
A. I mlklóstTalaJföldraJzl meg-
sek a Tiszazugban, /föld-

rajzi Irtesitő,III.évX. 3. f./
A szerző a Tiszazugnak,mint földraj-
zi mezorayonnak talajföldrajzi ké-
pét ismerteti. E vizsgálatok rend-
kiTttl érdekesek minden művelődésre
•ágyé ember számára, mivel bő és
réssletes képét adják megyénk egyik
jellegzetes - eddig ssinte esak el-
hanyagoltságáról ismeretes -tájának.
A szerző megállapításait kiváló e-
redménnyel tudja haasnosltani mind
a tanácsoknálf mind más gyakorlatiágasatokban működő értelmiségi ssak-
•mber.
• sserső előssör indokolja a tájnak
önálló egységjellegét, majd törté-
nelmi visszapillantás után bessámol
a terület előnyös termésaeti föld-
rajai leltáráról, amely jó lehető-
ségeket bistosit a társadalom kor-
áéért! igényeire méretezett gasda-
sági élet létrehozásaiban/öntözési
lehetőségek, adottságok a váltosa-
tos mezőgazdasághoz, állattenyész-
téshes, halgasdaságok létesítésé-
hes/. Hangoztatja as alföldi mor-
fológiai Tisagálatok jelentőségét,
hiszen a talajképsődési folyamato-
kat a felssini formák, befolyásol -
ják. Az Alföld e részének - a Ti-
sza és Kőrös régi és ujabb holtá-
gaitól zegzugos TisTilágának -ki-
alakulását vizsgáira, a terület
süllyedési viszonyait, a hulló por-
ból képződött löszfelssin szere -
pét, továbbá a nagy homokterttletek
képződését tisztázza. A vizsgála-
tok szerint a Cserkessőlő környé-
ki homok genetikailag a Duna-Il-
sza közti hátságával azonoa erede-
tű, a Tisza esak ennek képződése
után vágódott mostani völgyébe.Ki-
mutat ja a Tisza óholooén kétlép-
csős terraazát és megmagyarázza,
hogy miért telepedtek a falvak a
felső terraszléposőre.Az antropo-
gén képződmények közül a Cserke-

és Véghalmot említi fel és han-
goztatja annak szükségessé*,hogy
e kunhalmok vidékét,mint az al-
földi táj pusztuló jellegzetessé-
gét védett területté kell nyilvá-
nítani. Igen értékesek talajvizs-
gálatai .Az elemzésen kívül rátér
a talajok genetikájára,használha-
tóságukra és megjavításuk módjára
is. Ismerteti a komokterületeknek
a szólő-és gyümölcstermelés fej-
lesztésével kapcsolatos problémá-
it. A réti agyagtalajok és a szi-
kesek három itt előforduló típu-
sának megjavítási módjáról is tá-
jékoztat .Az öntözési lehetőségek
kellő kihasználásával részben a
szikesek javítása, részben rizs-
telepek berendezése könnyen meg-
valósítható volna. A termények
értékesítése szempontjából fel-
hívja a figyelmet az útviszonyok
szükséges javítására, a megépí-
tendő betonútszakaszra és a Ti-
szazug és Tiszaföldvár-Homok kö-
zött megépítendő Összekötő va-
sút vonalra. A eserkeszőlői mély-
fúrás vizének felhasználási le-
hetőségeiről és as elfolyó arté-
zi vizek problémájáról la tájé-
kostat .Az elméleti megállapítások-
nak és a gyakorlatnak ez a pár-
huzamtoa állítása jellemzi a dol-
gozatot és Így a szerző munkája
betölti azt a hivatását,hogy a
szoolalista mezőgazdasági építés
terén igen komoly segítséget nyigt
a gyakorlat embereinek.Mindenki-
nek ajánljuk a dolgozat figyel-
mes át tanulmány osását.-A Föld-
rajzi Értesítő e számában még
két cikk jelent meg a Tiszazug-
ról .Benedek Éva "Mlkrokllmakuta-
tás a Tiszazugban" címmel vizs-
gálatainak első"eredményeiről
számol beiTímár Lajos, a Tisza-
vidék flóra"janak TCIVXLÓ ismerő-
je »A Tiszazug növényföldrajza*
oimtt dolgozatában a Tiszazug nö-
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rényzetének jellegéről* a kti-
lönbtfső eredettl növényfajok
elterjedési arányáról és a
terttlet ntfYényssBTetkesetei-

ről ir, amely risegálatok 1-
gen oagy gyakorlati jelentő-
ségűek.
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