyészet formáját s így a 
mállási folyamat menetét.

Valamely hely talaj változatainak leírása és tárgyalása alkalmával 
ilyenformán nem lehet nélkülözni a helyi kiima ismertetését.

A  helyi klíma. A  helyi kiima a bejárt hegységnek különböző részei
ben sokféle; még az egymáshoz közel eső völgyekben is nagy eltérések 
észlelhetők benne. A  helyi kiimának ilyen elváltozásai a völgynek oro- 
grafiai helyzetével és az alakjukkal van szerves kapcsolatban. Széles nagy 
völg3̂ ekben, tág medencékben egészen más, mint magas hegyektől körük

Ö Macgovax : 1) J . : Remarks on showers of sand, which fall in the Chinese 
plains 1850.
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zárt szűk völgyekben. A  helyi kiima minősége tekintetében fontos körül
mény még az is, hogy a kérdéses völgyet egy nagyobb síkságtól, vagy 
medencétől magas hegyhátak, vagy alacsony dombsorok választják-e 
külön ?

A  nyilt völgyekben a légáramok könnyen mozognak, a nedves* 
vagy hideg levegő hamar kifolyhat belőlük, ennélfogva ezek a völgyek 
sokkal gyorsabban felmelegednek, talajuk gyorsabban felszárad, mint 
a szűk völgyeké. Ez utóbbiakban a levegő nehezen mozog; s ha egyszer 
az ilyen völgy megtelik párás levegővel, akkor az onnan nehezen folyik 
ki, megreked benne. A  légáramok ebben a tekintetben éppen úgy visel
kednek, mint a vízáramok, széles egyenes csatornákban gyorsan folynak 
le a csatorna esése irányában, míg szűk csatornákban, melyek még kes
keny voltuk mellett kanyargósak is, a vízáramok, valamint a légáramok 
is, csak igen lassan tudnak mozogni.

Ha egyidőben vizsgáljuk meg két egymáshoz közel fekvő völgy 
kiimáját, melyek közül az egyik szűk és több szurdukkal van megszo
rítva, míg a másik tág és egyenes, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 
a tágasabb völgyben már napfényes száraz a levegő akkor, amikor még 
a másikat sűrű párás levegő, vagy köd üli meg. A  páratelt levegőből este 
és reggel parányi cseppekben folyton hullik a víz; e parányi vízcseppeket 
magával sodorja a legkisebb légáram is, úgy hogy azok nemcsak a levelek 
felszínére, hanem a levelek aljára is rárakódnak. A  növényeken össze
gyűlt nedvesség lassan lefut a szárakon végig a talajba. A  csapadéknak 
ez a formája sokkal jobban átáztatja és jobban kilúgozza a talajt, mint 
a záporok vize, akár milyen nagy tömeg víz hullik le ezekkel a talajra.

Ezek a klimabeli különbségek, melyek az egyes közel eső völgyek
ben észlelhetők, a völgyeknek a növényzetét is a maguk formájára ala
kítják át. A  szűk völgyekben nagy nedvességet kedvelő növényzet válik 
uralkodóvá, míg a nyilt völgyekben inkább a szárazságot tűrő növények 
jutnak túlsúlyra.

A z elmondottak bizonyítására igen sok példát lehetne felhozni a 
külföldi hegységek botanikai ismertetéseiből. De a különbségek oly 
szembetűnők is lehetnek, hogy azok minden természettudósnak felhívták 
a figyelmét, olyanoknak is, akik egész más szempontból járják a hegyeket. 
Ilyen példákat említ meg Lóczr L ajos dr. is ázsiai utazásának geológiai 
leírásában. A  szücsuani medencéről és a vele kapcsolatban lévő völgyek 
klímájáról a következőket jegyzi fel: . . . ,,Nyilvánvaló, hogy a délkeleti 
és keleti légáramok hozzák a nedvességgel teli felhőket a szücsuani me
dencét környező hegységbe. Azok a mély völgyek, amelyek a medence 
peremét képező első hegység között fekszenek, a légáramlatoktól mentek 
maradnak, bennük az alsó melegebb és a Tibetről érkező hidegebb, de
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száraz légáramlatok találkozása állandóan szárazabb klímát szül, mint 
akár a szücsuani medencében, akár a fölöttük emelkedő magas hegység
ben. Azok a hegységek azonban, melyek az első hegységet, a Ta-szián- 
linget a Fu-jung-ho és a Lu-ho völgyein túl nyugat felé magasabb csú
csokat hátalják, bő csapadékban részesülnek a keleti és délkeleti lég
áramlatokból, olyan magasságban, melyek felül esnek a Ta-szien-ling 
gerincén.“

Megemlíti továbbá, hogy az egyes közel fekvő völgyek vegetációja 
között óriási a különbség: míg az egyik völgyben száraz füvek szegé
lyezik az utat. a másikban sűrű erdő között vezet az ösvény.

Európában a Rhone völgyében is van olyan hely, melyekben a 
helyi kiima a növényzetben és talajban nagy különbségeket okoz. Dr. 
L óczy L ajos leírásából tudjuk meg, hogy a Rhone völgye mentén nagy 
csapadékú alpesi hegyvidék növényzete virul, s ebből a környezetből 
élesen kirí az a pusztai növényzet, mely a Sión körül fekvő nagy völgy - 
tágulatban löszszerű talajon tenyészik; a növényzetnek ezt az elváltozását 
szintén a helyi kiima okozza.

Ezeket a példákat csak azért említettem meg, hogy beigazoljam 
azt, miszerint a helyi kiimának talajalakító hatása már régen ismeretes 
és nem új dolog; s hogy ezt már sok olyan kutató, aki nagyobb terüle
teken végzett a természettudományok körébe vágó vizsgálatokat, látta és 
tapasztalta és nagyobbára meg is emlékezik róla. A z én mostani leírá
somban csak az az új és szokatlan, hogy én mindezeket a talajalakító 
tényezőket összeszedtem, hatásukat külön-külön vizsgáltam meg s így 
kimutatom, hogy azok egyenként és együttesen mily rendkívüli nagy 
eredményeket hoznak létre.

Számtalan példa bizonyítja azt, hogy a helyi kiima a növényzetet 
saját maga képére formálja át. A  szűk. völgyekben uralkodó nedves kiima 
nagy nedvességet igénylő növényzetnek elterjedését segíti elő, míg a nyílt 
völgyekben inkább a szárazságot tűrő növények válnak uralkodóvá.

A z Olt völgyében mind a kétféle völgy formációnak típusos példáját 
láthatjuk. A  szűk völgyeknek típusát a tusnádi szakaszon, míg a széles 
nyílt völgy típusát a Málnástól délre eső szakaszon.

A  tusnádi völgyszakaszon a növényzet általában nedvességet ked
velő fajtákból tevődik össze és pedig nemcsak a magasabb lejtőkön, hanem 
lent már az Olt partján is. Felfelé menve a flora mutatja a klimatikai 
nedvesség fokozódását. Fenn a hegytetőn már a legnagyobb klimatikai 
nedvességnek típusos kifejezőjét a sphagnum tőséggel kitöltött Szt. Anna 
tavát és a Mohos-tavat találjuk.

Közvetlen a málnási szoros alatt hirtelen megváltozik a növényzet 
képe, a fenyőerdőt bükkös váltja fel és a tisztásokon sűrű gyep borítja
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a talajt. A  völgy öblözetével arányban szárazabbá válik a felette uralkodó 
kiima is, így a Sepsiszentgyörgvtől délre eső síkon már egész mezőségi 
jellegű növényzetet találunk.

Mint már többször megírtam, a növényzet minőségét nem pusz
tán a klíma nedves vagy száraz volta9 hanem a nedvesség és az évente 
hulló por tömege közötti arány szabja meg. A z  egész bejárt területen 
mindenütt tapasztalhattam ennek a szabálynak helyes voltát. A  talaj 
minőségét tehát itt sem pusztán a helyi kiima nedvességi foka ala
kítja, mert a vele kapcsolatban álló kilugzási folyamat erősségét, azaz 
a kilugzás hatását mindig ellensúlyozza az év folyamán a porhullással 
a talajra kerülő ásványi sók tömege. A  hulló porban levő bázisok pótol
ják azt a veszteséget, melyet a talaj a nedves kiima alatt az átszüremkedő 
csapadékvíz oldó hatása révén szenved s így meggátolhatja még nagyon 
csapadékos vidéken is a talaj elszegényedését.

A  helyi klímának a talajra kifejtett hatásával van kapcsolatban 
a tapasztalat is. melyet én az agrogeológiai felvételeim alkalmával sze
reztem, nevezetesen hogy a talajtípusok egyes tulajdonságai úgy a sík
ságon és a dombvidéken, valamint a hegyvidéken is a rajta lévő vad 
növényzet alapján biztosabban megállapíthatók, mint a közönséges che- 
miai, vagy fizikai vizsgálatok segélyével. Mióta pedig az agrogeológiai 
felvételeket a magas hegységbe is kiterjesztettük, azóta évről-évre sza
porodik az adatok tömege, mely fenti tapasztalatnak minden körülmé
nyek között való érvényességét igazolja. Általános érvényű szabály gya
nánt állapíthatom meg azt a tényt, hogy a talajnak a növényekkel szem
ben való viselkedését ma még sokkal biztosabban lehet a rajta élő vad 
növényzet képéből meghatározni, mint azokból az adatokból, melyeket 
akár a fizikai, akár pedig a chemiai elemzéseknek ma szokásos módjai 
szolgáltatnak. A  növényzet a termőtalajnak sok olyan finom különbségé
ről is ad felvilágosítást, mely különbségeket eddig elemzés segélyével 
nem tudunk kimutatni, még akkor sem, ha az elemzési eredményeket a 
legpontosabb meteorológiai adatokkal egészítjük is ki. Ennélfogva elhatá
roztam, hogy mindazoknak a talajformációknak, amelyeknek megelem- 
zését a közel jövőben felállítandó laboratóriumban majd elvégezhetjük, 
egyelőre összegyűjtöm lehetőleg a teljes flóráját, hogy így a kérdéses 
talajtípusokat a rajtuk élő növényzettel együtt lehessen minél tüzeteseb
ben jellemezni. A  kérdésnek ily alapon való tanulmányozása a legjobb 
eredménnyel biztat. Németországban az utóbbi időben magánvállalkozás 
több gazdasági-technikai irodát alapított (Agrar-technisches Bureau), 
melyeknek az a célja, hogy a mezőgazdákat a talajjavítás és a termés- 
fokozás kérdésében tanáccsal lássa el. Ezekben az irodákban a talajnak 
a megítélését a rajta tenyésző vad növényzet összetételére alapítják. Ezzel
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az eljárással már eddig is sokkal több eredményt értek el, mint a régebbi 
módszerrel, melynél a chemiai elemzés adatai szolgáltak alapul. Ennek 
a sok eredménnyel kecsegtető módszernek a hazai viszonyokra való átfor
málását fogják gyakorlati célú növénygyűjteményeim szolgálni.

Ezek után nézzük, hogy az elmondott általános értékű hatások és 
tényezők és ezeknek munkája milyen elváltozásokat okoznak, vagy egy
általán milyen eredményeket szolgáltattak a bejárt terület talajainak 
kialakulásában.

* *

1. Havasi legelők. Brassómegye délkeleti határán a Csukás-havas 
magában álló hegytömb fensíkjain kitűnő minőségű legelő van. A  Csukás
havast helyzeténél fogva minden oldalról jövő légáram akadály nélkül 
eléri, ennélfogva a porhullás rajta ma is állandóan nagy. Ez meg is lát
szik a talaján. A  havas fennsíkján 80 cm mély gödröt áshattam anélkül, 
hogy kőzettörmeléket értem volna. A z alapkőzetet egynemű finom szemű 
ásványlisztből alakult földréteg fedte, mely csak 80 cm mélységben volt 
kőzettörmelékkel keverve. A z alapkőzet krétakorbeli kvarckongloimerátum.

A  növényzet tisztán gyepből állt, mohos foltok csak ritkán és kis 
terjedelemben voltak láthatók rajta.

A  Délkeleti Kárpátok kelet-nyugati irányú hegyláncával kereszt
ben áll a Hargita hegygerince. A  fennsíkján lévő havasi legelőket 
egy irányból sem érheti el szabadon valamely síkságról jövő légáram, 
mert a Hargitát minden oldalról igen magas hegyhátak környezik. H ely
zeténél fogva az agyagtakaró sokkal vékonyabb rajta, mint a szabadon 
álló déli határhegység bármelyik fennsíkján. Nagyon természetes, hogy 
a Hargita havasi legelőinek növényzete is nagyon különbözik a határ
hegység havasait borító növényzettől. A  Hargita-tetőn ugyanis savanyú 
talajnedvességre valló növényzet él. A  legnagyobb területet az áfonya 
foglalja el, közötte a köves helyeket moha borítja. Az áfonyazsombékok 
között borókabokrok állanak, melyeknek ágai között nyúlnak fel a füvek 
kalászai. Szabadon csak Nardus stricto pázsitokat találni, hellyel-közzel 
egy-egy Festuca ovina zsomibékkal közötte.

A tetőn elszórtan teljesen lerágott törpe növésű lucfenyő mutatja 
a talaj gazdagságát és az elsavanvodás okát. A  legelőt ugyanis nem 
szarvasmarha, hanem kecske használja. Aránylag kis területen több 
kecskenyájat láttam, mindegyik nyájban 50— 100 drb állat volt. A  
kecske mindent lerág, még a fenyőt is, csak az áfonyát, meg a mohát 
nem bántja. Ennek a kertészkedésnek, melyet a legelésző kecske évek 
hosszú során át folytatott, az lett az eredménye, hogy a Hargita-tetőn 
lévő legelőn a fű és a virágos növények mind kipusztultak s helyüket
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a szőrfű, az áfonya, a moha, a boróka foglalta el. De hogy itt ebben 
a talajban még helyenként más hasznos növények is meg tudnak élni, 
azt világosan hirdetik azok a füvek és virágok, melyek a törpe és lerágott 
lucfenyő ágai között virítanak, olyan helyen, ahol a sűrű és szúró tűkkel 
megrakott fenyőágak megvédelmezik ezeket a lerágás elől.

A  legelőn túlsúlyra jutó áfonya és moha a talajnak kezdődő elsava- 
nyodását csak fokozza, minthogy abból az avarból, mely a fekete áfo
nyának ősszel lehulló leveléből alakul, a hóié és az eső sokkal több savas 
hatású anyagot old ki, semhogy ennek az avarnak az oldást és kilugzást 
fokozó hatása révén az ásványi sókban beálló veszteséget az évente le
hulló por ásványi sótartalma pótolni tudná. A  Hargitán uralkodó nagy 
nedvesség az avarból kioldott savas anyagok segélyével kilúgozza a talaj
ból az ásványi sókat, ez tehát folyton fogy. Ezzel szemben a szerves 
anyag folyton szaporodik benne; ennek a folyamatnak végeredménye 
az, hogy a talaj növény fiziológiai tekintetben elsavanyodik.

Bár a talaj szegénysége és növény fiziológiai tekintetben értelmezett 
savanyúsága a hegyhát geográfiái helyzetének eredménye s a növényzet 
ősi, érintetlen állapotában is savasabb jellegű volt, mint a határon álló 
Kárpátok legelőin, a legelőknek mai állapota mégis főként az okszerűt
len kezelésnek az eredménye.

De amint a legelő elpusztulása és a talaj elsavanyodása az ember 
közreműködésének volt az eredménye, úgy az ember munkájával meg is 
tudja majd újra javítani az elromlott talajt s tud majd rajta újra füves 
és bő legelőt teremteni a mai zsombékos helyeken, akkor ha majd ezen 
az oly nagyon félre eső helyen a haladó kultúra azt egykor megkívánja.

Azzal szemben, midőn az ember okszerűtlen kihasználással ron
totta el a legelőt és savanyította el ennyire a talajt, vannak a bejárt 
területen olyan helyek is, melyeken a talaj savassága tisztán a geográfiái 
helyzet következménye. Nevezetesen a magas hegységben az olyan me
dencék, melyeket magasabb gerincek és hátak közelről öveznek, azok a 
poros légáramok elől el vannak zárva, a légáramok a medencék felett 
vonulnak el s nem hullathatnak le port a medence földjére.

Az ilyen helyeken a talaj teljesen elsavanyodik, úgy hogy abban 
csak a legsavasabb talajnedvességet igénylő növények tudnak megélni.

Ilyen helyet a bejárt területen kettőt jelöltem ki. Az egyik a Tusnád 
felett emelkedő Nagycsomád-tetŐ és Kukulysáslápmezö között van, benne 
a Ssentanna- és a Mohos-tóval; a másik a Baráti-hegylánc északi végén 
az Urkőbükk, Talabor és a Nagykor mosköve havasok között levő mélyed- 
mény, a Lucs melléke. Mind a két helynek a flórája világosan mutatja 
a talaj természetét.

2. A  lejtőket borító talajféleségek. A lejtőkön még sokkal több
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féle a talaj, mint az erdők régióján felül emelkedő havasokon. A  talaj 
minősége mindig szoros kapcsolatban van a lejtő fekvésével. Szűk völ
gyek lejtőit kilugzott szürke fakó talaj borítja, míg a széles völgyek 
lejtőin a barna erdei talaj a túlnyomó. Végre a nagy síkságokra ereszkedő 
lejtőkön a füves erdő fekete talaja a típus. Közbülső helyet foglalnak el 
az új irtások talajai, melyek még nem alakulhattak át a füves térség 
valamelyik típusává. A  még erdővel borított lejtők talajai az erdők sze
rint két osztályba sorozhatok, ú. m.: 

tűlevelű erdők és 
lomblevelű erdők

talajainak osztályába. A  tűlevelű erdőkben a lucfenyő az uralkodó; s 
csak egyes oly völgyekben, melyekben az év nagyobb részében párás 
a levegő, ott alakulhatott természetes úton jegenyefenyőből erdő. Ilyen 
hely pl. Brassó mellett Noah völgye. A  jegenyefenyő alatt a talaj sokkal 
jobban ki van lugozva. mint a lucfenyő alatt, mely körülmény a kétféle 
crdőtipus tenyészfeltételének természetes folyománya. A  kétféle erdő- 
fajta talaja között hasonló a különbség mind a lomblevelű erdőtipnsok
ban a tölgyesek és a bükkösök talajai között.1)

A  nyilt völgyekben az erdő felső határán fenyőerdő foglal helyet 
s ez alatt következik a bükkerdő régiója. A  déli határhegységben, ahol 
a porhullás a legnagyobb mértékű, ott a bükkerdő felér egészen a havasi 
legelők régiójáig, itt a felső fenyőerdő régiója hiányzik (pl. Tatrang 
völgyében. Csukás), a bükkös felér az erdő határáig.

A  szűk völgyekben, vagy olyan szélesebb völgyben is. melynek 
alsó torkolata összeszűkül, úgy hogy bennök a légáramok vonulása csak 
lassan történhetik, sokkal kevesebb por jut el. mint a közvetlen mellette 
lévő széles völgyeknek a lejtőire. Tekintettel a szűk völgyekben uralkodó 
nedvességre, bennök a talaj nagyobb mértékben kilugozódik, semhogy 
rajta a bükk elhatalmasodhatnék. Ilyen völgyekben a bükk mellett a 
gyertyán szaporodik el s idővel egész el is nyomhatja a bükköt. minthogy 
az állandó klimatikai nedvesség fokozódásával a talaj kilúgozott volta 
jobban megfelel a gyertyán életfeltételeinek, mint a blikkének. A  ned
vességnek még nagyobb mértékben való megnövekedésével már a fenyők 
jutnak uralomra; kisebb fokú nedvesség a lucfenyőt juttatja túlsúlyra; 
maximális nedvesség mellett pedig a jegenvefenyőerdő foglalja el a lejtőt, 
néhol egészen a hegygerinctől kezdve le végig a patak medréig.

A  nagy síkságokra ereszkedő lejtők talaja már fekvésénél fogva 
szárazabb. Ide különösen az év második felében magáról a síkság
ról jut el sok por.

0 T reitz Pét er : Talaj geográfia. Földrajzi Közlemények. 1013.
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A  klimatikai szárazságnak két ío tényezője, nevezetesen a száraz 
levegő és a benne úszó sok por, ha bizonyos mértéken túl növekszenek, 
akkor megakaszthatják a fák fejlődését s a termőtalaj teljes átalakulá
sának válhatnak okozóivá. Ilyen esetben a talaj átalakulása a következő 
módon történik:

A  fák nagyon száraz levegőben védekeznek a túlságos elpárolgás 
ellen oly módon, hogy csökkentik lombozatukat s azt a keveset, amit 
kifejlesztenek, nem az ágak végén, hanem a vastagabb ágak mentén növe
lik, hogy ily módon mentői inkább megóvhassák a száraz szelek hatásával 
szemben. A  ritka lombozat közé a napsugarak behatolnak, elérik és fel
melegítik a talajt a fák között. A  lombozat meggy érülése tehát a kiinduló 
pont az erdő és talajának átalakulási folyamatában.

A  napsugarak felmelegítik és kiszárítják a talajt a fák között, a 
haraszt, amely az erdő talaját befedte, kiszáradás után hamarább elbom
lik, úgy hogy nemsokára már csak vékony rétegben fedik a talajt a bomló 
levelek. Nemsokára most már fűfélék és virágos növények tenyészetére 
is alkalmassá válik a ritka lombú erdő talaja. A  fák között pázsit kelet
kezik. A  régi erdőtalajban igen kevés a humusz, azonban a füvek elsza
porodásával arányban fokonként növekedik a talaj humusztartalma. A  
talaj felső szintjében felhalmozódó humusztartalmat ugyanis csak a fű
féléknek minden évben felújuló finom gyökérzete szolgáltatja. Pontos 
vizsgálatokból az oroszországi természettudósok megállapíthatták, hogy 
a mezőségi talajok klimazónájában 500 évnyi időtartam szükséges arra,, 
hogy a talajban a normális mennyiségű humusz felszaporodhassék. A  
mezőségi zóna északi részén 9— 6 %  a normális mennyiség, a középső 
részén 6— 3 %  és a déli részén 3% -nál kevesebb. A  szín a humusztarta
lom csökkenésével halványodik. A  9% -nál több humuszt tartalmazó 
mezőségi talaj fekete, a többi sötét, majd világosabb barna. Az erdei 
talajból alakuló humuszos talaj nem tartja be egészen átalakulása alkal
mával azokat az arányokat, amelyeket az igazi mezőségi talaj alakulásának 
tanulmányozása megállapított. Különösen abban mutatkozik eltérés, hogy 
a talaj színe feketére változik akkor már, amidőn még a humusztartalom 
alig emelkedett 5% -ra a talajban. Ez a körülmény jellemző az olyan 
füves térségek fekete talajaira, melyek az erdőség zónájában alakultak 
erdőtalajból gyeptalajjá.

A z itteni hegyvidék szélén a síkságra nyíló szélesebb völgyek lej
tőin, valamint a síkságra ereszkedő lejtőkön, különösen a lakott helyek 
közelében, már régen megritkították az erdőket oly célból, hogy a fák 
között gyepnek meghonosodását előmozdítsák s a területet legelőnek 
használhassák. Ennek a műveletnek eredményeként találjuk foltonként 
a füves erdő fekete talaját a hegység peremén, mindig egy régi telep.
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vagy egy község közelében. Teljesen hasonló viszonyokat találtam a Nagy  
Alföld peremén, a síkra ereszkedő lejtőkön; ott is a régi telepek közelé
ben vannak a füves erdők fekete gyeptalajú foltjai. A  füves erdők talaj- 
szelvényét már több Ízben leírtam,1) ennélfogva itt csak utalok a régi 
megállapításokra. Talajleírás szempontjából csak annak a megállapítása 
fontos, bogy a füves erdőtalaj szelvényének második szintjében veres 
vasas a talaj. A  vasas réteg 40 cm-től kezdve több méternyi vastagságra 
megnövekedhetik. A  vörös réteg vastagságának mértéke a hely fek
vésétől függ.2)

Olyan helyeken, ahol a lejtő a kellő gondosság nélkül használtatott 
legelőül, ahol a legelő állat nemcsak a fű lerágásával, hanem még inkább 
a növényzet letaposásával könnyítette meg a víz munkáját, ott a felső 
fekete talajszínt csakhamar lekopott s a második szint, a veres vasas talaj 
került felszinre. A  lejtőn ezután már vörös vasas agyag a talaj, melynek 
élénk színe a szántókon és a vízmosásokon élesen kivirít a zöld környe
zetből. E vörös vasas talajnak típusát a Hosszuíalu felett elterülő lejtőn 
találjuk.

Összefoglalva a lejtők talajáról eddig elmondottakat, azt látjuk, 
hogy a bejárt vidéken ötféle talajt lehet a lejtőkön kijelölni, ú. m.:

1. szürke, fakó erdei talajt a tűlevelű erdők alatt;
2. barna talajt a bükkösök alatt;
3. fekete humuszos talajt a régi füves erdők alatt;
4. vörös vasas agyagot, azaz vörös babérces agyagot és nyirok- 

talajt a régi füves erdők helyén, olyan viszonyok között, midőn az ere
deti felszín fekete humuszos rétege lemosatott s ma már csak a második 
szint, a veres agyagréteg került a napfényre.

5. Rendzinatalaj. A  rendzina szelvényében, a mészkőhegyekben, a 
felső humuszos szint lemosása után szintén a veres alsó szint kerül a nap
fényre. Ennek a vörös agyagos talajnak azonban olyan élénk a vörös 
színe és annyira agyagos a szerkezete, hogy a vörös babérces talajtól, 
valamint a nyiroktól is, meg kell különböztetni. Minthogy továbbá leg
jobban hasonlít minden tulajdonságaiban a terra rossához. azért ezt a 
talajt a terra rossával azonosítom. A jövő agrologiai laboratórium egyik 
feladata lesz majd azt a különbséget is megállapítani, mely az igazi terra 
rossa, a nyirok és a babérces agyag között van.
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II. A völgyek termőtalaja.

A  völgyek fenekét borító földi éleségek minőségét a völgy hidro
lógiája szabja meg*, ez utóbbi pedig a geológiai szerkezettel van szerves 
kapcsolatban. A  területünkön levő völgyeket, melyek helyenként tágas 
medencévé öblösödnek ki, a hegyképződéssel járó földmozgás alakította. 
A  barcasági és a háromszéki síkok sűlyedéssel egybekötött behorpadás- 
nak eredményei. A sűlyedés még ma is folyton tart, ezt nemcsak a völgy
nek hidrológiája mutatja, hanem azok a földrengések is bizonyítják, 
melyek e vidéken gyakoriak, itt az idei télen is tapasztaltak erős föld
rengést. A  völgyfenék sűlvedése azonban nem egyenletes, a völgynek 
egyik oldalán gyorsabb, mint a másikon. Az egyenetlen földmozgásnak 
hatása abban nyilvánul, hogy a gyorsabban sülyedő helyekről a csapa
dékvizek nehezebben folyhatnak le s így ezek elvizenyősödnek, mocsa
rassá válnak.

A  Nagy Alföld peremén a Cserháttól kezdve végig egész a báziási 
hegy fokig számos részben mai nap már lecsapolt mocsár tanúskodik a 
sűlyedés egyenetlenségéről és folytonosságáról. A  barcasági és három
széki síkokon számos olyan terület van, melyen a víz megáll s melyek 
mély fekvésüknél fogva nagyon nehezen csatornázhatok. Ilyen körül
mények között a talajok hamar elmocsarasodnak. A  mocsarak szélén 
a hátasabb nedves helyeken erdők, ligetek alakultak, míg a vízállásos 
részek sásos, tőzeges ingoványokká váltak.

A z ősi növényzetnek talajalakító hatását a talajszelvényeken jól 
meg lehet látni.

A z egykori mocsári erdők helyét ma szürke, fakó talaj jelzi, mely 
az eredeti erdei talajszelvény avar alatti részének, azaz a kilugzási talaj- 
szintnek felel meg. A  talajt borító avar elkorhadása után ugyanis ez 
került a felszinre.

Azokon a részeken azonban, ahol az erdőt csak megritkították 
s a fák közötti területet legeltették, ott a gyep alatt a talajban szintén 
elszaporodott a humusz s a fakó talajból barna erdei talaj lett.

A  vízállásos helyek fenekén a mocsár vizében élő mikroorganiz
musok hulláiból fekete iszap alakult, ez az úgjmevezett tőzegiszap, vagy 
tőzegsár. A  víz lecsapolása után az iszapban lévő szerves anyag humi- 
fikálódott s a vízfenék földjét feketére festette. A  mezőgazdasági 
talajművelés ebből a fekete iszapból helyenként réti agyagot formált. A  
vízállás egyes helyein, ahol a víz felújulása nagyon gyenge volt, ott vas
tag tőzegréteg keletkezett. A  tőzeg minősége nagyon különféle. Dr. 
L ászló G ábor „A  tőzeglápok és előfordulásuk Magyarországon ‘ (M. kir.
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föleit, int. kiadványai 1915.) című munkájában a Brassómegyében lévő 
tőzegeket sástőzegnek, a Feketeügy menti tőzegtelepeket pedig gyep
tőzegnek határozta meg. Az Olt mellékén Csíkmegyében lévő tőzeget is 
kizárólag gyep tőzegnek tartja.

A  csíkmegyei gazdasági iskola szántóin lévő tőzeges részeken 21/2 m 
tőzegréteget tudtam megállapítani, melyben az alsó részek mohatőzegből, 
míg a felsők sástőzegből állottak. A  fel nem szántott kaszálón pedig 
a tőzegen tenyésző sás alatt még élő sphagnumtelepet is találtam. A  csík
megyei Olt völgyében több helyen is van még sphagnum-mohából alakult 
tőzeg.

ü gy  az Olt völgyében, mint a Feketeügy folyása mentén, a 
tőzegsárból a mezőgazdasági művelés alatt réti agyag alakult. A z olt- 
völgyi réti agyag ugyanolyan összetételű, mint a nagyalföldi, azzal a 
különbséggel, hogy benne az elszékesedés folyamata az itteni nedves 
klímának megf'elelőleg sokkal gyengébb; talajművelés szempontjából 
azonban teljesen hasonlók. Humusztartalmuk 4— 5 %  között \7an. A  réti 
agyag humusztartalma alapján különbözik a többi fekete talajtól. A  mező
ségi fekete talajban pl. 9 %  körül van a humusztartalom, a kotus talajok
ban pedig, melyek szintén feketék, a humusztartalom 12% -on felül emel
kedik. De nemcsak a humusz mennyiségében van különbség, hanem a fel
sorolt talajokban lévő humuszféleségek minőségileg is különböznek egy
mástól. Erről a talajoldat vizsgálata ad majd felvilágosítást. Remélem, 
hogy a Csíkszeredái gazdasági iskola talajának leírása alkalmával erre 
még bővebben kitérhetek.

A  réti agyagból kiemelkedő hátakon, mint már említettem, szürke 
erdei talaj van. Ez a szürke talaj származására nézve megegyezik az 
alföldi réti agyagokat szegélyző szürke erdei talajok övével, csakhogy 
míg az alföldi szürke talajok az aszályos kiima hatása alatt elszékesedtek, 
addig itt a nedves kiima hatása alatt ezeket kellő művelés jó termőtalajjá 
változtatta át. A  magasabb fekvésű terraszokat és a dombhátak nyúlvá
nyait, mely területek ma imár kizárólag mezőgazdasági művelés alatt álla
nak, vagy barna erdei talaj, vagy fekete mesterséges mezőségi talaj bo
rítja. A  barna erdei talaj típusát a Szépmezőnek nevezett fennsík talajá
ban. a fekete mesterséges mezőség talajának típusát pedig a Brassó—  
Földvár melletti háton találjuk meg. Ez utóbbinak altalajában megvan 
a vörös vasas agyag is, mely akár ha a talajművelés, akár a víz denu- 
dáló működése következtében kerül a felszínre, akkor a geológiai iroda
lomban vörös babérces agyagnak mondatik.

A  barcasági síkon még egy talajféleség van, melyet a teljesség 
okáért meg kell említenem, nevezetesen a rendzinatalaj. A  rendzina 
alakulása általában mészkőhöz van kötve s itt is szilárd mészkő vön, vagy
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mészkőtörmeléken alakult. Legnagyobb kiterjedésben a Brassótól észak
nyugatra elterülő törmelékkúpon találjuk termőtalaj gyanánt. A  törme
lékkúp anyaga nagyrészt mészkőkavicsból áll, melyet csak igen vékony 
földréteg borít. A  rajta kialakult talaj humuszos szintje 40— 60 cm 
vastag és természetesen egészen fekete.

A  felsorolt összes talajnemeknek cliemiai vizsgálattal kiegészített 
bővebb leírását arra az időre kell halasztanom, midőn majd a begyűjtött 
felvételi anyagnak vizsgálatára lehetőség nyílik.

-s-
* *

Végül még arról a munkáról kell beszámolnom, amelyet a Csíkszere
dái földmíves iskola területén végeztem. A  m. kir. földmíves-iskola gaz
dasága az Olt völgyére ereszkedő nyugati hegy lej tőn van s részben lenyú
lik a folyó régebbi árterére is. A  talaja ennélfogva természetesen nagyon 
változatos. A  hegyen a kiirtott fenyőerdő helyén még át nem alakult igazi 
fakó erdei talaj van; a lejtő talaja azonban, a sajátságos legelő-erdő műve
lési mód következtében, barna erdei talajjá alakult át. A z Olt völgyére 
terjedő síkon pedig háromféle talajt találunk, nevezetesen: a hátakon 
szürke erdei talajt, a mélyedményelvben tőzeget; ez a tőzeg helyenkint 
2 m-nél mélyebb. A  sekélyebb völgyületekben mindenütt fekete réti agyag* 
alakult.

A  felsorolt talaj típusokat azon a térképen, amelyet a gazdaság tala
jairól készítettem, mind feltüntettem. Munkámat úgy terveztem, hogy 
akkor, amidőn a talajtérképet készítem, egyidejűleg begyűjtőm a talajon 
élő flórát is s ha ez megvan, akkor meg fogom elemezni a talaj típusokat 
a magammal hozott kézi laboratórium segélyével ott a helyszínen. Ennek 
az elemzési módnak az lett volna a főelőnye, hogy a talajokat egészen 
friss állapotban vehettem volna vizsgálat alá. Eddigi módszer szerint 
ugyanis a talajokat mindig előbb kiszárítottuk s csak azután vettük vizs
gálat alá. A  mintagyűjtés idejétől a vizsgálatig rendes körülmények kö
zött sok idő telt el s ez alatt az idő alatt a talajban olyan változások 
mentek végbe, melyeknek eredményei a talaj vizes kivonatában nagyon 
észrevehetők, ha nem is változtatják még el mindig teljesen a vizes kivo
nat összetételét. Szóval a talajokból közvetlen a mintavétel után akartam 
a vizes kivonatot elkészíteni, hogy a talajmintán ilyen módon mindenféle 
átalakulásnak elejét vegyem. Ezzel az eljárással a talajoknak vízben 
oldható alkatrészeit akartam meghatározni, mert tudvalevő dolog, hogy 
ezek azok a bizonyos alkatrészek, melyek a természetes úton alakult nö
vényzettel vannak szoros kapcsolatban.

A  növényi formáció és a talajminőség közötti összefüggés nemcsak 
növénybiológiai kérdés, hanem annak geológiai szempontokból is igen
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nagy fontossága van. A  régebbi és az újabbi korú üledékes kőzetek réteg- 
sorozatában igen sok olyan földféleség van, melynek eredetét és lerakó
dásának körülményeit mai tudásunk alapján megállapítani nem lehet. 
Ha majd azonban a növényi formációknak talajalakító hatása tisztázva 
lesz, akkor az egyes különböző földrétegek minőségéből biztos következ
tetést lehet majd vonni az illető földréteg lerakódásának körülményeire 
is; nevezetesen a növényzetről, amely alatt az a réteg mint talaj szerepelt, 
arra a kiimára következtetünk, amely a talajt fedő növényzet tenyésze
tének idejében azon a helyen uralkodott. Ebből látható, hogy azok a talaj- 
vizsgálatok. melyeket a talajt borító növényzet minőségének megállapítá
sával kapcsolatban terveztem és részben végeztem is. nemcsak erdő- és 
mezőgazdasági kérdéseket vannak hivatva megoldani, hanem egyszersmind 
tiszta geológiai célokat is szolgálnak.

A  kitűzött feladatomnak azonban, sajnos, csak első részét tudtam 
elvégezni, t. i. elkészítettem az iskolai birtoktest szántóinak talajtérképét 
és meggyöjtöttem az egyes talajtípusokon tenyésző jellegzetes növénye
ket. A  talajelemzésre már nem kerülhetett sor, mert augusztus hó elején 
az igazgatóság rendeletére Budapestre kellett jönnöm.

Remélem, a háború befejezése után lesz majd alkalmam ezt az érde
kes munkát befejezni. 'Meg vagyok győződve, hogy növényfiziológiai te
kintetben fontos eredményeket fog szolgáltatni, melyeket a gazdasági 
többtermelés céljaira fel lehet majd használni.

Beszámolóm befejezése alkalmával nem »mulaszthatom el. hogy 
mindazoknak, akik munkámat szíves támogatásukkal elősegítették, e 
helyen őszinte köszönetéinet ki ne fejezzem. O r l o v  s z k y  G y u l a  úrnak, 
Brassó sz. kir. város erdőtanácsosának és V i t a l y o s  G y ö r g y  úrnak, a 
m. kir. havasi gazdasági iskola igazgatójának Csíkszeredán, külön kell 
szíves segítségüket megköszönnöm, mely nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a múlt évi nehéz viszonyok között is eredményesen megfelelhettem 
m egbí z a tás o in n a k .


