
72

FÖLDRAJZ

lóki jóZSEF

Téglás természetföldrajzi képe

A 38,3 km2 területű Téglás a Dél-Nyírség északi peremén fekszik. Északon Újfehér-
tó, keleten Bököny, délen Hajdúhadház, DNy-on pedig Hajdúböszörmény határolja 
(1. ábra). A város központjának a földrajzi koordinátái: északi szélesség 47.7o, keleti 
hosszúság 21.6o.

A felszín kialakulása

Ha Téglás határának a kialakulását és domborzati viszonyait meg akarjuk ismerni, 
akkor röviden át kell tekintenünk a terület újharmad- és negyedidőszaki fejlődéstör-
ténetét. 
 Az Alföld ÉK-i részében a 10–12 millió évvel ezelőtti (szarmata) időszak élénk vul-
kanizmusa után süllyedni kezdett a felszín és a terület tengeri elöntés alá került. Erről 
tanúskodnak a fúrásokból, 980−1150 m mélységből előkerült agyag, agyagmárga, 
márga, mészmárga- és mészkőrétegek. Az 5−6 millió évig tartó elöntés során a folyó-
vízi feltöltés hatására a beltenger egyre sekélyebb lett, majd fokozatosan kiédesedett és 
beltóvá alakult. Közismert, hogy a tavak előbb vagy utóbb feltöltődnek. Területünkön 
a feltöltést az ÉK-i Kárpátokból és É-Erdélyből lefutó vízfolyások végezték. A fo-
lyók nagyon sok hordalékot szállítottak, a tó mégis hosszú ideig megmaradt. Ez azzal 

1. ábra Téglás bel- és külterületi határa
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magyarázható, hogy a tó fenékszintje erőteljesen süllyedt. A Nyíregyházán létesített 
mélyfúrás adatai szerint a beltóban 600–700 m vastag agyag és agyagos homokréteg 
halmozódott fel a korábban képződött tengeri üledékre.
 A tó teljes feltöltődése a felsőpannóniai emelet végére következett be, majd a szá-
razzá vált felszínen fokozatosan indult meg az új vízhálózat kialakulása. Ez a vízrajz 
azonban még gyökeresen különbözött a maitól. Abban az időben az Alföld ÉK-i részé-
ben a vízfolyások É–D-i, illetve ÉK–DNy-i futásúak voltak és a Körös-vidék irányába 
tartottak, ugyanis ez a terület az Alföld egyik legerősebben süllyedő része volt.
 A földtörténeti negyedidőszak beköszöntése (2,5 millió évvel ezelőtt) jelentős vál-
tozásokat hozott az Alföld ÉK-i részének fejlődéstörténetében. A folyóvízi feltöltő-
déssel nagyjából kiegyenlített felszínt újabb süllyedések érték. Ennek az lett a követ-
kezménye, hogy a környező hegyvidékeken a vízfolyások erőteljes bevágó munkába 
kezdtek, a hegyvidékek előterében – az alföldi szakaszon – sok durvaszemű üledéket 
raktak le. A kavics még a Nyírség É-i, ÉK-i részére is eljutott.1 Téglástól É-ra a nyír-
egyházi határban azonban ebben az időszakban is csak durva és középszemű homok 
rakódott le.2

 Téglás határában az Ős-Tapoly–Ondava és esetleg a Laborc végzett feltöltő mun-
kát. A hordalékkúpon medrüket változtató vízfolyások itt csak mérsékelt üledékfel-
halmozást végeztek, mert ezen a területen a süllyedés mértéke jóval kisebb volt, mint 
a Körösök vidékén.
 A középpleisztocénben a vízfolyások hordalékszállítása kissé megváltozott, ebben 
a fejlődési szakaszban főleg finomszemű üledék (apró- és középszemű homok, iszap, 
agyag) rakódott le. A későbbiekben éppen ez a sok apró- és középszemű homokot 
tartalmazó rétegsor képezte a futóhomok forrását.
 A würm elején (70–80000 évvel 
ezelőtt) az Alföld ÉK-i részében az 
ÉK-i Kárpátokból és az É-Erdély 
felől lefutó vízfolyások még É–D-i, 
illetve ÉK–DNy-i irányban folytak 
és a Körös-vidék felé tartottak (2. 
ábra). Az első jelentősebb változás 
45−50000 évvel ezelőtt következett 
be, amikor a Tisza és a Szamos tek-
tonikus mozgások hatására elhagy-
ták a Nyírséget és a mai Ér-völgy 
környékére tolódtak (3. ábra). 
Amint az ábra is mutatja az Ős-Ta-
poly–Ondava és Laborc egy ideig 
még keresztülfolytak a Nyírségen.

1 Borsy Z. 1989.
2 Urbancsek J. 1977.

2. ábra Az Alföld ÉK-i részének folyóhálózata a würm elején
(Borsy Z. −- Félegyházi E. 1982. - nyomán)
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 Területünk fejlődéstörténetében 
20–26000 évvel ezelőtt új szakasz kez-
dődött. Akkor a hideg, száraz éghaj-
laton csak gyér növényzet fedte be a 
felszínen lévő folyóvízi hordalékot. Ez 
a növényzet nem tudott kellő védel-
met nyújtani az erős, északias szelek 
támadásával szemben, így a védtelen 
területeken megindult a futóhomok 
képződése, illetve a homokformák 
kialakulása. Közben a Bereg–Szat-
mári-síkság és a Bodrogköz süllyedni 
kezdett. 
 A süllyedés hatására 18–20000 
évvel ezelőtt a Tisza elhagyta az 

Ér-völgyet és ÉNy-nak fordult a Bodrogköz irányába, majd a Tokaji-kapu kialakulása 
után nyílt meg az útja az Alföld belseje felé (4. ábra). A Szamos csak 14–16000 évvel 
ezelőtt hagyta el az Ér-völgyet (5. ábra), de áradásai alkalmával még később is időn-
ként az Ér-völgy irányába vette útját. A Tisza folyásirányának változása azt eredmé-
nyezte, hogy az É-ról érkező vízfolyások már nem juthattak el a Nyírség területére. Az 
élő vízfolyás nélkül maradt Nyírség felszínét ezt követően csak a munkaképes szelek 
alakították. A felszín átformálása közben a szél a korábbi vízfolyások elhagyott med-
reit homokkal temette be, amelyből csak kisebb szakaszok figyelhetők meg pl. a 4-es 
főút mellett Nyíregyháza és Hajdúhadház között.
 Az első nagy homokmozgást követően valamivel nedvesebb lett az éghajlat. Ekkor 
az alacsonyabban fekvő futóhomok-területeket már jobban védte a sztyeppnövény-
zet, és a felszínen megindulhatott a hullóporos takaró képződése. A hullópor anyaga 
azokról a területekről származott, ahol továbbra is mozgott a futóhomok. A mozgó 
homokból származó poranyag hosszabb-rövidebb út megtétele után a növényzettel 
védett alacsonyabb területeken halmozódott fel. Ez a poranyag a hideg száraz éghajla-
ton a diagenezis során nyerte el a löszös külsőt. Löszös rétegek Téglás nyugati határá-
ban is megfigyelhetők.
 A későglaciális időszakban (10200–13700 éve) az éghajlat fokozatosan javult an-
nak ellenére, hogy közben voltak olyan időszakok, amikor a hőmérséklet csökkent. 
A Nyírség felszínfejlődése szempontjából nagyon fontos a 11–12000 évvel ezelőtti 
időszak, amikor a júliusi középhőmérséklet elérte a 16 oC-ot. Ekkor a felszínt borí-
tó sztyeppnövényzet alatt megindult a talajképződés. Mivel ez az időszak viszonylag 
rövid volt, ezért vastag talajtakaró nem alakulhatott ki. Az éghajlat hidegebbre válto-
zott, ami az évi középhőmérsékletben 7–8 oC-os csökkenést jelentett. A hideg száraz 
éghajlaton a növényzettel gyérebben fedett buckás felszíneken újabb homokmozgás 
kezdődött.

3. ábra Az Alföld ÉK-i részének folyóhálózata az 
interpleniglaciálisban

(Borsy Z. – Félegyházi E. – 1982 - nyomán)
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 A homok mozgását jól jelzik az el-
temetett talajszintek. A radiokarbon 
vizsgálatok3 arról tanúskodnak, hogy 
a későglaciálisban kétszer is képződ-
hetett talajtakaró, melyet a száraz, 
hideg időszakban homok borított be. 
Így a korábbi nagy homokmozgással 
együtt három pleisztocénkori ho-
mokmozgással kell számolnunk.
 A holocén korszak beköszöntését 
(11700 éve) a melegebbé váló éghajlat 
jelzi. Az éghajlat javulásának hatására 
a homokfelszíneket is egyre jobban 
védte a növényzet, ezért a homok-
mozgás fokozatosan megszűnt. A ko-
rábbi feltételezésekkel ellentétben, a kutatási eredmények4 alapján megállapíthatjuk, 
hogy a holocén folyamán a Nyírség területén nem volt jelentősebb homokmozgás. A 
kisebb felszínalakulást eredményező szélerózió csak antropogén hatásra következett be 
a történelmi időkben.

Geológiai képződmények

A felszínfejlődés eredményeként a 
felszínen pleisztocén korúnál idősebb 
üledékek nem fordulnak elő. Téglás 
határában található geológiai képződ-
ményeket az alábbiakban foglalhatjuk 
össze.
 1. Folyóvízi üledék. Az egykori hor-
dalékkúp folyóvízi anyagát a Nyírség-
ben a legtöbb helyen futóhomok 
fedte be. Eddig csak Újfehértó K-i 
határában, a 4-es főút mellett sikerült 
találni olyan „szigetszerűen” kiemel-
kedő felszíndarabot, ahol a vékony löszös takaró alatt az eredeti hordalékkúp folyóvízi 
hordalékának rétegei tanulmányozhattuk.5 A rétegek szerkezete, szemcseösszetétele, a 
vízi környezetet kedvelő csigák, valamint a feltárt fagyékek jelzik a pleisztocén üledék-
képződést. Mivel ez a keskeny, viszonylag kis terület teljesen egyedülálló a Nyírség-
ben, ezért célszerű lett volna helyi védettség alá helyezni. A védetté nyilvánítást az is 

3 Borsy Z. –  Csongor É. – Félegyházi E. – Lóki J. – Szabó I. 1981, Lóki J. – Borsy Z. 1994, Kiss T. 2000, 
Lóki J. 2003, Buro B. 2016.

4 Borsy Z. – Lóki J. 1994.
5 Lóki J. 2000.

4. ábra Az Alföld ÉK-i részének folyóhálózata a felső-
pleniglaciális időszak második felében 

(Borsy Z. – Félegyházi E.  1982 - nyomán)

5. ábra Az Alföld ÉK-i részének folyóhálózata a 
későglaciálisban

(Borsy Z. – Félegyházi E. után)
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indokolta volna, hogy a fel-
tárás legfelső löszös üledék-
ben parti fecskék költenek. 
A feltárás rétegeit azonban 
bányászták, ezért napjaink-
ban ennek sajnos csak a ma-
radványa található Téglás és 
Újfehértó között. Tégláson 
a hordalékkúp folyóvízi ho-
mokja csak a homokbánya 
futóhomokja alatt a kisebb 
mélyedésekben bukkan elő 
(6. ábra).
 2. Futóhomok (szélfújta 
homok). A város határában 

a felszínen vagy a löszös köpeny alatt szinte mindenütt előforduló geológiai képződ-
mény. A futóhomok a hordalékkúp folyóvízi homokjából a pleisztocén végén kép-
ződött. A felszínen található futóhomokot a történelmi időben a szél többször át-
halmozta. Napjainkban a futóhomok mozgása a tél végén és tavasszal a növényzet 
nélküli szántóterületeken figyelhető meg. A Nyírségben végzett kutatásaink alapján 
megállapíthatjuk, hogy a löszös réteg alatti futóhomok 20–26000 évvel ezelőtt kép-
ződött. Előfordulnak olyan területek is, ahol a futóhomokot lösz borította be, majd 
11–12000 évvel ezelőtt újabb homokmozgás következett.
 A területünk futóhomokjának a szemcseösszetételéről megállapíthatjuk, hogy a 
kvarcszemcsék többsége (> 90%-a) a 0.32–0.1 mm közötti tartományba tartozik. 
Ezen belül a 0.2–0.1 mm szemcseátmérő aránya a magasabb (∼70%). A futóho-
mok-feltárásokban a finomabb és durvább szemcseösszetételű rétegek váltakozása az 
eltérő erősségű szeleknek köszönhető. A löszös takaróval fedett és a fedetlen buckák 
anyagának mechanikai összetételében jelentős eltérések lehetnek még abban az eset-
ben is, ha azok közel fekszenek egymáshoz. A löszös takaróval fedett buckákban álta-
lában magasabb a 0,1 mm-nél kisebb szemcsék aránya.
 A futóhomok rétegeiből begyűjtött minták mikroszkópos vizsgálata arról tanúsko-
dik, hogy a szemcsék többsége kvarc. A folyóvízi homokra jellemző színes elegyrészek, 
valamint a csillám, csak kis százalékban fordul elő. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a 
kevésbé ellenálló szemcsék a mozgás során hamar elkopnak. Minél hosszabb utat tett 
meg a futóhomok, annál kevesebb színes elegyrész maradt benne.
 Az itt található homokfeltárásokban – hasonlóan más nyírségi területekhez – a 
legszembetűnőbbek a homok színénél sötétebb, különböző vastagságú, s különböző 
mélységben elhelyezkedő vasas barnaszalagok, amelyeket a Nyírségben lakók kovár-
ványnak (6. ábra) neveztek el, s ezt az elnevezést használja a szakirodalom is.
 3. Löszös homok, homokos lösz. A felszínfejlődésből adódóan a Nyírség nyugati ré-
szén, így Téglás nyugati határában is gyakori képződmény a löszös üledék. A Hajdúhát 
irányába haladva megfigyelhetjük, hogy a buckákat fedő löszös takaróban egyre több 

6. ábra Kovárványos futóhomok (a) és folyóvízi homok (b) a téglási 
homokbányában
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a löszfrakció (0,02–0,05 mm) és a löszös homok fokozatosan homokos löszbe, majd 
löszbe megy át. A löszös köpeny a buckák tetőszintjén a legvékonyabb, és a lemosódás 
miatt a legnagyobb vastagságát a buckák közötti mélyedésekben, laposokban éri el.
 4. Szikes löszös homok, szikes homokos lösz. A környezetüknél mélyebben fekvő lö-
szös üledékkel borított felszínek. A szikesedés a talajvíz függőleges irányú mozgásának 
köszönhető. A mélyebb rétegekből kioldott sók a felszínre kerültek. Gyakran az is elő-
fordult, éppen a területünk Ny-i részén, hogy a zártabb mélyedésekben felhalmozódott 
pangó vizek a száraz nyári időszakban elpárologtak és oldott sóikat visszahagyták.
 5. Öntésképződmények (öntéshomok, öntésiszap, öntésagyag). Ebbe a kategóriába so-
roljuk a mélyebb laposokban és az elhagyott folyómedrekben a holocén folyamán 
felhalmozódott üledékeket. Az öntésképződmények anyaga a buckákról mosódott le, 
és a vízállásos területeken halmozódott fel. Az így képződő rétegek kialakulása az 
egész holocén folyamán tartott. Az öntésképződmények felső szintje humuszosodott, 
sőt helyenként szinte rétiagyag-szerűvé vált. Az egykori medrek maradványaiban, és 
a buckák közötti laposokban felhalmozódott üledékes rétegek szemcseösszetétele na-
gyon különböző.

A téglási határ formatípusai

A felszínfejlődésből adódóan 
Téglás határában a pleiszto-
cén végén már elsősorban az 
eolikus folyamatok formálták 
a felszínt. Mivel az utolsó tíz-
ezer évben alig változott a fel-
szín morfológiai arculata, ezért 
természetesnek tartjuk, hogy a 
város határában a szél által ki-
alakított formák az uralkodók. 
A homokmozgási periódusok-
ban a félig vagy részben kötött 
homokterületekre jellemző 
formák alakultak ki. Téglás fel-
színi képződményeit tekintve eltérést tapasztalunk a Ny-i és a K-i területrészek között. 
A Ny-i részen a formák tengelye É–D-i, a K-i részen ÉK–DNy-i irányú (7. ábra). A 
város határában a szélbarázdák, garmadák és maradékgerincek mellett szép számban 
képződtek különböző méretű deflációs mélyedések, deflációs eredetű nagyobb lapos 
felszínek, valamint akkumulációs homokmezők is. A város területének Ny-i és K-i 
részén tűnnek fel az É–D-i irányban hosszan elnyúlt mélyedések, amelyek egykori 
medrek maradványainak tekinthetők. Ezek a mélyedések a Második Katonai Felvétel 
térképlapjain az Újfehértó határában található Szilas, Sós-tó és Pazmány-rét irányából 
tartanak a város irányába (8. ábra). A hordalékkúp kiszáradt medermaradványai a 
homokmozgás során szakaszonként részben, sőt helyenként teljesen feltöltődtek. A 

7. ábra Téglás domborzatmodellje a 10000-es szintvonalas térkép 
alapján
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város morfológiai formáinak a jellemzését 
az alábbiakban foglaljuk össze.
 Szélbarázdák. A város határában elő-
forduló szélbarázdákat méretük és alakjuk 
alapján három csoportba lehet sorolni. A 
város Ny-i határában, ahol a löszös üledé-
kek miatt a felszín védettebb volt, keskeny, 
sekély és általában 250 m-nél rövidebb szél-
barázdák képződtek (9. ábra). Ezek több-
sége csak 1–2 m mély. Csak elvétve for-
dulnak elő 250 m-nél hosszabb barázdák, 
amelyek szintén keskenyek és a mélységük 
ritkán haladja meg a 3 m-t (10. ábra). A 
harmadik csoportba a tágas sekély szélba-
rázdák tartoznak. Ezek ott alakulhattak ki, 
ahol a növényzet kevésbé védte a felszínt, 
és a szél oldalirányban is nagyobb felületen 
támadhatott. Az említett formák alakja és 
mérete nagyon változó. Gyakoriak a széles 
ovális formák, amelyek mélysége hasonló 
az előző típusokéhoz. A város határában 
K-re haladva, ahogy a homok lösztartalma 
csökken, az ilyen típusú barázdából többet 
találunk.
 Maradékgerincek. Azokon a területeken 
alakultak ki, ahol a szél rövidebb vagy hosz-
szabb barázdákat mélyített a felszínbe. Ezek 

között szélesebb, vagy kes-
kenyebb gerincek marad-
tak meg, amelyeket mara-
dékgerinceknek nevezzük. 
Ott, ahol a hosszan elnyúló 
szélbarázdák a jellemzők, 
közöttük egymással pár-
huzamosan futó nagyjából 
egymagasságú típusos ma-
radékgerincek láthatók. Az 
akkumulációs homokterü-
leteken viszont a maradék-
gerincek alakja és mérete 
nagyon változatos.

8. ábra A hordalékkúp medermaradványainak az 
iránya a Második Katonai Felvételen

9. ábra Szélbarázdás felszín (háttérben deflációs lapos) a város külterületének 
Ny-i részén
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 Téglás nyugati hatá-
rában a formák kis ma-
gassága arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a szél 
által mozgatott üledék 
nem olyan vastag, mint a 
Nyírség nagy akkumuláci-
ós homokterületein.
 Garmadák. A szélbaráz-
dákból kifújt homokot a 
szél garmadákba halmozta 
fel. A garmadáknak terüle-
tünkön három típusa for-
dul elő.
 Az egyik típust az ovális 
alaprajzú 5 m-nél alacso-
nyabb garmadák alkotják 
(11. ábra). Az akkumu-
lációs formák közül ez 
a típus a leggyakoribb a 
város Ny-i határában. A 
hosszanti garmadákat a te-
rület Ny-i részében löszös 
köpeny fedi. Ezek tekint-
hetők a terület legidősebb 
formáinak.
 Megfigyelhető, hogy az 
É–D-i irányú buckavonu-
latok a város nyugati felére 
jellemzőek. A magasabb 
buckák közül itt csak néhány fordul elő (12. ábra). Azt azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy még az akkumulációs területek formái is csak a közepes szintkülönbségű nyírsé-
gi területek közé sorolhatók.
 A harmadik típust a parabola alakú garmadák alkotják. Ezek nem tekinthetők 
szabályos, típusos formáknak. Az aszimmetrikus parabolabuckák típusába sorolha-
tók. Elsősorban a város lazább homokkal fedett K-i, DK-i területein fordulnak elő. 
A szélverte lejtőjük lankásabb, a külső viszont meredekebb (13. ábra). Ott néhány 
magasabb bucka is előfordul (pl. Dank-hegy, Dankó-halom stb.).
 A tengerszint feletti magassági értékeiből és a domborzatmodelljéről (7. ábra) 
egyértelműen megállapítható, hogy a város felszíne D-i, DK-i irányba emelkedik. 
A Hajdúböszörménytől induló nyírségi vízválasztó Hajdúhadház és Téglás határán 
keresztül húzódik K-i irányba. A város legalacsonyabb pontja (102 m mBf.) ÉNy-on, 
legmagasabb pontja (155 m mBf.) pedig DK-en található.

10. ábra Hosszú, sekély szélbarázda a város Ny-i külterületén
(Magyar Géza felvétele)

11. ábra ÉK–DNy-i irányú ovális alaprajzú garmada a régi temetőnél
(Magyar Géza felvétele)
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 A deflációs mélyedések is 
előfordulnak a város hatá-
rában. A minden oldalról 
zárt mélyedések alakja na-
gyon változatos. A tőlük 
D-re felhalmozódott ho-
mok igazolja, hogy kiala-
kulásuk a szél munkájának 
köszönhető.
 Folyómedrek marad-
ványai. Téglás határában 
jellemzőek az elhagyott 
folyómeder-maradványok. 
Ezek az É-ról D-felé tartó 
Ős-Tapoly és Ős-Ondava 
maradványai lehetnek. A 
Nyírség központi vízválasz-
tójának a kialakulása után 
ezek élő vízfolyás nélkül 
maradtak. A szél felszína-
lakító tevékenysége miatt 
csak a nagyobb méretűek 
egyes szakaszai figyelhetők 
meg. Viszonylag ép álla-
potban van a Nyíregyhá-
zától D-i irányába tartó 
mélyedés, amely a 4-es főút 
mellett hosszan megfigyel-
hető. Irányát a vízkedvelő 

növények (nád, sás stb.) jól jelzik. A medermaradványokkal kapcsolatban már korábban 
kimutatták,6 hogy nem széleróziós eredetűek. A medrekben az elmúlt 10000 év alatt 
2–3,5 m vastag öntéshomok, öntésiszap és öntésagyag halmozódott fel.
 A nyírségi vízválasztó kialakulás után a területünk élő vízfolyás nélkül maradt. 

Morfológiai változások Téglás határában

A pleisztocén végére kialakult felszín morfológiai arculata az utóbbi tízezer évben csak 
kis mértékben változott. A változásokat előidéző tényezőket két csoportra oszthatjuk. 
Külön kell szólnunk a természeti tényezőkről, amelyek közül a szélnek és a víznek 
volt jelentős szerepe. Miután az ember megjelent a területen, kezdetben csak spontán 
alakította – változtatta földrajzi környezetét, de az utóbbi századokban már tudatos 

6 Borsy Z.-né – Borsy Z. 1955., 1961.

12. ábra Gyula-halom Téglás, Újfehértó, Hajdúdorog határának a 
találkozásánál

13. ábra Akkumulációs felszín a város DK-i részén
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természetátalakító munkát végzett. Ezek az átalakítások a régi térképeken és történeti 
leírásokban nyomon követhetők. Az ember beavatkozása a természeti folyamatokba 
felgyorsítja vagy csökkenti annak hatását.
 Az elmúlt 10000 év alatt a korábban kialakult felszín szintkülönbségeit a lehullott 
csapadék csökkentette. Ott, ahol a felszínfejlődés során meredekebb lejtők alakultak 
ki, jelentősebb volt a felszín lepusztulása. A kötöttebb, nagyobb lösztartalmú rétegek 
lassabban, a futóhomok pedig gyorsabban pusztul le. A lösszel fedett buckák tetőszintjé-
nek lepusztulását jelzi az ablakok formájában előbukkanó világosabb színű futóhomok. 
A buckák közötti mélyedésekben, szélbarázdákban és az egykori medrekben felhalmo-
zódott lemosott üledék vastagsága jelzi a felszín átalakulásának a mértékét.
 Annak ellenére, hogy a holocénben nedvesebb és szárazabb periódusok váltogatták 
egymást a futóhomok mozgásának nem voltak meg a természeti feltételei. A kialakult 
növényzet még a száraz időszakokban is megfelelő védelmet nyújtott a felszínnek ad-
dig, amíg az ember a földeket nem művelte. A szántóföldi növénytermesztés, valamint 
az erdők kiirtása teret nyitott a széleróziónak. Elsősorban a kora tavaszi időszakban, 
a vetés időszakában és a tenyészidőszak kezdetén kell számolnunk a szélerózióval, de 
azokon a területeken, ahol pl. az őszi szántás miatt nem védi növényzet a felszínt, ott 
télen is jelentős mennyiségű talaj halmozódik át.
 A Nyírségnek, így területünknek is, olyanok az éghajlati viszonyai, ha az ember 
nem avatkozna be a táj fejlődésébe, akkor a kötöttebb, humuszos talajokon kocsányos 
és gyöngyvirágos tölgyeseket, a lazább homoktalajú területeken pedig pusztai erdőket 
lehetne látni. A lapos felszíneken ligeterdők, a buckák közötti mélyedésekben vízi, 
mocsári, réti növénytársulások lennének.
 A korabeli térképeken megtaláljuk az eróziós patakok völgyét és a deflációs mélye-
déseket, amelyeket nyírvízlaposoknak neveztek. A lecsapolások, ármentesítések előtt 
Téglás határában is voltak lefolyástalan területek. A pleisztocén vízfolyások marad-
ványait, valamint a buckaközi mélyedéseket mocsarak, lápok és tavak foglalták el. A 
tavak meghatározták az emberek életkörülményeit. A mélyedésekben tóvá duzzadt 
víztömeg az aszályosabb időszakokban a homokba szivárogva táplálta a növényzetet, 
párolgásával pedig növelte a levegő páratartalmát, így segítette a biztonságosabb ter-
melést a homokkal borított területeken is. Azokban az aszályos években, amikor az 
Alföld belső területein szinte lehetetlenné vált a termelés, itt a terület víztartalékának 
köszönhetően elfogadható termésátlagok voltak.
 Szikes tavak a város Ny-i részén az Újfehértót Hajdúböszörménnyel összekötő út 
mellett több helyen is előfordultak. A partjukon felhalmozódó sziksó forgalmazása 
több ember megélhetését biztosította. Erről Hunfalvy János (1860) is beszámolt, ami-
kor a következőket írta: „A széksó főleg a sós vizű tavak és mocsarak mellett virágzik 
ki. Mikor vizük nyáron apadni kezd, akkor a kiszáradt medence szélén fehér szék-
só-gyűrű támad, mely annál szélesebb lesz, mennél inkább apad és visszavonul a víz, 
de ennek tükréig sohasem nyúlik le. … A kivirágzott széksót időről-időre leseprik. Ily 
természetes, földes és növényes anyagokkal nagyon kevert állapotban viszik a parasz-
tok a vásárra, hol a szappanosok veszik meg, vagy a gyárokba, hol az idegen részektől 
főzés és lugozás által megtisztítják.”
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 Azt sem sza-
bad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a tavak 
halállományának, va-
lamint a vízi mada-
raknak az itt élő em-
berek élelmezésében 
jelentős szerepe volt.
 A XVI. századi 
(1582–85) vízmen-
tesítési munkálatok 
után 1806-ban a 
vármegyei árkok ki-
építésével próbálták 
csökkenteni Téglás 

mocsaras területeit. A buckák közötti mélyedésekből a vizet csatornákkal vezették el. 
A Hadházi-csatorna és a Téglási-folyás vize É-ra, a Vidi-ér Ny-ra folyik.
 A terület morfológiai képéhez hozzátartoznak a téglavető gödrök (14. ábra) és az 
elhagyott homokbánya is. A téglavető gödrök a város Ny-i felén a löszös üledékkel 
fedett területen több helyen előfordulnak. A város homokbányája a város K-i felén, a 
temető mellett található.

A város környékének éghajlata

A város éghajlati adottságait döntően a földrajzi helyzete határozza meg. Magyar-
ország éghajlati körzetbeosztásában területünkön a mérsékelten meleg, száraz hideg 
telű körzetnek megfelelő éghajlati adottságok figyelhetők meg. Az éghajlati viszonyok 
tanulmányozásánál, a csapadék kivételével, a Nyíregyházán és Debrecenben mért 
meteorológiai adatok sokévi átlagát vettük figyelembe, mivel Tégláson ilyen jellegű 
megfigyelések nem voltak. Tulajdonképpen a két város közötti kis távolság miatt az 
éghajlati viszonyokban nincsenek jelentős eltérések.
 A globális sugárzást tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy az érték közel 75%-a 
a tenyészidőszakban érkezik. A napsütés évi összege Debrecenben és Nyíregyházán 
átlagosan 1960 óra (1. táblázat). A napsütés tartalmát elsősorban a nappal hossza 
határozza meg, de a borultság mértéke is befolyásolja. Ezzel magyarázhatók a sok-
évi adatsorban tapasztalható szélsőségek. A tenyészidőszakra esik a napsütéses órák 
számának 80%-a. A januári 50 óráról a nyári hónapokban 200–250 órára emelkedik 
(15. ábra). A napfényigényes mezőgazdasági kultúrák (gyümölcs, dohány, napraforgó 
stb.) számára ebben a tekintetben tehát kedvezőek a viszonyok. 

14. ábra Náddal benőtt téglavető gödör Téglás határában



83

Téglás természetföldrajzi képe

1. táblázat A napsütéses órák száma Nyíregyházán

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz.
Max. 120 124 221 263 353 359 365 377 266 215 116 67 2317
Min. 17 30 74 117 165 175 182 182 97 65 37 16 1131
Átlag 62 75 139 189 251 259 281 262 191 136 67 46 1960

 A sugárzás és a 
napfénytartam ala-
kulása szempontjából 
kiemel kedő fontossá-
gú tényező a felhőzet 
mennyisége. A felhő-
zet évi értékei Nyír-
egyházán 55–60% 
között vannak. A te-
nyészidőszakban ez 
az érték nem haladja 
meg az 55%-ot. A 
legderültebb hónap 
az augusztus, akkor a 
felhőzet átlagos értéke 43%. A téli hóna pok közül a december és január emelkedik ki 
70% fölötti értékével.
 A hőmérséklet átlagos havi értékeit (16. ábra) elemezve megállapíthatjuk, hogy a 
terület tele hideg. A januári középhőmérséklet átlagosan –1,6 

o
C. Ettől az értéktől 

jelentős eltéréseket találunk a terület sokévi adatsorában. Az átlagos januári minimum 
–4,5 

o
C, de volt olyan év (pl. 1936-ban), amikor +3.6 

o
C-os, 1960-ban pedig –11.6 

o
C-os januári középhőmérsékletet határoztak meg. Az átlagos januári maximum +1,5 

o
C. A legnagyobb téli lehűlés –20 

o
C alatt van. A téli napok száma 30–35 között vál-

takozik.
 A kitavaszodás 
csak későn indul 
meg, a napi közép-
hőmérséklet csak 
április 15–20 között 
emelkedik 10 

o
C 

fölé. A késő tavaszi 
fagyveszély nagy, az 
utolsó fagy általában 
április 20–25 között 
jelentkezik. A hőmér-
sékleti adatok arról 
tanúskodnak, hogy 
minden harmadik–

15. ábra A napsütéses órák átlagos havi értékei Debrecenben

16. ábra A hőmérséklet átlagos havi értékei Debrecenben
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negyedik évben még 
májusban is lehet 
fagyra számítani. A 
meteorológiai adatok 
2 m-es megfigyelé-
sekből származnak, a 
talaj mentén nagyobb 
fagygyakoriságra kell 
számítani. Mezőgaz-
dasági szempontból 
a dombsági területe-
ken az északi és déli 
lejtőoldalak, valamint 
a lejtők és a síkság 

közötti eltérések hőmérsékleti szempontból jelentősek. A domborzat különbségeit a 
talaj, a növényzet, és egyéb tényezők is növelhetik. A déli lejtők előnyös besugárzásán 
kívül, az éjjeli lehűlések alkalmával a lejtőkön lefolyó hideg levegő e lejtők fagyveszé-
lyességét is jelentékenyen csökkenti, viszont a buckaközi mélyedésekben, laposokon 
komoly károkat okoz. A kemény, fagyos időjárási helyzetek a homoktérségen gyako-
riak. A májusi fagykárok a gyümölcsösök mellett a zöldségtermesztésben is jelentkez-
nek. A tavaszi hónapok átlaghőmérséklete 10–11 o

C között van.
 A nyári meleg már lényegesen mérsékeltebb, mint az Alföld középső és déli vidé-
kein. A nyári hónapok közül a július a legmelegebb 20–21 

o
C közötti átlagértékével. 

Az átlagos havi maximumok 26,3 
o
C-ot, a minimumok 14,5–14,7 

o
C-ot tesznek ki. 

A nyári felmelegedés szélsőségei azonban kevéssel maradnak el az Alföld forró nyarú 
területei mögött. Az éjszakai lehűlés még nyáron is jelentős, s ez mérsékli a nyári hő-
ségperiódusokat. Évente 10–20 hőségnap bekövetkezésére számíthatunk. Ezek száma 
az utóbbi években emelkedést mutat. A globális klímaváltozás elsősorban a szélsősé-
gekben mutatkozik. A nyári napok száma 70–80 között váltakozik. Az elmúlt 110 
év átlagos évi hőmérsékleti átlagait (17. ábra) tekintve a trendjében kisebb mértékű 
emelkedést állapíthatunk meg. 
 Ősszel a hűvösebb éghajlatnak megfelelően a hőmérséklet napi közepe már október 
10–15 között 10 

o
C alá süllyed, s az első őszi fagy is ebben az időszakban jelentkezik.

 Péczely György 1969-ben felhívta a figyelmet „arra a Tiszántúl nagy részére jel-
lemző sajátosságra, mely a Nyírség területén is érvényesül, hogy bár a tél jóval ke-
ményebb, mint hazánk középső és Ny-i tájain, télen egyes időjárási helyzetekben a 
nyugati országrészhez képest mégis jóval enyhébb időjárás alakul ki, mint az éghajlati 
átlagok alapján várnánk. Ez akkor következik be, amikor az Adria felől ciklon ha-
lad át a Kárpát-medence fölött, mert ez esetben délies áramlással enyhe szubtrópusi 
légtömegek haladnak É felé, míg a Dunántúl területére a ciklon hátoldalán hideg 
levegő áramlik be. Ilyen időjárási helyzet során bekövetkező gyors átmeneti enyhülés 

17. ábra Az évi középhőmérsékletek értékei és trendje 
Debrecenben 1901–2010 között
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alkalmából szélső esetben előfordulhat, hogy a Tiszántúl K-i részén 12–15 fokkal me-
legebb van, mint a Dunától Ny-ra fekvő területeken.”7

 A talaj hőmérsékletének változása jelentősen függ az összetételétől. A rossz hő-
gazdálkodású homoktalaj nyáron gyorsan és nagyon felmelegszik, télen pedig erősen 
lehűl. A tavaszi vetéskor, ha elegendő nedvesség van a homoktalajban, a csírázás gyor-
sabban beindul, mint a kötöttebb talajokon.
 Egy olyan területen, amelynek túlnyomó részét homok borítja nagyon fontos a 
szélviszonyok ismerete. A szélirányok gyakoriságát és a szelek erősségét/sebességét a 
nyíregyházi és a debreceni mérésadatok alapján értékelhetjük, mivel helyi széladatok-
kal nem rendelkezünk. Nyíregyházán az É-i, ÉK-i szél a gyakoribb, Debrecenben a 
délies szelek gyakorisága is figyelemre méltó (18. ábra). Országos viszonylatban terü-
letünk a szeles tájakhoz tartozik. Ez azzal magyarázható, hogy az ÉK-i hidegbetörések 
fő útvonala itt halad keresztül. A D-i szelek nagyobb gyakorisága onnan származik, 
hogy a Dévényi kapun nagy sebességgel érkező Ny–ÉNy-i légtömegek az országban 
szétterülnek, majd a Tiszántúl K-i részén D-i irányból fúvó szélként jelentkeznek.
 Az ÉK-i és DNy-i szelek gyakoriságát még az Északkeleti-Kárpátok és az Alföld 
ÉK-i pereme között kialakuló hegy-völgyi szélrendszer is növeli. Ez utóbbi általában 
az anticiklonális időjárási helyzetben érzékelteti hatását. Az akkumulációs homok-
formák alakjából arra következtethetünk, hogy a területen korábban is az É-i, ÉK-i 
irányú szelek uralkodtak.
 A szélirányok gyakoriságának adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a havi érté-
kek között jelentős eltérések tapasztalhatók. Az évszakok közül a tavasz emelkedik 
ki, ekkor az északias szelek uralkodnak. A tavaszi szélerózió márciusban és áprilisban 
jelentős.
 A napi átlagos szélsebesség értékei közül a márciusi és áprilisi magas értékek mellett 
a februári a legnagyobb. Vizsgálataink során kimutattuk,8 hogy a tél végén a hóol-
vadás után vagy vékony hótakaró esetén a védtelen csupasz felszínen a szélerózióval 
számolnunk kell.
 A szélnek a káros (mechanikai szélkárok növényekben, épületekben; fokozott pá-
rologtatás; szélerózió stb.) és hasznos (korai és késői fagyok megakadályozása; virág-
porszállítás-beporzás 
stb.) hatásai közis-
mertek. A mezőgaz-
dasági termelésben a 
szél káros hatásának 
csökkentése komoly 
gondot okoz.
 A mechanikai ká-
rok csak bizonyos szé-
lerőn felül lépnek fel. 
Az óránkénti adatok 

7 Péczely Gy. (1969)
8 Lóki J. 1985

18. ábra Szélirányok gyakorisága Nyíregyházán (a) és Debrecenben (b)
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alapján megállapíthatjuk, hogy területünkön az ilyen erős, viharos szelek ritkábban 
fordulnak elő. Legutóbb 2010 júniusában volt orkánszerű szélvihar, amely a város 
Ny-i felén nagy károkat idézett elő (19. ábra).
 A szél párologtató hatása már kis szélsebességnél is megmutatkozik. A párolgás 
hőelvonással jár, ezért különösen a nedves talajok párolgása fejt ki jelentős hőhatást a 
környezetére. A párologtató hatás a talajok víztartó képességétől függ. A laza fedetlen 
homoktalajok nedvességüket nagyon hamar elvesztik. A száraz homokfelszín ezért 
gyorsabban tud felmelegedni, mint a nagyobb víztartó képességű kötött talajok.
 A száraz, növényzettől nem védett homoktalaj mozgatásához aránylag kisebb szél-
sebesség is elegendő. A homokszemcsék indításához szükséges küszöbsebesség érté-
ke (5–6 m/s) egyaránt függ a talaj szemcseösszetételétől, nedvességétől, humusz- és 
mésztartalmától. A szélerózió elleni védekezésnél a ható tényezők ismerete elengedhe-
tetlenül fontos. A növénytermesztés szempontjából legfontosabb a tavaszi szélerózió 
elleni védekezés. A száraz tavaszi szelek a vetésre előkészített növényzet nélküli csupasz 
homokfelszínt gyorsan kiszárítják, és a legfelső réteget könnyen mozgásba hozzák. Az 
elvetett, csírázásnak induló magvak és a fiatal palánták jelentősen károsodnak, így a 
tavaszi szélerózió az évi terméseredményeket is befolyásolja.
 A jelentős kiterjedésű homokfelszíneken az erőteljes felmelegedés miatt szárazabbá 
válik a levegő, ezért területünk egyik legjellegzetesebb vonása a levegő alacsony pára-
tartalma. A nagy besugárzás és az aránylag magas hőmérsékletek mellett jelentős az 
abszolút páratartalom hiánya, ezért gyakori a talaj- és légköri aszály. A nedvesség átla-
gos évi középértékei 70–75% közöttiek, de a 14 órakor mért nedvességek átlagértékei 
nem érik el a 60%-ot sem.
 A nagymértékű evapotranspiráció során a talajfelszín jelentősen kiszárad. Különö-
sen a homokterületeken jelentős a vízhiány. Az aszály megszüntetése érdekében a víz-
hiány pótlására lenne szükség.
 Az Alföld középső területeihez viszonyítva a Nyírségben a csapadék ÉK-felé haladva 
emelkedést mutat, ami az Északkeleti-Kárpátok hatásával magyarázható. Tégláson a csa-

padék évi összegének 
évi átlaga (1901–2016 
között) 577,6 mm. 
Ettől az átlagtól évente 
jelentős eltéréseket ta-
pasztalunk (20. ábra). 
1961-ben mindössze 
360 mm volt a csa-
padék évi összege, vi-
szont néhány évvel ké-
sőbb, 1966-ban már 
812 mm-t mértek. 
 A legkevesebb 
csapadék általában 
januárban hull (21. 19. ábra A 2010-es orkán pusztítása Téglás Ny-i részén
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ábra), a sokévi átlag 
alapján 32,9 mm-t 
várhatunk. Ettől nem 
sokkal több a február 
és a március csapa-
déka, tehát a tavasz 
kezdetekor csapadék-
hiány lép fel. Ez azért 
figyelemre méltó, mert 
ebben a hónapban már 
számolnunk kell a szé-
lerózió veszélyével.
 A tavaszi hóna-
pokban a hőmérséklet 
emelkedésével együtt növekszik a csapadék mennyisége is, majd júniusban éri el a 
maximumát, amikor a sokévi átlag alapján 73,5 mm várható.
 A nyári hónapokban, amíg a hőmérséklet egyre magasabbra emelkedik, addig a 
csapadék júliustól kezdődően jelentősen lecsökken. A júliusban és augusztusban be-
álló csapadékcsökkenés a vizsgált területünkön nagyon bizonytalanná teszi a kapások 
termesztését. A szeptemberi és az októberi kevés csapadék után novemberben gyenge 
másodmaximum jelentkezik.
 A téli csapadék nagy 
része hó alakjában hull, 
amelynek nagy jelentősé-
ge van az őszi vetések vé-
delmében. A téli hónapok 
közül legcsapadékosabb a 
december, a legszárazabb 
hónap pedig a január. Az 
első havazás november 
15–20, az utolsó március 
20–25 között várható. Az 
állandó hótakaró általá-
ban november végén ala-
kul ki. A hóréteg átlagos 
vastagsága 5–9 cm. A téli 
csapadék mennyiségében 
az egyes években nagy eltérés tapasztalható. Gyakran előfordul, hogy a tél folyamán 
többször elolvad, illetve újraképződik a hótakaró.
 A csapadéknak több mint a fele a vegetációs időszakban hull le, de ennek ellenére 
mégis aszályos helyzet alakul ki. Azokon a területeken, ahol a legnagyobb a nyári 
meleg, egyben a csapadék is bizonytalanabb. A szeszélyes csapadékeloszlás miatt még 
a csapadékos években sem kizárt az aszályos nyarak lehetősége.

20. ábra A csapadék évi összege Tégláson 1901–2016-ig

21. ábra A csapadék havi átlagai Tégláson
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Téglás határának vízrajzi jellemzői

A felszínfejlődés során a terület emelkedése, illetve a környező területek süllyedése 
következtében a Nyírség élő vízfolyás nélkül maradt. A korábbi vízfolyások medreit 
rövidebb-hosszabb szakaszokon a futóhomok betemette. Így sok helyen lefolyásta-
lan mederszakaszok és buckaközi mélyedések alakultak ki. A terület kiemelkedése-
kor Téglás – Hajdúhadház – Nyíradony – Nyírbátor – Nyírmada – Záhony vonalán 
vízválasztó alakult ki. A környezete fölé emelkedő Nyírség területéről a vízfolyások a 
peremterületek felé irányulnak.
 Területünk mai vízrajza csak rövid múltra tekint vissza. A múlt század elején az 
ármentesítő munkálatok előtt Téglás környéke lefolyástalan volt. A geológiai felépí-
tésnek és a domborzati viszonyoknak köszönhető a felszíni lefolyástalanság. A fel-
színre érkező csapadékból a természetes párolgás több mint 500 mm-t emészt fel. A 
maradék egy része leszivárogva mint felszín alatti talajvíz hagyja el a területet.
 A múlt századi lecsapoló munkálatoknak köszönhető, hogy van vízfolyása Tég-
lásnak, nevezetesen a Hadházi VIII/7-2-es és a Téglási VIII/7-es számú csatornák, 
továbbá a város nyugati határának déli szélén a Vidi-ér, amely a Hajdúhát irányából 
vágódott hátra.
 Időszakos tavak, vízállásos területek elsősorban a hó elolvadása és a rövid idő alatt 
lehulló nagy mennyiségű csapadék után figyelhetők meg. Ezek a környezetüknél mé-
lyebben fekvő területeken alakulnak ki. Élettartalmuk elsősorban a felhalmozódott 
víz mennyiségétől, a mélyedés rétegeinek vízáteresztő képességétől, továbbá a párolgás 
mértékét meghatározó hőmérsékleti viszonyoktól függ. Ilyen időszakos tavakat fel-
tüntettek az 50000-es térképen (22. ábra) is.
 A Körtvélyi erdő déli 
peremén található Büdös 
víz nevű mélyedés, amely 
a néhány km-re ÉNy-ra 
lévő, Hajdúdorogtól D-re 
található István fürdőhöz 
hasonló hely lehetett. Für-
dőre utal a mesterségesen 
kialakított két medencesze-
rű mélyedés (23. ábra).
 Végezetül szólnunk 
kell a felszín alatti vi-
zekről is. A Nyírség ne-
gyedkori rétegsora nagy 
mennyiségű rétegvizet 
tartalmaz. A hidrológu-
sok számításai szerint ez a vízkészlet az Alföldön megközelíti a 100 milliárd m3-t. Ez 
a víz a lakosság ivóvízzel való ellátásában rendkívül fontos szerepet tölt be. Annak 
ellenére, hogy a vízkészlet jelentős, a felhasználás tekintetében nagyon óvatosnak kell 

22. ábra Időszakos tavak a múlt század első felében készült térképen
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23. ábra A „Büdös víz” területe

24. ábra A talajvíz átlagos felszín alatti ingása

lenni, ugyanis arra vonatkozólag nincsenek pontos ismereteink, hogy ennek a víznek 
milyen mértékű az utánpótlása.
 A vízvezeték há-
lózatának a kiépítése 
előtt a lakosság és az 
állatállomány vízigé-
nyét a talajvízből 
nyerték. A talajvíz 
mélysége eltérő a szi-
getszerűen kiemel-
kedő Nyírségben. 
Azt azonban nagy 
általánosságban ki-
jelenthetjük, hogy a 
buckaközi mélyedé-
sekben és a mederma-
radványokban közel 
van a felszínhez, a ho-
mokbuckákban pedig 
követi a domborzati 
viszonyokat. Abban a 
szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy Téglá-
son 1972 óta talajvíz-
szint-észlelő kút van, 
így nyílt arra lehető-
ség, hogy az adatsor 
elemzését elvégezzük.
 A több mint négy 
évtizedes adatsor jól 
mutatja (24. ábra) a 
talajvíz átlagos felszín 
alatti mélységét és az in-
gadozásának mértékét.  
 Az ábráról és a 
rendelkezésre álló 
adatsorból (VITU-
KI) megállapíthatjuk, 
hogy a mérések óta 
a legmagasabb talaj-
vízszintet 1982-ben 
észlelték, amikor a víz 
mélysége mindössze 25. ábra A talajvíz átlagos évi menete 1973–2003 között
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244 cm volt. Ezzel szemben 1995 decemberében 457 cm mélyre süllyedt. Így a leg-
nagyobb ingás meghaladja a 2 m-t. Egyébként a talajvízszint ingadozásában több évig 
tartó csökkenések, illetve emelkedések figyelhetők meg. A talajvíz ingadozására több 
tényező hat, amelyek közül területünkön elsősorban a felszínre érkező csapadék a 
meghatározó.
 A talajvíz évi menetéből (25. ábra) megállapíthatjuk, hogy a tél vége felé haladva 
júniusig fokozatosan emelkedik a vízszint, majd a nyári hónapokban hirtelen csök-
ken egészen novemberig. Ez általánosan igaz a talajvízre, hiszen a nyári hónapokban 
a nagy besugárzás miatt nő a felszíni párolgás, és közben a csapadék mennyisége is 
csökken. A növényzet is a vegetációs időszakban vonja el a legtöbb vizet a talajból. A 
talajvíz átlagos évi ingása 30 cm. 

Téglás határának talajtani viszonyai

A város környékének talajtani viszonyait jól szemlélteti a százezres méretarányú agro-
topográfiai felvételezés alapján készült térkép (26. ábra). 
 Téglás területének jelentős részét kovárványos barna erdőtalaj borítja. Ez a talaj 

a szénsavas, meszet nem 
tartalmazó homokon az 
erdőtakaró alatt alakult 
ki. A talajszelvényben a 
felhalmozódási szint nem 
egységes, hanem szalagok-
ra bontott. A barna vastar-
talmú szalagok általában 
15–20 cm-re követik egy-
mást és vastagságuk válto-
zó. A kovárványos csíkok 
a finomabb szemcseössze-
tételű rétegek. A durvább 
és finomabb szemcseösz-
szetételű rétegek kialaku-
lása a szélerősséggel van 

összefüggésben. A kisebb erősségű, hosszabb ideig fújó szelek finomabb szemcseössze-
tételű, vastagabb réteget halmoztak fel. A csíkozottság helyenként 2–4 m mélységig is 
megfigyelhető. A talaj legfelső szintje általában kevés (1–2%) humuszt tartalmaz. A 
kovárványos talajnak jobb a víztartó képessége, mint a laza futóhomoké. 
 A városnak csak a keleti külterületén található futóhomok talaj. Ezen a laza futó-
homokon a gyakori homokmozgás miatt a talajképződés nem indulhatott meg, ezért 
nagyon alacsony a humusztartalma. Szántóföldi művelésre csak megfelelő trágyázással 
alkalmas. A homok víztartó képessége nagyon kicsi, a vizet gyorsan elnyeli, ezért az 
aszályos években, illetve a vegetációs időszak száraz periódusaiban öntözéssel kell pó-
tolni a vízhiányt.

26. ábra Téglás határának talajtani térképe
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 Ott, ahol a növényzet hosszabb ideig védte a felszínt humuszos homok képződött. 
Nagyobb kiterjedésű humuszos homokfelszínek a város területének ÉNy-i és D-i ré-
szén alakultak ki.
 Téglás határban Ny-ra haladva a talaj szemcseösszetételének finomodását figyel-
hetjük meg. A löszfrakció határa szinte egy É-D vonallal kijelölhető. A löszös rétegen 
alföldi mészlepedékes csernozjom talaj alakult ki a Hajdúhát K-i folytatásában.
 Téglás talajtérképére tekintve azonnal szembetűnőek a homokos térszínbe ékelődő 
réti talajokat feltüntető területek. A réti talajok a homokvonulatok közötti laposok-
ban, és az elhagyott egykori folyómedrekben alakultak ki. A réti homoktalajok hu-
musztartalma változó. Azokban a rétegekben, amelyekben sok a dombokról lehordott 
durvaszemű homok, kevesebb a tápanyag- és humusztartalom. Ott viszont, ahol isza-
pos homok az alapkőzet, előfordul 2–3%-os humusz- és magas tápanyagtartalom is.
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