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A területet ((Tiszántúl című munkámban ismertettem először. Ennél 
részletesebb megismerését az utolsó évtizedben létesített számos új artézi 
kút és az 1953. évi földtani felvétel kutatófúrásai tették lehetővé. Intéze
tünk anyagfeldolgozó osztálya a szóban forgó terület fúrt kútjainak fúrási 
anyagát kőzettanilag és őslénvtanilag is feldolgozta. A sok fúrás alapján 
több hossz-szelvényt, szerkesztettem; segítségükkel a medence üledékeinek 
rétegtani beosztását, a medence kialakulásának időszakát az eddiginél 
pontosabban rögzíthettem.

A szelvényekből világosan kitűnik, hogy olyan törmelékkúpok futnak 
itt  össze, amelyek a holocénban lesüllyedtek, és helyet adtak holocén 
üledékfelhalmozódásnak. A törmelékküpok közül északnyugat felől a 
Nagykúnságot is feltöltő bükki-mátrai, észak felől a hortobágyi, észak
kelet felől a berettyói, szamos-krasznai és a sebes-körösi, kelet felől a jándi- 
pataki, délkelet felől pedig a feketekőrösi törmelékkúpok tartanak a 
hármas-körös-közi holocén medence felé. A Maros törmelékkúpjának északi 
szárnya csak érinti a medence déli peremét. A törmelékkúpok egy része 
már a levantei, más része csak a pleisztocén óta szállít ide anyagot, mert 
ez a terület tulajdonképpen a közép-alföldi levantei-pleisztocén medence 
északkeleti sarka, az akkori folyók törmelékkúpjainak erózió-bázisa.

A felsorolt törmelékkúpok rétegsora nagyon változatos anyagú 
rétegekből állott össze. Ahány törmelékkúp, jóformán annyi fajta törmelé
kes kőzetből áll azok rétegsora is, mert üledékgyűjtő területeik anya
kőzetei is változatosak és különbözők. Legváltozatosabb és egyúttal leg
durvább a Sebes-Körös törmelékkúpjának anyaga.

Ez a törmelékkúp — oradea-marei (nagyváradi) csúcsából kiindulva — 
egyenesen nyugati irányban fut ki az Alföldre s déli szárnya mai völgye, 
az északi pedig Biharkeresztes és Berettyóújfalu vonalában húzható meg. 
A második számú párkánysíknak megfelelő, legfelső kavicsrétege Bihar- 
keresztesnél már két felső- és alsó-rétegre oszlik, s így tűnik el a felszínről, 
illetve süllyed le. Az Alföldön szétterült törmelékkúpjába telepített 
kutatófúrások szelvényeiben még 4 — 5, egymás alatt következő kavics- 
réteg ismerhető fel, amelyek közül a 190 m mélységű már valószínűleg 
az V. sz., felső-levantei párkánysíkc lehet.

A Berettyóújfalu—Biharkeresztes nyílással északkelet felől ide érkező,



egyesített számos—kraszna—berettyói törmelékkúp a reá keresztben fekvő 
sebeskörösi törmelékkúpba beleütközve hirtelen végződik, illetve rétegei 
a másik törmelékkúpéval egymásra halmozódnak. A számos—kraszna — 
berettyói törmelékkúp végződésében feltárt kavicsrétegek számát még 
pontosan nem ismerjük. Eddig ismert számuk 3—4, s feltehető, hogy nagy
részük berettyói eredetű. A Szamos—Kraszna levantei-pleisztocén völgyé
nek alsó szakaszában, a mai Érvölgyében ui. az artézi kutak kavicsrétege
ket nem tártak  fel. A számos—kraszna—berettyói törmelékkúpon át a 
hármas-körös-közi holocén medence területére a pleisztocénban vagy semmi 
vagy igen kevés anyag kerülhetett.

A hortobágyi törmelékkúp a Bodrog, a Szerencsi-patak, a Legyes- 
bényei-patak és a Sajó —Hernád egyesült pleisztocén időszaki törmelék
kúpjait foglalja magába. Ennek rétegei szolgáltatják a hortobágyi felső- 
pannóniai rétegösszletre települt 100—110 m vastag pleisztocén réteg
csoportot. A Hortobágy folyó és a Berettyó közt, illetve Bucsa és Berettyó
újfalu közt éri el a középalföldi levantei-pleisztocén medencét, illetve 
a hármas-körös-közi holocén medencét. Üledékei itt már a legnagyobb 
mértékben osztályozottak, finomszeműek, homokjuk is apró.

Ugyanilyen a Mátra- és a Bükkhegység felől ide leérő Eger, Tárná és 
több más folyó egyesített törmelékkúpjának anyaga is. A Hortobágy folyó 
és Mezőtúr közt ju t bele a középalföldi levantei-pleisztocén medencébe, 
illetve a hármas-körös-közi holocén medence területére.

A Jándi-patak törmelékkúpja Mezőgván és Űjszalonta közt éri el 
a hármas-körösi medence délkeleti peremét, a Fekete-Körösé pedig Méh
kerék és Gyulavári községek közt. Mindkét törmelékkúp pleisztocén réteg
sorában a homokrétegek jutottak túlsúlyba. Homokjuk apró-, közép- és 
élesszemű.

A Fehér-Körös törmelékkúpja a Maros törmelékkúpjának északi 
széléhez simulva, Doboz községnél éri el a hármas-körös-közi medencét. 
Csak felső, 30—40 m vastag rétegsora ismeretes jobban. Különlegessége, 
hogy törmelékkúpjának felső rétegei agyagos iszapos üledékek, és a folyami 
homokrétegek hiányzanak. A lápi üledékek, a szerves anyagban gazdag 
iszap, a tőzegesedés nyomait mutató homokos iszaprétegek és lencsék 
is gyakoriak bennük. 30—40 m vastag, felső rétegei kőzettanilag is, kémiai 
összetétel tekintetében is azonosak a hármas-körös-közi medence üledékei
vel. Folytatásuk nemcsak e medence, de a Hegyeshegység alföldi pereme 
alatt, észak-déli irányban húzódó holocén medence felé is kimutatható.

A Mezőtúr—Turkeve—Bucsa — Darvas — Komádig — Zsadány — Sar
kad— Keresztúr—Doboz— Békés—Mezőberény — Gyoma községeken át 
húzható vonalon belül eső területen, a medencét közrefogó törmelékkúpok 
durvább üledéksora megszűnik, hiányzik. Legszembetűnőbb ez a jelenség 
a medence keleti szegélyén, a Sebes-Körös, a Jándi-patak és a Fekete-Körös 
törmelékkúpjaival érintkező részén, ahol a törmelékkúpok rétegsorában 
sok a kavics és a durva vagy a középszemű homokréteg. Folytatásuk a 
medence belseje felé nem követhető. De nem követhetők azok a többi 
törmelékkúpokéban sem. Mivel ilyen hirtelen a kavics nem tűnhetik el,



folytatásában ott kellene lennie a durva vagy legalább is a középszemű 
homoknak, de ez is hiányzik.

Helyettük egészen más, új, főleg agyagos, iszapos törmelékes kőzetek 
sorát találjuk, alulról-fölfelé a következő sorrendben:

a) Alsó tagozatuk 50—70 m mélységben kezdődik, s bizonytalanul 
megállapítható (90—100 m) mélységig tart. Agyag és homokos agyag
rétegek váltakoznak itt folyami homokrétegekkel. Ezt a rétegcsoportot 
a felső-pleisztocén—óholocén határún képződöttnek tekinthetjük. Szegényes 
molluszkumos faunája azonban e tekintetben nem mond semmit.

b) 10—50, 10—70 m közt túlnyomóan mészben meddő, IV. osztályú 
vörös agyagrétegek váltakoznak kevesebb számú, meszes agyagrétegekkel. 
Faunájuk gyér, összemosott, töredezett Lymnaea, Planorbis, Bithijnia 
fajokból tevődik össze. Ebben a rétegcsoportban helyenként finom homok
lencsék is megjelennek, amelyek helyi bemosások eredményei. A réteg
csoport a fenyő-nyír szakaszba sorolandó.

c) 2 —10 m mélységben iszapos homoki homokos iszap az uralkodó 
kőzet, amely mellett — helyenként — finom vagy apró, sárga, sárgás
szürke folyami homok is fellép. Mind a három kőzet folyami eredetű. 
Hajdani folyómedreik partjain futóhomokot fújt ki belőlük a szél, s folyó
parti, laposhátú buckákba ülepítette le. Ez a rétegcsoport a mogyoró
szakaszban képződött.

d) 0 —1,5, 0 —2,0 m között, vagyis már a felszínen, IV. osztályú 
vörös agyag és infúziós-alföldi-homokoslösz — löszös homokréteg található. 
Nemcsak а IV. osztályú vörös agyag, de a löszfajták is a medence-peremről, 
a medencét közrefogó törmelékkúpok hátáról, felszínéről ide behordott, 
bemosott anyagok, s a tölgyszakaszban ülepedtek le.

e) A bükk-szakaszt itt is, mint az Alföld többi részén, eróziós bevágó- 
dás, anyaglehordás vezette be. A vörös agyagos, löszös réteg felszíne helyen
ként erodálódott, arról a lehordás átlag* 1—1,5 m vastag réteget távolított 
el, utána az erodált felszín agyagos, szikes lösszel vagy agyagos szikes 
vörös agyaggal újból feltöltődött, s így alakult ki a környezeténél átlag 
0,5 — 1 m-rel alacsonyabb szikes, agyagos felszín. A vörös agyagos, löszös 
felszínt feltöltő szikes agyagréteg vastagsága 0,5—1,0 m. Kialakulása 
a bükk-szakasz közepére tehető.

j) A legmélyebb bevágódásokban, árterületeken képződött réti agyag- 
és öntésföldfajták is kétféle eredetűek. Egyrészük meszes; ezek anyaga 
löszfajtákból mosódott össze. Másrészük mészmentes, s ezek а IV. osztályú 
vörös agyagból mosódtak össze. Van egy harmadik fajtájuk is: a kettő 
keveréke. A réti agyagréteg 1,0 —1,5 m vastagságú, míg az 1—2 m vastag 
öntésagyag, öntésiszap és öntéshomokrétegek egymás fölé lerakódva 
10 m vastagságú rétegcsoportot is szolgáltathatnak, de csak a folyó
völgyekben. Az árterületeken már sokkal vékonyabbak. Mind a réti 
agyag, mind pedig az öntésföldek rétegei a bükk-szakasz végén fejlődtek ki.

A hármas-körös-közi holocén medence ezen üledékcsoportjai a követ
kezőképpen alakultak ki:

A medence felé irányuló, említett pleisztocén időszaki folyók erózió
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bázisa, üledékgyűjtő medencéje a pleisztocén végen is ez a terület volt. 
Ennek süllyedése azonban a holocénban sem szünetelt, hanem folytatódott. 
Süllyedése legerősebb az É r—Berettyó—Körös mentén és a bihari hegység
csoport pannóniai peremének alföldi vetödési síkja mentén lehetett. 
A süllyedő területet közrefogó pleisztocén törmelékkúpok felszíni rétege, 
már a holocén süllyedés megindulásakor is, a kelet és északkelet felől jövő 
törmelékkúpokon vörös agyag, a többin pedig lösz volt. E rétegek vastag
sága a holocén süllyedés kezdetén sokkal nagyobb volt, mint ma. A bihari 
hegységcsoport pannóniai peremén a vörös agyagréteg még ma is 10—25 m 
vastag, míg az a cefai (cséffai)-tolpasi (talpasi) alföldi peremvonaltól 
kiindulva és az Alföld, illetve a hármas-körösi holocén medence felé haladva 
mindjobban és jobban elvékonyodik, s a medence szélén már csak néhány 
m vastag. A hortobágyi törmelékkúp löszrétege a törmelékkúp északi 
részén még 10, a végén már csak 2 - 3  ni, és a m átra— bükkhegységieké 
(nagykúnságiaké) 8 —10 m vastagságú.

A hármas-körös-közi holocén medence 1 0 -5 0 ,1 0 -7 0  m mélységében 
leülepedett vörös agyag és ezekkel váltakozó meszes, agyagos, iszapos 
rétegeinek anyaga a pleisztocén törmelékkúpok felszínére települt vörös 
agyag, illetve löszrétegből száí mázott, mint azoknak ide behordott, 
másodlagos üledéke. A medence üledékeinek, üledéksorának nagy részét 
ezek az anyagok szolgáltatták. A bihari hegységcsoport pannóniai peremé
nek, illetve az északkelet és délkelet felől ide irányuló törmelékkúpoknak 
vörös agyagos felszínéről vörös agyagot, a többi törmelékkúp löszös felszíné
ről pedig löszös anyagot szállítottak a folyók, s a helyi erózió a süllyedő 
medencébe, főleg a fenyő-nyír szakaszban.

A 2,0 — 10,0, 2,0 — 12,0 m mélységben általános elterjedésű iszapos 
homok, homokos iszap- és homokrétegek anyaga már kimondottan folyami 
eredetű. A medencének, mint a feléje tartó folyók erózióbázisának gyorsabb 
ütemű sülivédését jelzi, amidőn a folyók is középszakaszúvá váltak, és 
az előbbi szakaszuknál durvább üledéket szállítottak s raktak itt le. 
Ebben a szakaszban képződött üledékek is helyenként meszesek, helyen
ként pedig mészmentesek.

A biharnagybajom—békéscsabai földtani hosszszelvényben: Bihar- 
nagybajom és Füzesgyarmat között, tehát a Nagy sárrét területén, a szóban 
forgó rétegcsoport szintjében hiányoznak a szelvény többi részében általá
nosan elterjedt ezen iszapos homok-, homokos iszaprétegek. Helyettük
IV. osztályú vörös agyag rakódott le. Ez vízátnemeresztő. Felette a víz 
összegyűlt, a Nagysárrét területe elmocsarasodott, s tőzegképződés indul
hatott meg benne. Ügy látszik, a hármas-körös-közi medence süllyedése 
itt ta rto tt ki a legtovább, itt süllyedt a legmélyebbre. Füzesgyarmat 
területén a 2,0—10,0 m-es mélységben már részben IV. osztályú vörös 
agyagot, részben meszes, iszapos homokot találtunk. Füzesgyarmat—Szeg
halom között meszes iszapos homok, homokos iszap ennek a rétegcsoport
nak az üledéke. Szeghalom és Vésztő között az uralkodóan elterjedt
IV. osztályú vörös agyag mellett néhány helyen meszes üledékek is kifejlőd
tek ebben a szintben. Vésztőn IV. osztályú vörös agyag, Vésztő—Békés
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közt ugyanez, helyenként meszes iszapos homok ennek a szintnek az 
üledéke.Békés és Békéscsaba között mindenütt meszes, törmelékes kőze
teket találunk ebben a szintben.

A medence területére bejutott anyag ebben a szintben is éppúgy 
egymásra halmozódott, mint agyagos kőzetű fekvőjében. Biharnagybajom 
és Békés között, tehát a medence területén, az üledékek tarka szőnyege 
alakult ki. Békés—Békéscsaba között а IV. osztályú vörös agyag és egyéb 
mészmentes üledékek ebből a szintből már hiányoznak, s helyettük minde
nütt meszes üledékek rakódtak le. Ez a terület már a Maros törmelék
kúpjához tartozik, ahová a Maros ebben az időszakban, vörös agyag
eredetű anyagot már nem hozott le.

A 2,0—12,0 mélységben kialakult rétegcsoport fölött a lösz, а IV. osz
tályú vörös agyag és a kettő keverékéből összeállóit réteg helyezkedik el. 
Ezek már felszíni üledékek. Ezen felszíni üledékek, a kierodált, kimélyített, 
alacsonyabb felszínükre települt agyagos (szikes) lösszel, a meszes, a mész
mentes és semleges kémhatású réti agyag és ugyanígy csoportosítható 
öntésföld és tőzegfajtákkal együtt, itt a magyar medencerendszerben 
páratlan, tarka szőnyeget alakítottak ki. Ehhez hasonlóan tarka, változa
tos felszíni üledékek csak a Szatmári-síkságon, a Jászság déli részén és 
a Tisza és fattyúágainak árterületein fejlődtek ki. Tehát főleg holocénban 
is süllyedő és holocénban erősebben feltöltődő területeken.

Főleg ezeken a területeken fejlődtek ki azok a talaj-anyakőzetek, az 
előbb említett felszíni üledékekkel megadva, egyazon éghajlatú területen, 
egymás közvetlen szomszédságában, amelyeken kalcium-, hidrogén- s 
nátriumtalajokat találunk. Különlegesnek ta rto tt kifejlődésük miatt élt 
eddig az a talajtani vélemény, hogy hazánk talajfajtáinak kialakulásánál 
sok az egyéni tényező.

Az Intézet síkvidéki felvételeinek éppen egyik fontos eredménye volt 
a sík- és dombvidéki felszíni üledékek tarkaságának felismerése. Mintegy 
70 önálló törmelékes kőzetet térképeztünk olyan területeken, ahol eddig 
hetet-nyolcat szerepeltettek. A felszíni üledékek származási körülményeiből 
következtetve felismertük, hogy ahány ilyen felszíni üledékes kőzet, annyi 
fajta talaj anyakőzettel, s ahány fajta taiajanyakőzet, annyi fajta talajjal 
kell számolnunk.

A KrtEYBiG-féle talajtani térképeken, a szóban forgó terület felszíni 
képződményei jóformán kivétel nélkül láthatók. Természetesen nem fel
színi kőzetekként, illetve anyakőzetként, hanem talajfajták gyanánt el
nevezve. A szóban forgó felszíni képződményeket a talajtani térképekre 
mint fizikai talaj féleségeket vitték rá, megjelölve savanyúsági vagy lúgos
sági fokukat, s termelési szempontból is fontos egyéb fizikai és kémiai 
tulajdonságaikat. A földtani térképeken ugyanezeket a képződéseket, mint 
infúziós-, alföldi- és homokos löszt, löszös homokot, kötött homokot, futó
homokot, öntéshomokot, öntésiszapot, IV. osztályú vörös agyagot, lösz és 
vörös agyag keverékéből összeállóit, gyengén savanyú, gyengén lúgos üle
déket, lösz- vagy vörös agyag-eredetű réti agyagot, agyagos (szikes) löszt 
stb. tűntettük fel. Minden egyes jól meghatározható talajfajtánk fekvőjé
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ben ott található a neki megfelelő, jól meghatározható anyakőzet. Viszont 
minden egyes rosszabbul meghatározható talaj féleségünknek egy rosszab
bul meghatározható, de mindig vegyes eredetű, kevert, nem tiszta típusú 
anyakőzet felel meg. Térképezésükkel, meghatározásukkal és elhatárolá
sukkal szinte törvényszerűséggel adódott ki annak felismerése, hogy tala
jaink jellegének kialakulásánál a földtani tényezők a közvetlenebb hatá
súak, az éghajlati és többi tényezők csak közvetettebb szerepűek. Vagyis 
a talaj anyakőzet, legalább is a sík- és dombvidékeken az a talajképződési 
alap, amely a rajta, benne kialakult vagy kialakuló talajjelleget elsősor
ban kormányozza és megszabja. Területünkön is helyben képződött tala
jokkal van dolgunk, amelyeknél az anyakőzet nemcsak hasonló, de azonos 
összetételű, s amelyből a talaj úgy sarjadt ki, hogy jellege, dinamikája az 
anyakőzetétől el nem választható. Erre a származási összefüggésre termé
szetesen csak úgy és csak azután jöttünk rá, ahogy a talajtani térképein
ken szereplő talajtípusok, fajták és változatok megfelelő felszíni üledékeit 
is sorban megismertük és osztályoztuk.

Mind a talajtani, mind pedig a sík- és dombvidéki földtani térképek 
1 : 25 000-es méretűek. Talajtani térképeink világviszonylatban is első- 
rendűek, mert alapelgondolásuk a mezőgazdaság fejlesztését tűzte ki célul 
s azt, hogy segítségükkel mezőgazdaságunk nagyvonalú irányítása megtör
ténhessék, el is érik. Talajtani tájegységeink kijelölése és azokon belül 
mezőgazdasági életünk vezetése, ezekre épült. Mezőgazdasági igényeink, 
szükségleteink azonban megnőttek, megsokszorozódtak, állandó fejleszté
sük életszükségletté vált, s ezért ma már nekünk a kisméretű talajtani tér
képek nem elegendők. Meg kell valósítanunk SiGMOND-nak és K r e y b ig -  
nek, a magyarországi hasznos talajtan megalapítóinak azt a régi vágyát, 
hogy adjunk gazdaságainknak s gazdáinknak kezébe olyan nagyméretű 
talajtérképeket, amelyeken ők akár a dűlőiket is megtalálhassák. Készít
senek az ország egész területéről olyan részletes talajtani térképeket, ame
lyeken a helyi talajtípusok elterjedése, fizikai és fiziológiai osztályozásuk 
behatóan és területileg felmérve legyen feltűntetve. Az ilyen térképeken 
ui. minden gazdaság és gazda megtalálná a maga talajainak minőségét, s 
mindegyik útm utatást kapna arra, hogy földjén hogyan gazdálkodjék. 
Az ilyen térképeken, mint amilyenek a jól ismert STREMME-félék is, kifeje
zésre jutna a talaj helyi típusa, kőzettani eredete, mészállapota és egyéb 
fizikai alkotása, hasznosítási módja, elnevezése és talaj értékelési száma is. 
A Szovjetunióban már D o k u c s a j e v , Szib ir c e v  és főleg G l in k a  óta ezt 
a talajtérképezési módot alkalmazzák és fejlesztik s o tt ez szolgáltatja 
a mezőgazdasági tervgazdálkodás kiindulópontját. Legyenek ezek a tér
képek 1 : 10 000-es, de inkább kataszteri léptékűek, s egyik csoportjuk a 
talajtani, másik pedig a földtani irány felé adna segédtérképeket. A föld
tani felvétel adataiból készült térképek a kőzetek használhatóságáról, a 
vízellátásról, a talajvíz állapotáról és a községek, üzemek, erőművek tele
pítésére alkalmas helyek kijelöléséről, csatornázási és öntözési kérdések
ben adnának hasznos útmutatásokat. A talajtani alaptérképekről készült 
részlettérképeken a megművelhetőségről, a termés minőségéről, a vízle-



csapolási kérdésekről és a trágyázási igényekről nyerhetne a gazdaság 
ugyancsak igen hasznos adatokat. Elkészítésükhöz a már kész sík- és domb
vidéki földtani térképek máris nagy segítséget nyújthatnak. A talajtani 
alaptérképek már teljesen készek. A földtani alaptérképek az ország 
85%-áról ugyancsak készek, és segítségükkel a javasolt részletesebb talaj
tani térképezés máris megkezdhető.

LE BASSIN HOLOCÉNE DU TERRITOIRE SITUÉ ENTRE 
LES TROIS BRANCHES DU KÖRÖS

P á r  J .  S Ü M E G H Y

Dans le bassin holocéne du territoire situé entre les trois branches du 
Körös, une série de couches de 50 á 70 m d'épaisseur s’est déposée á la 
surface des cőnes détritiques qui s’enfoncérent jusqiPá la fin du Pléistocéne, 
pendant PHolocéne. La matiére de cette série consiste en sédiment secon- 
daire apporté pár Peau pendant PHolocéne, provenant du loess et de 
Pargile rouge pléistocénes. Les couches des sédiments plus ou moins épais, 
calcareux, loessiféres s’alternent, Iá, avec les sédiments des couches libres 
de chaux, á argile rouge. L'argile loessifére fut apportée pár Peau dans 
Paffaissement holocéne, de la couche de loess, de surface monastirienne 
qui environne le bassin et qui ne s'est plus enfoncée pendant PHolocéne: 
la matiére á argile rouge provient de la couche á argile rouge, également 
de surface monastirienne qui environne le bassin а PE. L'enfoncement du 
bassin holocéne du territoire situé entre les trois branches du Körös, et 
són remblayage pár des sédiments loessiféres et á argile rouge continue 
mérne actuellement. Mérne la surface actuelle du bassin est formée pár un 
sédiment á ря nejutre, loessifére ou á argile rouge ou bien contenant le 
mélange transporté pár Peau des deux, provenant des couches monastirien- 
nes de loess et d'argile rouge. Par conséquent, ce bassin est devenu le 
territoire oü les roches-méres des sols sont les plus variées, pár comparaison 
aux autres parties de PAlföld. Concernant la formation des sols а ря 
alcaline, acide ou neutre sur les roches-méres alcalines, acides et neutres, 
ce n’était pás le climat, mais la roche-mére qui у jouait un rőle décisif.

ГОЛОЦЕНОВЫЙ БАССЕЙН МЕЖДУРЕЧЬЯ ТРОЙНОГО КЁРЁША
Й о ж е ф  Ш ю м е г и

В голоценовом бассейне междуречья Тройного Кёрёша на поверх
ность погружившихся до конца плейстоцена обломочных конусов в голо
ценовое время отложилась толща мощностью в 50—70 м. Веществом ее 
являются вторичные осадки, примытые и привнесенные в голоценовое 
время из плейстоценового лесса и красной глины. Слои более или менее
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мощных известковых и лессовых осадков здесь чередуются с слоями 
красно-глинистых осадков, лишенных извести. Лессовая глина была 
примыта в голоценовый бассейн из слоя монастырского поверхностного 
лесса, окружающего данный бассейн, но уже не погружившегося в голо
ценовое время, а вещество, содержащее красную глину — ца слоя также 
монастырской поверхностной красной глины, окаймляющего данный бас
сейн с востока. Погружение голоценового бассейна междуречья Тройного 
Кёрёша и его наполнение лессовыми и карсноглинистыми осадками про
должается и в настоящее время. Современная поверхность бассейна также 
образуется лессовыми и красно-глинистыми, а также происходящими из 
их смешивания нейтральными осадками, привнесенными из слоев монас
тырского лесса и красной глины. Вследствие этого голоценовый бассейн 
междуречья Тройного Кёрёша стал областью Низменности с самым раз
нообразными и пестрыми материнскими породами почв. При развитии 
щелочных, кислых и нейтральных почв, оформившихся на щелочных, 
кислых и нейтральных материнских породах, решающим фактором явился 
не климат, а материнская порода.
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