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Előszó.
E mű kéziratai már 1922-ben elkészültek, könyv alakban 

való kiadása azonban eddig anyagi okok miatt nem volt 
lehetséges. A földművelésügyi ministerium erdészeti főosztá
lyának megértő támogatása tette most végre lehetővé, hogy 
megjelentethessem — amiért ezen a helyen a főosztálynak 
hálás köszönetemet fejezem ki.

Hálás köszönetét mondok továbbá Schumacher Károly 
tanársegéd urnák, aki egész odaadásával segített munkám 
létrejöttében.

Sopron, 1927 május havában.

Vági István.
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A talajtan elemei, tekintettel 
az erdőgazdaságra
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Bevezetés,.
A talajtani kutatások által eredményezett ismeretek leg

nagyobbrészt általános érvényűek, tehát amennyire pl. a 
mezőgazdaságra, épúgy az erdőgazdaságra is vonatkoznak. 
Az erdészeti talajtan tárgykörét tehát tulajdonképen az álta
lános talajtani ismeretek töltik ki, azonban azzal a végső 
céllal, hogy segítségükkel ismertessük az erdőgazdaságilag 
fontos jelenségeket.

A talaj Ramann szerint a szilárd földkéreg legfelső 
elmállt rétege.

Wahnschaffe definitioja szerint „talaj“ alatt oly ke
verék értendő, mely szilárd szemekből, levegőből és vízből 
áll s ez a keverék tartalmazza mindazon tápanyagot, melyre 
a növényzetnek szüksége van.

Talán V a g e 1 e r állapítja meg legjobban a talaj fogalmát. 
A talaj szerinte a szilárd földkéreg legfelső rétege, mely kő
zetek elmállásából, szerves lények maradványainak bomlásá
ból, vagy mindkettőből képződött s a növényzetnek úgy fizi
kailag, mint chemiailag termőhelyül szolgál. E földkéreg el- 
mállása azonban még nem fejeződött be teljesen, mert klíma- 
tani és biológiai tényezők hatásai következtében folytonos 
változásoknak van kitéve.

A talaj tehát anorganikus alkatrészekből és organikus 
alkatrészekből (szerves lények maradványaiból) áll.

Már e felsorolt definitiok szerint is érthetővé válik, hogy 
a talajtani kutatásoknak többféle irányban kell haladniok. 
Ezek a fizikai, az agrikulturchemiai s a geológiai irányok.

A fizikai irány kutatói a talajnak különösen fizikai tulaj
donságaival foglalkoznak. Az agrikulturchemiai irány a talajt 
növényi tápanyag és a növénynek a talajjal szemben támasz
tott egyéb igényei szempontjából vizsgálja. A geológiai irány 
geológiai és kőzettani szempontból foglalkozik a talajokkal.

r
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Ezekhez csatlakozott újabban a biológiai irány, mely a 
talajmikroorganismusoknak a növénytáplálkozásban kifejtett 
szerepével, s végül a kolloidchemiai irány, mely a talaj kol- 
loidális alkatrészeinek szerepével foglalkozik.

E tankönyvben legnagyobbrészt nem tárgyalom ezen 
kutatási irányok szerint eltagolva a talajtani kérdéseket, hanem 
az ezen irányok által eredményezett ismeretek közül mind
azokat, amelyek az erdészeti talajtan fogalomkörébe tartoz
hatnak, didatikai okokból a mü tartalmának megfelelőleg 
csoportosítottam. Ehhez képest a következő részekre osz
tottam a tárgyat:

a földkéreg alkotó részei,
a földkéreg rövid geológiai története,
azon okok, melyek hatására a földkéregből termőtalaj

keletkezik, másszóval az elmállás okai s az elmállás érdemileg, 
a talaj physikája, 
a talaj chemiája, 
a talaj biológiája,
a talajok különböző szempontból való osztályozása, s az 

így elkülönböztetett talajféleségek — érdemileg.
Ez utolsó részhez illesztettem függelékként röviden a 

talajok térképezését.
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I. RÉSZ.

A szilárd földkéreg alkotó részei.
A szilárd földkéreg, melyből elmállás révén a termőtalaj 

keletkezik, különböző kőzetekből áll. Ezen kőzeteket ásványok 
alkotják, még pedig vagy egyféle ásványból áll a kőzet, vagy 
több, különféle ásványból. Azon kőzetek, melyek csak egyféle 
ásványból állanak, az egyszerű kőzetek, azok pedig melyek 
többféle ásványból állanak, az összetett kőzetek.

Előbb az ásványokat s azután az ezen ásványokból elő
állott kőzeteket fogom tárgyalni.

Kőzetalkotó ásványok.
A

osztjuk:
kőzetalkotó ásványokat a következő csoportokba

1. oxydok és hydroxydok,
2. sulfidok,
3. sulfatok,
4- chloridok,

5. nitrátok,
6. carbonatok,
7. phosphatok,
8. silicatok.

1. Oxydok és hydroxydok.
Haematit (vörös vasérc) (Fe2 O3). Trigonalis rendszerben 

kristályosodik. Talajtani szempontból a vastartalmú silicatok 
klimatikus elmállásánál keletkező félesége fontos, mely a late- 
ritben, továbbá a tropikus és subtropikus vörös földekben 
található. Gyakran a homoktalaj homokszemeit hártyaszerűen 
burkoló alakban jelentkezik; innen ered e homoktalajok 
vörös szine.

Magnetit (Fe3 OJ, illetve (Fe (FeO2)2). Szabályos rend
szerben kristályosodik. Csaknem az összes eruptiv kőzetekben 
és kristályos palákban előfordul. Talajtanilag nincs jelentősége.

Limonit (barna vacérc) 2 (Fe2 O3) 3H20illetve (Fe4O3 (OH)6). 
Talajtani szempontból a fenyérterületek altalajában, a mocsa-

1*
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rakban és a tavakban képződött féleségei fontosak, (gyepvas
érc, mocsárérc és tóérc), de nagy erdőgazdasági (vasoxy dhyd- 
rat) jelentősége folytán különösen a kolloidális vashydroxydot 
(Fe (OH)3) kell felemlíteni, amely a klimatikus tényezők sa
játos megoszlása esetén a feltalajból az altalajba mosódik ki 
s ott a humuszanyagokkal együtt ortsteint (kőfok) képez.

Hydrargillit (A1 (OH)3). Monoklin-rendszerű kristályokat 
alkot. A forró égőv alatt képződik silicatokból a latentes 
mállás eredményeképen. A lateritnek fontos alkatrésze.

Quare (Si O2). Trigonalis rendszerben kristályosodó, igen 
ellenálló ásvány. Többnyire szintelen, de színes előfordulásai 
is ismeretesek. Amorphalakban is előfordul (opál). Talajtanilag 
csak az eruptivkőzetek, kristályos palák és homokkövek alkat
részeként szereplő quarc fontos, mert ezen kőzetek elmállása 
által homoktalajok keletkeznek, melyek túlnyomórészt apró, a 
chemiai elmállásnak szívósan ellentálló quarcszemekből álla
nak. A quarchomoktalajok termőképessége a quarcszemeknek 
a chemiai mállásí termékekhez való viszonya szerint változó, 
de főként a homok víztartalmától és az altalaj viz átbocsájtó 
képességétől függ.

2. Sulfidok.
Pyrit Fe S2 rendkívül elterjedt ásvány. Egyes eruptív- 

kőzetekben, kristályos palákban, de üledékes kőzetekben is 
előfordul. Nedves levegőn Fe SO4-re és H2 SO4-re bomlik

2 Fe S2 + 7 O2 + 2 H2 O = 2 Fe S04 + 2 H2 S04 
egyenlet értelmében s ezenközben tetemes hőmennyiség sza
badul fel.

Miután úgy a H2 S04 mint Fe SO4 erős növényi mérgek, 
ennélfogva azon talajok, melyek Fe S2-t tartalmaznak, nem 
alkalmasak növénytermelésre. Különösen igazolják ezt a le
csapolt lápok talajai, melyek gyakran tartalmaznak Fe S2-t. 
Az olyan talajokban azonban, amelyek nagy Ca CO3 tartalom
mal bírnak, a Fe S04 és H2 SO4 képződési feltételei csak 
annyiban vannak meg, amennyiben a
2 Fe SO4 + 2 CaCO3+ 3 H2 O + O=Fe (0H)3 + Ca SO4 + 2 CO2;

és H2SO4 + CaCO3 = CaSO4 + H2O + CO2 
egyenletek szerint a jelenlevő Ca CO3 nem volna elég a Fe SO4 
és H2 S04 átalakítására. A Fe S2-ot tartalmazó talajok minő
sége tehát függ azok Ca C03 tartalmától.
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3. Sulfatok.
Gyps (Ca S04. 2 H2 0), anhydrít (Ca S04). E két ásvány 

a tenger vízéből rakódott le s többnyire a kősótelepeket kí
séri, hol igen nagy mennyiségben fordul elő, de ezenkívül si
vatagokban és félsivatagokban a sivatagi kérgekben is meg
található. A gyps monoklin, az anhydrit pedig rhombos kris
tályban kristályosodik, A gyps a talajban rothadó organikus 
anyagok jelenlétében redukciót szenved és SH2 képződik belőle

Ca S04 = 4 0 + Ca S
Ca S + H2 C03 = Ca C03 + SH,

egyenlet szerint. Az ilyen módon képződött SH2 a növény
zetre méreg gyanánt hat. A tisztán Ca SO4-ból keletkezett 
talajok terméketlenek.

A földkérget alkotó sulfatok közül felemlítem még a 
kieseritet (Mg S04. H2 0) és a kaínitot (Mg S04. K Cl. 3 H2 O), 
amelyek a stassfurti kálisókkal együtt fordulnak elő. Az utóbbi 
mint műtrágya jön forgalomba.

4. Chloridok.
Konyhasó (NaCl). Szabályos rendszerben, haexaederben 

kristályosodik s ily alakban fordul elő, a föld kérgében vastag 
rétegeket alkotva. Főelőfordulási helyei hazánkban Aknasuga- 
tag, Marosujvár, Galíciában Wielicka és Bohnia s különösen 
Németországban Stassfurt. A kősó zárt tengerek bepárlódá- 
sánál keletkezik, azonban ha figyelembe vesszük, hogy a 
tenger vizében átlagban csak 3—3'5°/0 NaCl található, a több 
száz méter vastagságú sórétegek keletkezését egyedül a tenger 
bepárlásával megmagyarázni nem tudjuk. Megérthetjük azon
ban, ha a mai Holt tenger és a Karabugasz öbölben lerakódó 
sótömegek keletkezését tanulmányozzuk. A Holt tenger Pa
lesztinában a Jordán völgyének végében fekszik és olyan víz
felületet képez, mely más hozzáfolyással mint a Jordán nem 
bir. A Jordán a Ghor völgyében folyik és a környék sós 
talajaiból nagymennyiségű sót old ki s visz magával a Holt 
tengerbe. Egyrészről e sóban dús hozzáfolyás, másrészről e 
zárt tenger felületének óriási párolgása következtében a benne 
levő sóconcentratio folyton növekszik s ma már 25—3O°/o a 
só tartalma. Ennek következtében a só kiválik, lerakódik és 
a tengerfenéken vastag sórétegek keletkeznek,
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A Kaspi tenger Karabugasz öble a víz tükre alatt egy 
összefüggő padkával van elválasztva a tulajdonképeni Kaspi 
tengertől és édesvízi hozzáfolyással nem bir. A vidék magas 
hőmérséklete következtében az öbölben fokozott párolgás van, 
a víz concentratiója tehát növekszik s nagyobb a tengerénél. 
Az öbölben a nagyobb só concentratiójú víz nagyobb faj
súlyánál fogva a padka felett a tengerből pótlódik s így az 
öbölbe ismét sós víz jut. Ezáltal az öböl só concentratiója 
folyton növekszik mígnem a viz telítődik vele s a só az öböl 
fenekén kiválik. Idők folyamán így már vastag sóréteg kelet
kezett. Az itt vázolt menet szerint sorrendben akként válnak 
ki a sórétegek, hogy melyik só mily mértékben oldódik víz
ben. Azon sókra nézve, melyek vízben kevéssé oldódnak, 
legelőbb telítődik a víz; azon sókkal, melyekből nagyobb 
mennyiséget képes a víz feloldani később. Ez az oka annak, 
hogy a vízből kiválott konyhasóréteg alatt gyps és mészkő
rétegek vannak.

A NaCl kisebb mennyiségben egyes arid kiima alatti 
talajokban is előfordul. Megtalálható továbbá oly talajokban 
is, melyek időnként kerülnek tengervíz alá.

Az erdei fákra a talajnak O'l°/0-os konyhasó concentra
tiója is már káros hatással lehet.

Kaliumchlorid (KCl). Sylvin (KCl), karnallit (KCl.MgCl2 
+ 6 H2O) és kainit (KCl. MgSO4. 3 H2O) alakjában fordul elő 
a németországi stassfurti és az elsassi telepeken. Legújabban 
Jekaterinburg közelében is találtak óriási kalisótelepeket. A 
stassfurti kálisó lerakódások oly módon képződtek, hogy az 
egykor tengervízzel borított területen a tengervizéből először 
a gyps, azután hatalmas konyhasóréteg, majd pedig egy an- 
hydritréteg, végül a kálisók rakodtak le, tekintve, hogy a 
kálisók vízben nagyon könnyen oldódnak és csak igen nagy 
concentratiójú oldatból válnak ki. Az anhydrit rétegre a külön
böző kálisók lerakódása úgy történt, hogy először egy átlagos 
65 m vastag polyhalit (2 CaSO4. MgSO4. KSO4.2H2O) réteg 
került rá, amely kevés MgCl2-ot is tartalmaz, erre a rétegre 
következett egy 65 m vastag kieserit (MgSO4. H2O) réteg, 
amelyben azonban kősórétegek is találhatók és ezt követte 
végül egy — átlagban 35 méter, de helyenként 100 m vastagsá
got is elérő — karnallitréteg. Ez utóbbi rétegben található meg 
a kainit, továbbá más K, Ca és Mg sók is.
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A stassfurti kálisótelepek kimondhatatlan értéket képvi
selnek, mert onnan szállítják majd az egész világ mezőgazda
sága részére a trágyázáshoz szükséges kálisókat. Hogy Ma
gyarország területén — mely szintén tengerfenék volt — kálisó 
nem található, az azzal magyarázható, hogy a tenger a kősó 
lerakodása után — mikor a kálisók lerakodásának kellett 
volna megkezdődni — valamely oknál fogva hirtelen lefolyt 
és nem párlódhatott be, úgy hogy a kálisók ilyen módon le
váltani nem tudtak.

5. Nitrátok.
Mint földkéregalkotó csak a NaNO3 szerepel. Magában 

a talajban pedig a KNO3 a Ca(NO3)2 és az NH4NO3 található 
meg kisebb mennyiségben.

A NaNO3 (chilei salétrom). Peru és Chile határában a 
18 és 27 déli szélességi fokok között egy rendkívül csapadék
szegény területen fordul elő nagy mennyiségben, hozzá- 
képest elenyésző részben indiai salétrommal (KNO3) keverve, 
0'5—4'0 méter vastag rétegekben. A NaN03-on KNO3-on kívül 
azonban megtalálható bennök a Na2SO4, NaCl, MgSO4, CaSO4 
és a növényekre méregként ható nátrium és kálium perchlorat 
(KC1O4 és NaClOJis. Ezt a „nyers“ salétromot calische-nek 
nevezik s különleges klimatikus viszonyok mellett képződ
hetett tengeri algák és moszatok nagy tömegekben bekövet
kező korhadásakor. A chilei salétrom romboederekben kris
tályosodik, vízben könnyen oldódik s emiatt a levegőn szét
folyik.

Az indiai salétrom (K NO3) és a Ca (NO3)2, melyek a 
talajban előfordulnak, igen kis mennyiségben képződnek nit
rogén tartalmú organikus anyagok bomlásánál. Az organikus 
anyag nitrogén tartalmú részéből először ammónia, majd ebből 
biochemiai hatások alatt salétromsav keletkezik, mely a ta
lajban levő kaliummal és mésszel kaliumnitratot és calcium- 
nitratot alkot.

Az NH4 NO3 rendkívül csekély mennyiségben oly módon 
is kerül a talajba, hogy zivatarok alkalmával a villanyos ki
sülések hatására az atmosphaerában nitrogenoxydok kelet
keznek, ezek pedig HNO3-á alakulnak át. A HNO3 az orga
nikus anyagok rothadásánál levegőbe került NH3-al NH4 NO3-á 
egyesül, amely aztán a csapadékkal a talajba kerül.
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6. Carbonatok.
Talajtani szempontból a calcit és a dolomit jelentősebbek; 

a magnezit és siderit jelentősége ezekhez képest már aláren- 
deltebb.

Calcit. (mészpát) (Ca CO3). Trigonalis rendszerű s gyakran 
szép kristályokban terem. A quarc után a leggyakoribb ásvány. 
Színezett és teljesen színtelen válfajai ismeretesek, ez utóbbiak 
azonban ritkábbak. Talajtani szempontból csak a mészkőnek 
nevezett s gyakran egész hegységeket alkotó kristályos féle
ségei fontosak.

A Ca CO3-nak mint talaj alkatrésznek nagy gazdasági 
jelentősége abban áll, hogy lúgos természeténél fogva meg
akadályozza a talaj elsavanyodását, továbbá, hogy a túl kötött 
talajokat lazítja, tehát több irányban is kedvezően befolyásolja 
a talaj termőképességét.

Magnezit (Mg CO3). Trigonalis rendszerben kristályosodik. 
Mint közetalkotó ásvány építi fel a magnezit kőzetet s mint 
ilyen igen tekintélyes kiterjedésben fordul elő, de alárendel- 
tebb alkatrészként megtalálható a serpentinben és a talk pa
lában is. Talajtani jelentősége abban áll, hogy a MgC03-ot 
tartalmazó talajok feltalajában erős humusz felhalmozódás van.

Dolomit (CaCO3. MgCOJ. Trigonalis rendszerű; egész 
hegységeket alkot. Talajtani jelentősége a megnezitével azonos.

Siderit (Fe CO3). Trigonalis rendszerben kristályosodó, 
fontos vasérc. Talajtani szempontból annyiban érdemel figyel
met, hogy egyes lápos talajokban fészekszerű vagy réteges 
lerakodást képez.

7. Phosphatok.
Apatit [Ca5 (PO4)3 (Cl, F, OH)]. Sok eruptiv kőzetnek 

alkatrésze, ahonnan elmállás segítségével kerül a termőtalajba. 
Amorph alakjában földes szerkezetű tricalciumphosphat 
[Ca3 (PO4)2] s mint ilyen vastag rétegekben képezi a floridai 
karolinai, oroszországi és algíri phosphoriteket.

Ezekből a phosphoritekből készítik azután a különböző 
phosphor trágyákat, kénsav segítségével

Ca3 (PO4)2 + 2 H2 SO4 = Ca H4 (PO4)2 + 2 Ca SO4 
egyenlet értelmében. E reactionál tudniillik a vízben oldha
tatlan Ca3 (POJ2 átalakul vízben könnyen oldható Ca H4 (PO4)2-tá
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s így a növények a phosphorsavat már fel tudják venni. A 
többi phosphat, mint az A1 P04 és a vivianit (Fe3 (PO4)2. 8 H2 0] 
már csak kisebb mennyiségben fordulnak elő és az utóbbi 
lápos talajokban mutatható ki.

8. Silicatok.
A silicatok a legfontosabb kőzetalkotó ásványok és nem 

egyebek, mint a kovasav sói. Kétféle silicatot különböztetünk 
meg és pedig a metakovasav (H2 Si 03) és orthokovasav 
(H4 Sí OJ sóit. A természetben azonban a legtöbb silicat 
polykovasavas só. Polykovasavak keletkezhetnek, ha több 
melekula méta vagy orthokovasavból viz lép ki, pld. a követ
kező egyenletek szerint

2 H2 Sí O3 — H2 O — H2 Si2 05 
3H4SíO4 —4H2O = H4 Si3O8

Ha a metakovasav, orthokovasav és polykovasav hydro- 
genjei helyébe fémek lépnek be, különböző ortho-, méta- és 
poly-silicatok keletkeznek; így: olivin (Mg2SiO4) enstatit 
(Mg Si O3) Orthoklas (K A1 Si3 O8).

Talajtani szempontból a következőképen csoportosíthatjuk 
a silicatokat.*)

a) földpát csoport
b) nephelin 1 

és leucit /
c) augit és ) 

amphibol )
d) csillám „
e) cordierit „
f) gránát „

g) olivin „
h) epidot „
i) turmalin „
j) chlorit „
kJ zsirkő és )

Serpentin ’ 
l) zeolith „

______ m) agyagos ásványok csoportja.
*) Egyes szerzők aszerint osztályozzák, hogy tartalmaznak-e kristályvizet 

vagy sem. Nem tartalmaznak a földpátcsoporttól a turmalínig, azontúl a chlo- 
rittól végig tartalmaznak.
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a) Földpátok csoportja.
Káliföldpát (orthoklas) (K A1 Si3 O8).*l Monoklin rendszer

ben kristályosodik. Fehér, vöröses, sárgás, zöldes és szürkés 
szinű lehet. Százalékos összetétele szerint 64'6°/0 SiO2-t, 18'59% 
Al2 O3-t és 16'9°/0 K2 O-t tartalmaz, Bár valamennyi földpát 
közül a legszivósabban áll ellen a chemiai elmállásnak, idővel 
mégis bomlik és kaolin (H< Al2 Si2 09)**) keletkezik belőle. Lénye
ges alkotórésze a gránitnak, syenitnek és a gneisnek.

Natronföldpát (albit) (NaAlSi3O8). Triklin rendszerben 
kristályosodik. Rendesen fehér szinű, ritkábban szintelen átlát
szó. Százalékos összetétele szerint 68'6°/o SiO2-t, 19'6°/0 Al2O3-t 
és ll'87o Na2 O-t tartalmaz. Mint lényeges alkatrészt találjuk 
a phyllitekben és zöldpalákban; egyébként pedig egyes gránitok
ban és syenitekben is előfordul.

Mészíöldpát (anorthit) (Ca Al2 Si2 08). Fehérszinű kristá
lyai triklin rendszerűek. Százalékos összetétele szerint 43'0% 
SiO2-t, 36'8% Al2 03-t és 2O'l% CaO-t tartalmaz. Könnyen 
mállik. Sok diabasnak, gabbronak és egyes dioriteknek lénye
ges alkatrésze.

Mész-natron földpátok. Anorthit és albit isomorph 
elegyéből állanak. Ide tartozik az oligoklas, az andesin, a lab- 
radorit és a bytownít.

Az albit, anorthit és a mésznátron földpátok plagioklasok. 
Könnyebben mállnak el mint az orthoklas, de maguk közt is 
annál könnyebben, minél nagyobb a viszonylagos Ca 0 tartal
muk. Mállási ásványi termékeik a zeolithok.

b) Nephelin és leucit csoport.
Nephelin [(Na, K) Al(Si 04)]. Haexagonalis kristályokat 

alkot. Szálalékos összetétele szerint 42'3°/o SiO2-t, 35'9°/o Al2O3-t 
és 21'87o Na2O-t tartalmaz. Szine többnyire fehér, ritkábban 
szürke. Lényeges alkatrésze többek közt a nephelin basaltnak 
és phonolitnak. Igen könnyen mállik el.

Leucit [KAl(SiO3)2].***) Szabályos rendszerben kristályoso
dik. Lényeges alkatrésze a Vezúv lávának, több bazaltnak, 
egyes phonolitoknak stb, A leucit tartalmú kőzeteket phos- 
phatokkal izzitva műtrágya előállításra használják.

*) Használatos a [K2 Al2 (Si3 O8)2] formula is.
**) Használatos a [H2 Al2 (Si O4)2. H2 0] formula is.
***) Vagy 2 molekulát véve a [K2 Al2 (SiO8)J is.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



13

c) Augit és amphibol csoport.
Az ide tartozó ásványok magnesium-vas-silicatok, gyakran 

Ca és Al tartalommal. Monoklin, rhombos és triklin rendszer
ben kristályosodnak. Monoklin tag van egyébként legtöbb.

Az augitdús kőzetek elmállásánál K2 CO3 és Ca CO3 tar
talmú, úgynevezett zöldföld keletkezik.

Az aluminium tartalmú amphibolok chlorittá, az aluminium 
mentesek serpentinné mállnak el.

Az augitok az amphiboloktól krystallographiai szempont
ból rosszabb prizma szerinti hasadásukkal, valamint a hasadási 
szög kisebb értékében különböznek. Mig úgyanis az amphi- 
boloknál a prizma szerinti hasadás szöge 124°-kal egyenlő, addig 
az augitoknál csupán 87°; chemiai szempontból pedig hasonló 
összetételük dacára eltérnek abban, hogy az amphibolok az 
augitokkal szemben mindig tartalmaznak több-kevesebb F-t 
és (OH)-t. Augitok.

A monoklin augitok közül kiemelendő a 
diopsid [Ca Mg (Si O3)2] és a
diallag mely lényeges alkotó része a gabbronak. Ide 

sorolható még a
wollastonít (CaSiO3) is.
A rhombos augitok közül a következő kőzetalkotók emel

hetők ki:
enstatít (MgSiO3). Többek közt olivin szirtekben és ser

pentinben fordul elő;
bronzit. Vas és magnesium méta silicat isomorph elegye. 

Főként gabbroban (norit) fordul elő;
hypersthen. Bronzit és enstatit isomorph elegye. Olivin 

szirtnek, bazaltoknak és bazalt tufának lehet elegyrésze.
Amphibolok,

A monoklin amphibolok közül megemlíthető a 
tremolith [Ca Mg3 (Si O3)4]; és a
közönséges amphibol, mely többek közt egyes syenitek- 

nek s dioriteknek is elegyrésze lehet.
A rhombos és triklin amphibolok talajtani szempontból

mellőzhetők. r „ • i ' ±d) Csilam csoport.
Muskovít(kali csillám) [K H2 Al3 (Si O4)3].*) Monoklin rend

szerben kristályosodik. Százalékos összetétele szerint 45—51°/o
*) (KH)S Al, Si, O,„.
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Si02-t, 25—35°/0 Al2 03-t és 6—10% K2O-t tartalmaz; ezen 
felül azonban kevés natrium, vasoxyd s nyomokban calcium 
és magnesium is kimutatható benne. Több gránitnak, gneisnek 
és csillámpalának lényeges elegyrésze. Igen nehezen mállik el.

Biotit [(K H)2 (Mg, Fe)2 (Al, Fe)2 (Si 0J3].*) Sötétbarnaszinű, 
hatszög alakú kristályokat alkot. Több gránitnak, syenitnek, 
dioritnak, andezitnek, trachitnak elegyrésze. A muskovitnál 
könnyebben mállik.

e) Cordierit csoport.
Cordierit [(Mg, Feh Al8 (Si2 O7)5 (OH)2]. Gneisben fordul 

elő. Talajtani szempontból csak alárendelt jelentősége van.

f) Granat csoport.
Közönséges gránát [Ca3 Al2 (Si O4)3]. Főként granulitban 

és kristályos palákban fordul elő.

g) Olivin csoport.
Olivin [(Mg, Fe)2 Si OJ. Rhombos rendszerben kristályo

sodik. Zöldes szinű, átlátszó, üveg fényű. Tulajdonképen mag- 
nesiumsilicat, de a magnesium egy részét a vas is elfoglalhatja.**) 
Fontos kőzetalkotó; az olivingabbro, olivindiabaz, melaphyrok, 
olivines bazaltok stb. lényeges elegyrésze, Elmállva Serpentin 
keletkezik belőle, ez pedig a mállás további folyamata alatt 
magnezitre és opálra esik szét.

h) Epidot csoport.
Epidot (h' Ca* Fe’ Si’ 0*,’)- Monoklin rendszerben kristályoso

dik ; tulajdonképen már különböző silicatok mállási terméke. 
Az epidot olyan kőzetekben képződik, amelyek plagioklast, 
továbbá pyroxent és amphibolt tartalmaznak.

i) Turmalin csoport.
Turmalin. Bonyolult, bórtartalmú silicat, mely 12 elemet 

(Na, Mg, Li, Al, Fem, FeIL, Mn, K, Ca, F, O, Si) és (OH)-t tartalmaz. 
Trigonalis rendszerben kristályosodik. Különösen pegmatitok- 
ban fordul elő, de elegyrésze a gránitoknak és a legtöbb kristá
lyos palának is.

*) K2H A1s Si3 O12.3Mg2 SiO4.
**) Egyes szerzőknél. (Mga SiOJ formulával van jelölve.
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j) Chlorit csoport.
A chloritok víztartalmú magnesium-vas-alumínium sili

catok, melyekben nincs alkalia. A chloritpalának és zöld palá
nak lényeges elegyrészei, de sok phyllitben is megtalálhatók. 
Eruptiv kőzetekben jelentkeznek mállási termékként.

k) Zsírkő és serpentin csoport.
Steatit (zsirkő, talk) [H2 Mg3 (SiO3)4]. Víztartalmú magne- 

siumsilicat. A zsíros tapintatú s lágy steatitpalának elegyrésze.
Serpentin. [H4 Mg3 Si2 09] és [H4 Fe3 Si2 O9] összetételű 

silicatok isomorph elegye.*) Egész hegyeket alkot. Szerbiában 
zárt fekete fenyves állományok díszlenek rajta.

Glaukonit. Víztartalmú kaliumvasoxydsilicat. Kali trágya
ként használják,

1) Zeolith csoport.
A zeolithok víztartalmú, kristályos calcium-, natrium-, 

aluminiumsilicatok; gyakran leucitból, nephelinből és főapátok
ból keletkeznek azok elmállási termékeiként. Savak hatására 
könnyen bomlanak. Azon tulajdonságuknál fogva, hogy ammónia 
vagy kalisók oldataiból NH4-át vagy K-t vesznek fel, viszont 
Ca-t és Na-t adnak le, fontos szerepük van a bázis kicserélő
dés jelenségénél, melyről a talaj chemiájában lesz szó bővebben.

Fontosabbak a
natrolith [Na2 Al2 Si3 O10 2 H2 0] és az 
analcim [Na2 Al2 Si4 Oi2 2 H2 O].
Itt említem meg, hogy a talajban előfordulnak úgynevezett 

talajzeolithokis, melyek a zeolithoktól főleg abban külön
böznek, hogy nem kristályos szerkezetűek. Ezek chemiai 
összetétele ma még ismeretlen; annyi bizonyos, hogy a talaj 
absorptios és bázis kicserélődési jelenségeiben tevékenyen 
vesznek részt.

m) Agyagos ásványok csoportja.
Kaolin (H4 Al2 Si2 09). Fontos aluminiumsilicat. A porcel- 

lángyártás fontos nyers anyaga. Földpát tartalmú kőzetekben 
a kaolin a földpát után pseudomorphosakat alkot, vagyis a 
keletkezett kaolin a chemiai bomlás dacára megtartja a föld- 
pátnak a kristály alakját.

Az elmállásnak ez a változata még annyiban is eltér a 
kiima hatásra bekövetkező elmállástól, hogy itt a kőzetek vas

*) Egyes szerzőknél. (Ha Mg» (SiO4)2. H20.)
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tartalma nem válik le vasoxyd alakjában, hanem a bázisokhoz 
hasonlóan oldható vegyületek alakjában lugozódík ki (hydro- 
carbonat stb. alakban.

Vizben felkavarva a vizet zavarossá teszi, a lebegő dis
pers szemek igen lassan ülepednek le; ha azonban e zavaros 
dispersiohoz Na Cl-ot vagy Ca Cl2-t adunk (elektrolytet) úgy a 
kaolin részek aránylag rövid idő alatt leülepednek s a viz 
megtisztul, (lásd : talajkolloidoknál, 83. old.)

Ha a kaolin különböző finom homokká őrölt Fe, Ca, Mg 
tartalmú ásványokkal keveredik, akkor agyag lesz belőle,

A föld kérgét alkotó kőzetek.
A föld kérgét alkotó kőzeteket három csoportba osztjuk; 

ezek 1. az eruptiv kőzetek
2. üledékes kőzetek
3. a metamorph kőzetek.

Az eruptiv kőzetek a föld belső tömegét képező 
izzó, folyékony magma egyes részeinek megmerevedése foly
tán keletkeztek. Plutonitoknak nevezzük őket, ha a mere
vedés a föld mélyében a kéreg alatt következett be; vulká
nitoknak, ha a föld felületére kitört magma a kéreg felett 
merevedik meg.

Az üledékes kőzetek az eruptiv kőzetekből kelet
keztek főként fizikai és chemiai factorok mállasztó hatásai 
alatt; mállási termékek, mállási helyükről elszállíttattak s másutt 
ülepedtek le. Klastikus kőzeteknek nevezzük azon 
üledékes kőzeteket, melyek kisebb-nagyobb mérvű chemiai 
átalakuláson átment mechanikai kőzettörmelékből vannak fel
építve. Oldatokból kivált kőzeteknek nevezzük 
azokat az üledékes kőzeteket, melyek vizes oldatukból csa
pódtak s ülepedtek le.

Az üledékes kőzetekre általában jellemző, hogy túlnyomó- 
részt réteges szerkezetűek s gyakran tartalmaznak növényi és 
állati maradványokat.

A metamorph kőzetek részben átalakult üledékes, 
részben eruptiv kőzetek. E csoportba tartoznak a kristályos 
palák, melyek nevüket általában megjelenő palás textúrájuktól 
vették. A palásság azonban nem sedimentatióból ered, mint 
az üledékek rétegessége, hanem hatalmas nyomás következ
ménye.
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1. Az eruptivkőzetck.
Ezen kőzeteket — eltekintve attól, hogy plutonitok vagy 

vulkanitek — akképen osztjuk be, hogy mely ásvány képezi 
főelegyrészüket. Eszerint vannak:

a) káli földpát kőzetek,
b) natron-kali földpát kőzetek,
c) mész-natron földpát kőzetek,
d) natron-mész földpát kőzetek,
e) nephelines és leucites kőzetek,
f) olivin (serpentin) kőzetek.

aj Kaliföldpát kőzetek.
A kaliföldpát kőzetek legnagyobbrészt kalifőldpátból álla

nak, de aszerint hogy tartalmaznak-e quarcot vagy nem, quarc- 
tartalmúakra és quarcmentesekre osztjuk.

A quarctartalmú kaliföldpátkőzetek közé soroljuk a pluto- 
nitek közül a gránitot, a vulkanitek közül a quarcporphirt és 
a liparitot. A quarcmentes kaliföldpátkőzetek közé tartozik a 
plutonitek közül a syenit, a vulkanitek közül pedig a quarc
mentes Orthoklas porphir és a trachyt.

Granit. Plutonikus kőzet, mely földpátból, quarcból és 
csillámból áll, de tartalmazhat amphibolt, augitot, továbbá 
accessorikusan turmalint, gránátot és apatitot is. Chemiai össze
tétele átlagban a következő: 72°/0 SiO2, 16°/o Al2 02, 1'5'Vo 
Fe2 O3 és FeO, 1'57„ CaO, 0’5°/o MgO, 6'5°/0 K2 O és 2'5°/o Na2 O.

A százalékos összetételt feltüntető számok szerint a 
gránit fontos káliumforrása a talaj termőrétegének.

Itt a gránit °/0-os összetételénél jegyzem meg mindjárt, 
hogy chemiai szempontból a kőzet kovasavtartalmának %-a, 
illetve a kőzet kovasavtartalmának a bázikus alkatrészekhez 
való viszonya szerint savanyú, neutrális és bázikus kőzeteket 
különböztetünk meg. Savanyú az a kőzet, melynek kovasav- 
tartalma 65°/0-nál nagyobb, neutrális amelynek kovasavtartalma 
52—65°/o és bázikus, melynek kovasavtartalma 52°/o-nál keve
sebb.

A gránit tehát a savanyú kőzetek közé tartozik, miután 
a SiO2 tartalma 65°/0-nál nagyobb. Több válfaját ismerjük, 
ezekre azonban nem térhetek ki, de utalok bármely kőzet
tanra. Mégis megjegyzek annyit, hogy a nagy szemű gránitok 
könnyen, az aprószeműek igen nehezen mállanak el. A gránit

2
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elmállása úgy történik, hogy a hydrolyzis, a szénsavas víz és 
az oxygenium hatása alatt először a ferrooxydsilicatok bom
lanak. Ennek folyom ányaképen ferrihydroxyd és kovasav válik 
le. Később a földpátok is mállni kezdenek és agyag keletkezik 
belőlük. Ha már ez a folyamat is véget ért, akkor az egész 
kőzet laza tömeggé esik szét, amely agyagból, quarcszemek- 
ből, csillámból, gránátból, amphibolból és apatitból áll. E laza 
tömeg tovább bomlik, mígcsak sárgás-vöröses szinü agyag 
nem keletkezik belőle, amelyben megtalálható a még el nem 
mállott csillám. így aztán a gránitból, ha sok földpát volt 
benne, durvaszemű vályogos talaj, ha pedig kevés, akkor 
vályogos homoktalaj képződik. Természetes a gránit elmállá
sánál a klimatikus tényezők játsszák a főszerepet és a gránitból 
e tényezők változatai szerint egymáshoz képest különböző 
talajok keletkezhetnek.

Granitporphyr. Egész olyan chemiai összetételű, mint 
a gránit, csak porphyros szerkezetű, azaz az egyes alkat
részek nagy szemeket alkotnak az alapanyagban.

Quarcporphyr és líparít. Mindkettő vulkánit. Chemiai 
összetételükre megegyeznek a gránittal, de a quarcporphyr 
idősebb a liparit pedig fiatalabb vulkánit, A liparitban többé 
kevésbbé tömött alapanyagból élesen kiváltán gyakran nagyobb 
földpát kristályok (sanidin) találhatók.

Mindkettő a gránithoz hasonlóan mállik el.
Syenit. Túlnyomórészt amphibolból és orthoklasból álló 

plutonit, quarc nélkül. Idősebb vulkánit alakja az orthoklas- 
porphyr, melyben igen szép földpátkristályok találhatók. Fia
talabb vulkánit alakja a trachit, melyre jellemző az üveges 
orthoklas: a sanidin. A trachit ugyan könnyen esik szét, 
chemiai elmállása ellenben lassú.

Syenit elmállásából képződnek a vastartalmú agyagos és 
vályogtalajok, melyek elég tápanyagot tartalmaznak. Ilyen 
talajokban szépen diszlenek a lomberdők, A trachitból kitűnő 
szőlőtalajok is keletkezhetnek.

b) Natron-kali földpát kőzetek.
Talajtani szempontból alig jönnek számításba, ezért —

helykimélés miatt — nem tárgyalom őket.
c) Mész-natron földpát kőzetek.

Túlnyomórészt mész-nátron földpátból, orthoklasból to
vábbá amphibolból, augitból, biotitból vagy e három ásvány
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keverékéből állanak és pedig quarctartalommal vagy anélkül. 
Quarztartalmú plutonit a quarcdiorit és ennek vulkánit]e 
aquarcporphyrit és a dacit. Quarcmentes plutonit a 
diorit és az ennek megfelelő vulkánitok: a porphyrit és 
az andesit.

A quarcdiorit. Plagioklasból (oligoklas-labradorit), továbbá 
a biotit, az amphibol vagy az augit családnak egy vagy több 
tagjából, csillámból és quarcból tevődik össze. Idősebb vulka- 
nitja a quarcporphyrit, mely igen nehezen mállik, fiata
labb vulkánit]a a dacit.

Diorit. A quarcdiorittól abban különbözik, hogy a quarc 
hiányzik belőle. A nagyszemű dioritok könnyen, az apró 
szeműek nehezen mállnak el. A nagyszeműek elmállásából 
jól termő, vastartalmú agyagos talajok keletkeznek.

Idősebb vulkanitja a porphyrit, mely könnyen mállik s 
a mállási termékeiből keletkezett talaj tápanyagdús.

Fiatalabb vulkanitja az andezit, mely plagioklasból 
(oligoklastól-bytownitig) augit, amphibol vagy csillámpalából s 
több-kevesebb üveges anyagból áll. Nálunk a tertier korban 
keletkezett, vulkanikus tevékenységgel kapcsolatban. Igen 
könnyen mállik.

d) Natron-mész földpát kőzetek.
Natron-mész földpátból és augitból állanak, de olivint is 

tartalmazhatnak. Ide tartozik a gabbro, az olivin gabbro s a 
melaphyr. A gabbronak durvább szemű paleovulkanitja a 
diabaz, az olivin gabbronak pedig az olivines diabaz. Durvább 
szemű neovulkanitja a dolerites bazalt, mely olivines és olivin- 
mentes lehet. A gabbro finomszemü paleovulkanitja a melaphyr, 
finomszemü neovulkanitja pedig a plagioklas bazalt. Ez is lehet 
olivintartalmú vagy olivinmentes.

A gabbro valamely bázikusabb natronmész földpátból, 
leggyakrabban labradorit és augitból (diallag) áll. Az olivin- 
gabbro ezeken kívül olivint is tartalmaz. Elmállása igen gyors 
és jó termőtalaj keletkezik belőle. A rhombos augitot tartal
mazó gabbronak n o r i t a neve.

A diabaz natronmész földpátot (legtöbbnyire labradoritot) 
és augitot tartalmaz. Könnyen mállik el és vastartalmú agya
gos talaj keletkezik belőle, amely különösen a juharnak ked
vező termőhely.
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A melaphyr bázikus plagioklast, augitot és olivint is 
dúsan tartalmaz; gyakran mandulás texturájú.

A plagioklas bazalt. Legtöbb esetben plagioklasból és 
augitból áll. Gyakran olivines ez is; az alkatrészeket azonban 
szabad szemmel nem lehet benne felismerni. Nehezen mállik 
és gyakran kőtenger keletkezik belőle. Teljesen szétmállva 
vastartalmú, meszet és phosphorsavat is tartalmazó agyagos 
talaj keletkezik belőle.

A durva, szemcsésszövetü bazaltnak dolerit a neve.
e) Nephelines és leucites kőzetek.

Az ezen csoportba tartozó kőzetekre jellemző a dús 
nephelin- és leucit tartalom. Emellett egyesek kálíföldpátot, 
mésznatronföldpátot, augitot, amphibolt és biotitot is tartal
mazhatnak. Vannak földpátmentes kőzetek is. Ide tartozik a 
vulkanitek közül a

phonolit, mely sanidinból, nephelinból és aegirinnek 
nevezett Na dús augitból áll. Könnyen mállik, világosszinű, 
phosphorsavtartalmú talajt ad. Újabban a rhenaniaphosphathoz 
szolgáltat értékes nyersanyagot.

A földpátmentes nephelin- és leuciteskőzetek közül a 
nephelines- és leucites bazaltot említem fel; mindkettő

fiatalabb vulkánit.
f) Olivin (serpentin) kőzetek.

Olivinból, továbbá augitból, amphibolból és biotítból áll
hatnak. Elmállásuk által kovasavban szegény, de magneziában 
dús talajok keletkeznek. A serpentinkőzetek termőhelyi szem
pontból igen silány talajt adnak s egész különleges vegetáció 
keletkezik rajtuk. (Rus tiphina, Rus cotinus stb.), mint ahogy 
ez a balkáni félsziget serpentin területein jól látható.

2. Üledékes kőzetek.
A klastikus sedimentek csoportja.

Ide soroljuk a kőtörmeléket, a homokot, a homokköve
ket és az agyagos kőzeteket.

Kőtörmelék (agglomerat) néven jelöljük azokat a nagyobb 
kő- és szikladarabokat, amelyek az anyakőzet széteséséből 
keletkeztek, még az anyakőzet közvetlen közelében találhatók 
s chemiai változáson még nem mentek át. Ha a kőtörmeléket 
a viz vagy a jég eredeti helyéről elhordta s másutt rakta le,
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úgy az egyes kődarabok már gömbölyded, lecsiszolódott alak
kal érkeznek uj helyükre. Az ilyen kődarabokat görgetegnek 
hívjuk.

Úgy az éles, hegyes köveket, mint a lecsiszolt élű görge
tegeket azonban újból összekötheti valamely kötőanyag s első 
esetben b r e c c i a, utóbbiban konglomerat keletkezik, 
(feltéve, hogy a szemek 3 mm-nél nagyobbak). Kötőanyagként 
leginkább kovasavas vagy carbonatos kötőanyag szerepel. A 
konglomeratokat az alkotó görgetegek anyaga szerint szokták 
nevezni (pld. mészkőkonglomerat, dolomitkonglomerat, granit- 
konglomerat stb.)

Homokfélék. Az anyakőzet fizikai és chemiai tényezők 
hatása alatt elmállik. Az elmállás azonban nem egy időben 
következik be a kőzetet alkotó minden ásványban. Először a 
könnyen, majd a nehezebben megtámadható ásványok málla- 
nak el. A korábbi mállási termékeket a viz esetről-esetre ki
mossa úgy, hogy végül csupán a legnehezebben málló anyagok 
maradnak vissza. így a chemiailag igen nehezen málló quarc, 
finom por alakjában fennmaradva alkotja azután a különböző 
homokféléket. A homokban kevés földpát meg csillám, augit, 
amphibol is maradhat vissza, melyek további mállás folyamán 
agyagos anyagokká alakulnak át. A tertier korbeli homokok 
tejszinű quarcot és quarcpalatörmeléket, az alsó diluviumbeli 
homokok pedig sok földpátot és más silicatot tartalmaznak.

Az alluviális homokhoz számítjuk a folyókban lerakodott 
homokot és a futóhomokot.

A homokkövek. A laza homokszemeket sok esetben 
különböző kötőanyag, (mint amilyen a kovasav, agyag, mész, 
vasoxyhydrat és humusz) homokkővé köti össze. A homokkö
veket a kötőanyag minősége alapján szokás osztályozni. így 
szólhatunk meszes, kovás, vashydroxydos stb. homokkövekről. 
A cementált részek minősége alapján szintén szokásos egyes 
homokköveket megjelölni. így például az arkozéban e részek 
quarcból és elkaolinosodott földpátból, a csillámos homok
kőben viszont quarcból és csillámból állanak.

Igen nagy kiterjedésű Közép Európában az u. n. tarka 
homokkő, mely nevét változó színétől kapta. Túlnyomó- 
részt quarcszemekből áll, de a szemek közt sok a földpát. 
Kötőanyaga többnyire agyag.
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Nagyon elterjedt a keuper formációból való ke uper
li o m o k k ő is, melynek kötőanyaga mésztartalmú agyag.

Ha a kötőszemek kovasavas kötőanyaggal kapcsolódnak 
össze, nagy nyomási szilárdsággal biró quarcitok kép
ződnek; ilyenek az idősebb palaeozoikumban találhatók. Igen 
nehezen mállanak szét, — épen kovasavas kötőanyaguk miatt.

Hogy termőhelyi szempontból milyen a homokkövek 
elmállásánál keletkezett talaj, az legelső sorban a kötőanyag 
minőségétől függ; az agyagos, meszes kötőanyaggal biró homok
kövek sokkal jobb talajokat adnak, mint pld. a quarcitok.

A homokkövek közé számítjuk a grauwacket is, 
mely a föld fejlődésének legidősebb korszakaiban képződött. 
Rendesen quarc, quarcpala, agyagpala és földpátszemek keve
rékéből áll, a kötőanyag pedig vagy kovasav, vagy agyag. 
Ha a kötőanyag agyagos, az esetben elég gyorsan mállik el 
és agyagos talajok keletkeznek belőle.

Agyagos kőzetek. Az agyagok nem egyebek mint sili
catok, amelyek különösen földpátok elmállásából keletkeznek. 
Főalkatrészük a kaolin (H4 Al2 Si2 O9), quarchomok, földpát, 
csillám, de vasoxyd is van bennük. A tiszta kaolinból álló 
agyag a porcellán föld. Ha a kaolinnal szemben erős 
túlsúlyban vannak a többi alkatrészek, úgy az agyagnak már 
vályog a neve.

A vályoghoz tartozik a lösz is, mely tulajdonképen 
mésztartalmú vályog, melyben gyakran nagyobb mész konkré- 
ciók is találhatók. Eolikus hatások alatt keletkezett, mint 
ahogy később látni fogjuk.

Az agyag gyakran tartalmaz NaCl-t is; ez a sós 
agyag, mely különösen kiszáradt tengerek és sóstavak 
fenekén található.

Az agyag erősen vizszivó s nedves állapotban igen jól 
formálható ; rálehelve érezhetővé válik sajátságos agyag szaga. 
Az agyag kisebb nyomás alatt palás agyaggá, nagyobb 
nyomás alatt agyagpalává válik.

Oldatból kivált üledékes kőzetek csoportja.
Ebbe a csoportba tartoznak a különböző mészkövek, 

dolomitok, márgák, a gyps, az anhydrit, a kősó és a külön
böző kálisók.

A mészkövek tengervízből, továbbá kisebb mennyiségben
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édes vizekből válottak ki. A tengervízből kiválott mészkő 
nem CaH2(CO3)2-ból képződik, mint azt régebben magya
rázták, hanem a tengervizében feloldott CaSO4-ből a növény 
és állatvilág legkülönbözőbb mészleválasztó organismusainak 
segítségével. Ilyen mészleválasztó növény organismusok a mész- 
algák, köztük a Lithothamniak, Gyroporellak és a Diploporak 
a tengervízből meszet vesznek fel amellyel a felületüket 
bevonják. Az állati organismusok pedig szervezetükben 
(NH4)2 CO3-ot képeznek, de egyben a tengervízből Ca SO4-ot 
vesznek fel, miközben a szervezet belsejében

(NH4)2CO3 + CaSO4 = CaCO3 + (NH4)2SO4 
egyenlet szerint képződő CaCaO3 kicsapódik. Ha azután ezen 
szervezetek elhalnak, úgy mésztartalmú vázuk leülepedik a 
tenger fenekére. így képződnek idők folyamán a különböző 
kagylós, korallos, crinoidos és más zoogén mészkövek és már
gák, továbbá a Foraminiferák vázából álló kréta.

Újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a tropikus és sub
tropikus sekély tengerek vizéből a meszet különböző deni- 
trifikáló bacteriumok, (közöttük első sorban a Bacterium 
calcis) választják le. Az édes vizekből (különösen tavakból) 
réti és tavi mészkő szokott kiválani; e folyamatnál szintén az 
édes vízben élő különböző baktériumok szerepelnek.

Növényi eredetű a szintén édesvízi mésztufa is.
A mészkőzetekről a keletkezett talajtakarót a csapadék 

gyorsan lemoshatja és ilyen mészkő területek újbóli beerdő- 
sítése igen nagy nehézségeket okoz. (Karst.)

A mészkövek e CaCO3-on (calciton) kívül egyéb elegy
részeket is tartalmazhatnak; ezen elegyrészek szerint vannak 
dolomitos, homokos és agyagos mészkövek. A dolomitos 
kőzetek sokkal nehezebben mállnak el, mint mészkőzetek és 
a belőlük képződött talaj tápanyagszegény.

Ha a vízből a CaCO3 és MgCO3 a viz által mechani
kailag szállított homok és agyaggal együtt válik le; márga 
képződik. Megkülönböztetünk meszes, agyagos, vályogos és 
homokos márgát. A meszes márga 6O°/o-nál több meszet tar
talmaz, a belőle keletkezett talaj igen laza szerkezetű. Az 
agyagos márgák több mint 40%, agyagot tartalmaznak, több
nyire vöröses színűek; a belőlük keletkezett talajok igen 
termékenyek. A vályogos márgák csak 20—4O°/o agyagot, a 
homokos márgák több mint 6O°/o homokot tartalmazhatnak.
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A gypsről és anhydritről, a konyhasóról és a 
kálisókról az ásványok tárgyalásánál már megemlékeztem.

3. MetarorpE kőzetek.
Kristályos palák.

Az eruptiv kőzetekhez hasonló összetétellel birnak. Fel
említem közülük a gneist, a csillámpalát és a phyHitet. Talajtani 
szempontból az eruptiv kőzetekhez állanak közel,

A gneis. Ugyanolyan ásványi összetételű mint a gránit, 
ettől csupán textúrában különbözik.

A színes elegyrészek szerint különböző válfajait különböz
tetjük meg: biot itgne is, a muskovitgneis, serizit- 
gneis stb.

Csíllámpala. Ha a gneisben a földpát mennyisége erősen 
lecsökken, vagy pedig teljesen kimarad s helyébe a csillám 
lép, a gneis csillámpalába megy át, mely a csillám szerint mus- 
kovites, biotites stb. csíllámpala lehet.

A kristályos palákban mellékes ásványként gyakran tur- 
malin és apatit is előfordul.

A phyllitek. Finom texturájú palás kőzetek, amelyek 
mikroskopikus nagyságú quarc, földpát, csillám és chlorit egyé
nekből állanak, de alárendelten lehet bennük, apatit, turmalin, 
és gránát is. Phylliteskőzet a serizitpala, a graphitpala 
a mészphyllit stb.

A kristályos palák legtöbbjében kevés a Ca, ellenben 
viszonylag nagy a K tartalom. Elmállásuk részben attól is függ, 
hogy palásságuk milyen helyzetű. Ha a kőzet lemezei vízszin
tesek, úgy ezek közé nem tud behatolni a viz s ez esetben 
igen lassú az elmállás, ha azonban függőlegesek, vagy ehhez 
közel álló a palásság síkja, úgy a csapadékvíz ezen könnyen 
benyomulhat s megfagyva nagyon előmozdítja a mállást; ennek 
következtében a kristályos palák mélyebb részeit már erősebb 
mállás érhette annak dacára, hogy külsejük még változatlannak 
látszik.
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A földkéreg rövid geológiai története.
A föld felülete attól az időtől kezdve, mikor izzó állapotá

ból lehűlve megszilárdult, végtelenül hosszú idő alatt, folytonos 
változásokon menve keresztül, érte el mai állapotát.

A Kant-Laplace-féle elmélet szerint a föld izzó ködgomoly 
lehetett, amely lehűlés folytán húzódott össze izzó folyékony 
gömbbé. E centrális irányú lehűlés további folyamán a gömb 
felületén szilárd kéreg keletkezett, mely más mértékben húzó
dott össze mint a belsejében még mindig folyékony izzó álla
potban levő tömeg, ennek következtében a szilárd kéregben 
feszültség külömbségek léptek fel, melyek a föld felületén gyű
rődéseket és töréseket idéztek elő. A keletkező repedéseken 
a föld belsejéből izzó anyag tört ki a földkéreg felületére úgy, 
hogy az eredeti anyag elrendeződés megváltozott. Az így kiala
kúit kéreg mechanikai változás mellett nagy chemiai vál
tozáson is ment keresztül. Az a hatalmas víztömeg ugyanis, 
mely a föld izzó állapotában még gőz állapotban az athmos- 
pherában volt, a földgolyó lehűlésekor annak szilárd felületére 
lecsapódott. Ez a viz hosszú időn át a föld kérgére mind mecha
nikailag mind pedig chemiailag hatott. E hatások következmé- 
nyeképen különböző üledékes kőzetek jöttek létre. Ez üledé- 
dékes kőzetek fejlődési történetét úgynevezett geológiai aerakra 
tagolhatjuk el. Egy-egy geológiai aera alatt keletkezett üledék
sor a formáció csoport. Egy-egy ilyen formáció csoportot több 
formációra osztunk fel. Az egyes formációk korának meg
határozása a formáció kőzeteibe zárt fossilis állati és növényi 
maradványok (u. n. vezérkövületek) alapján történhetik.

A föld kérgének történetét időrendben.
1. archai, 3. palaeozoi,
2. algonkiumi, 4. mezozoi,

5. kenozoi
aerakra, illetőleg térbelileg formáció csoportokra tagoljuk.

1. Az archai formáció csoport.
Másképen azoikus kornak is nevezik, amely név onnan 

ered, hogy e korban az élet még hiányzik. Túlnyomórészt 
ekkor keletkezett a gneis, gránit, quarcit, kristályos mészkő, 
csillámpala és graphitpala. E kőzetek vastagsága igen tetemes, 
feli kell tehát tételezni, hogy az archai kor igen hosszú ideig 
tartott. Barell szerint a középső archaikum állítólag egy milliárd 
esztendővel ezelőtt zajlott le.
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2. Az algonkium formáció csoport.
Az archai aera és a palaeozói aera rétegei között a föld

kéreg némely helyén egy tetemes vastagságú rétegkomplexum: 
az algonkiumi aera maradványa lelhető fel. E rétegsorozat 
szintén uralkodóan kristályos palákból áll, de határozott klasti
kus kőzetek is találhatók, sőt, bár kevés, de határozottan fel
ismerhető kövületeket is találtak benne. A finnországi algon- 
kiumban szénréteget, a bretagneiban Radiolariakat fedeztek 
fel. Az algonkium legteljesebben Eszakamerikában, Finnország
ban és Kinában van kialakulva. E korban nagy volt a vulkani
kus tevékenység, hegységek keletkeznek és jégkorszak nyomai 
is fellelhetők.

3. A palaeozói formáció csoport.
Az ezen aerában keletkezett kőzetek vastagsága igen 

tetemes; eredetükre nézve eruptivok és üledékesek. Az eruptív- 
kőzetek között a főszerepet a gránitok, dioritok, diabazok és 
quarcporphyrok játszák. Az üledékes kőzetek között különösen 
a mészkövek uralkodnak. A kiima igen változatos. Különböző 
jégkorszakok jelei mutatkoznak. Egyes helyeken humid (igen 
csapadékos) meleg kiima uralkodott, amelynek hatása alatt 
óriási páfrányokból hihetetlenül dús mocsaras vegetáció alakult 
ki. Ezek maradványaiból keletkeztek azok a vastag kőszén
rétegek, amelyek ebben az aerában előfordulnak.

Az élő szervezetek közül hiányzanak az emlősök s a 
madarak; a flórából pedig a lombfák, viszont azonban óriási 
példányokban fejlődtek ki a páfrányok. Általában jellemző erre 
az aerára, hogy még igen tökéletlen és alacsonyrendü szer
vezetek uralkodnak.

A palaeozói formáció csoportot
cambrium, I devon,
silur, I carbon,

dyas vagy permi
formációkra osztjuk.

Cambrium. Ez a palaeozói aera legidősebb formációja. 
Gerincesek nem ismeretesek benne. A fauna mintegy 1000 faj
ból áll; uralkodóan Trilobiták, Brachiopodák, Molluscak, 
szivacsok stb. találhatók. A cambrium Angliában, Svédország
ban, Északameríkában és Csehországban igen jól van tagolva.

Silur. Az állatvilágból csupán gerinctelen szervezetek 
találhatók; e korban tűnnek fel nagy jellegzetes Cephalopodák
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és csigák. Meglehetősen elterjedtek a korallok, Crinoideák 
(tengeri liliomok) és Graptholitok. A növények közül mészalgák 
jellegzetesek. E formációban agyagpala, grauwacke, quarcitok 
és mészkövek képződtek.

Devon. A devoni lerakodásokban már igen sok állati 
maradvány található. Itt is Brachiopodak, csigák, kagylók, ten
geri liliomok és Trilobiták képezik a fauna túlnyomó részét. 
A gerincesek közül a többé-kevésbbé groteszk formájú pán
célos halak ismeretesek. Ekkor lépnek fel először a szárazföldi 
növények, köztük a páfrányok, zsurlók és a Lycopodium-félék. 
A kiima változatos. Közép- és Dél-Európában meleg kiima 
uralkodott arid zónákkal, de glaciális periodus is ismeretes. A 
devonban túlnyomórészt grauwacke, különböző mész és homok
kövek keletkeztek.

Carbon. E formációban tengeri és szárazföldi lerakodások 
képződtek hatalmas kőszéntelepekkel. A felsősziléziai, ruhr- 
vidéki, saarbrückeni és az angol kőszéntelepek túlnyomórésze 
carbon kori. A szénen kivül keletkezett üledékes kőzetek mész- 
és homokkövek még palásagyagok. Az eruptivok közül gránitok, 
diabazok és quarcporphyrok. Flórája igen kifejlődött. Különösen 
a Lepidodendronok, Sigilláriák és páfrányok fordultak elő 
hihetetlen nagy tömegekben és búja kifejlődésben. Az állatvilág 
ezzel szemben egészen visszaszorul. Különböző pókok, skorpiók, 
sáskák és más rovarok találhatók. Itt lépnek fel először a 
kétéltűek primitiv formákban.

Dyas vagy permi formáció. A dyasban konglomeratok, 
komokkövek, mészkövek, gyps, kősó lerakodások gyakoriak. 
Tengeri faunája a carbonnal szemben szegényes, a szárazföldi 
fauna ellenben annál gazdagabb. A növények közül itt lépnek 
fel először a Coniferák. Az állatvilágban a páncélos kétéltűek 
érik el fejlődésük tetőpontját. Itt lépnek fel a Theromorphák 
is, amelyek némely tekintetben emlős jellegeket tüntetnek fel.

4, A mezozoi formáció csoport (a föld középkora).
A mezozoi aerában a mai szárazföldek nagyjában már 

meg voltak. Itt lépnek fel az első magasabbrendű állatok: a 
madarak, emlősök és csontoshalak. Ezen aera faunájának jel
legét talán legjellegzetesebben az óriáshüllők adják meg.
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A mezozoikumot, trias
jura és 
kréta

formációkra osztják.
Trias formáció. Tarka homokkő, kagylós mész és keuper 

formációkra osztjuk. A tarka homokkő formációkban, homok
kövek, agyagok, márgák, gyps és kősó lerakodások, a kagylós 
mész formációban, mészkövek, dolomit, gyps és kőső; a keuper 
formációban pedig tarka márgák, gyps és homokkövek kelet
keztek. A Reptiliák nagy és változatos formákban fordulnak elő.

Jura formáció. Lias vagy fekete, dogger vagy barna és 
fehér jurára vagy maimra osztják fel. A mészkő itt sokkal 
kevesebb, mint a triasban. A páfrányok fejlődésük tetőpontján 
vannak. A Coniferák, Cykadeék igen elterjedtek. Az első 
lombfák itt lépnek fel. Az állatok közül különösen az Ammo- 
nitek és a Reptiliák igen elterjedtek, úgy hogy a jurát méltán 
nevezik ezen állatcsoportok korszakának. A Reptiliák közül 
hatalmas termetükkel az Ichthyosaurus, Plesiosaurus és a 
Brontosaurus tűnnek különösen ki.

Kréta formáció. Homokkövek és mészkövek jellemzik. 
Hatalmas vulkanikus tevékenység, hegyek képződése folyt 
ebben a formációban. Az állatvilágban a Reptiliák még igen 
elterjedtek; óriási alakjai a Brontosaurus, az óriásgyík, a 
Diplodocus. Növényzete hasonlít a jura növényzetéhez.

A kenozoi formáció csoport (a föld újkora).
Ezen aerában alakult ki véglegesen a szárazföld és tenger 

mai tagoltsága. Igen élénk a vulkanikus működés. Ebben a 
korban keletkeztek a fiatal lánchegységek (Alpesek, Atlasz, 
Kaukázus, Himalája s részben a Kárpátok). A kiima nagy te
rületeken sokkal melegebb volt, mint ma. Az állatvilágban 
igen elterjedtek az emlősök s a madarak. A növényvilágban 
uralkodó számban tenyésznek a Monocotyledonok és Dicoty- 
ledonok.

Tertier és 
quartär

formációra osztják. A tértiért még tovább tagolják egy idősebb 
és egy fiatalabb csoportra.

Idősebb tertier (Paleogen.) Eocénre és oligocenra osztjuk. 
E formáció rétegei építik fel a párisi és londoni medencét, de
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a mi középhegységeinkben és a Kárpátok külső szegélyén is 
meglehetősen elterjedtek (eocen, numulinas mészkő, oligocen 
agyagok, flysch, barna szenek (Tatabánya, Dorog, Tokod.) Az 
eocen ideje alatt Európában tropikus kiima uralkodott. Az 
oligocenban képződtek a schweizi flysch rétegek, a molasse, 
és barna szénrétegek, de gypslerakodások is ismeretesek. Az idő
sebb tertierben magas földrajzi szélességek alatt pálmák nőttek ; 
a vegetáció egyébként Dicotyledonokból, Monocotyledonokból 
és Coniferákból állott. A Coniferák között a Taxodiak ját
szottak különösen nagy szerepet. Az állatvilágból az emlősök, 
de különösen a Placentaliak és a patás állatok szaporodtak el. 
Az idősebb tertier tengereiben igen sok a cápa féle.

Fiatalabb tertier. A szárazföldek és a tengerek eloszlása 
még jobban megközelíti a mai állapotot. Igen erős helyenkint 
a vulkanikus működés. Hazánk hatalmas andezit, liparit, dacit 
és bazalt ömlései e korbeliek. A fiatalabb tértiért miocénre 
és pliocenre osztják,

A miocén üledékei főleg mészkövek, homokkövek, agya
gok ; ezek közé beletelepülve helyenkint kiadós barna szén
telepekkel találkozunk. (Salgótarján, borsodi medence.)

Apliocenben főként kavicsos, homokos kőzetek rakódtak le.
Anglia ekkor a kontinenssel még össze volt kötve; az 

Egei és Vörös tenger sem léteztek még. A Duna ebben a 
korban keletkezett. A flóra Európában igen buja. Bambus- 
félék, babérfélék, Magnóliák, Sequoiák ésTaxodiák uralkodtak. 
A vegetációból arra lehet következtetni, hogy a kiima a mainál 
sokkal melegebb volt. Az állatvilágban nagy emlősök, így a 
Dinoterium és Mastodon igen elterjedtek. Jellemző a pliocen 
faunájára, hogy ellentétben a miocén erdei faunájával, itt in
kább mezőségi állatok élnek.

Quartär. E formáció képezi a föld legfiatalabb korát. 
Kiimájára jellemző az erősen csökkenő hőmérséklet. Ekkor 
keletkeztek az Egei és a Feketetenger. Az állatvilág igen nagy 
egyedekkel van képviselve. E formációban jelent meg az ember 
a földön. A quartärt az idősebb diluviumra vagy jégkor
szakra (pleistocen) és a fiatalabb alluviumra osztják. Az 
alluvium tulajdonképen napjaink korszaka.

A diluviumra jellemző, hogy kiimája a tertierrel 
szemben igen hűvössé vált Sok volt a csapadék, miáltal a 
sarkokról nagy glecsertömegek nyomultak le mélyen az egyen
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lítő felé, illetőleg a magas hegységekről mélyre le a völgyekbe. 
Ahogy ma Grönlandot vastag jégtakaró borítja, úgy borította 
a diluviumban egész Eszakeurópát a jég. Ennek a jégtakaró
nak déli határa Délanglián, Hollandián, Középnémetországon, 
a Riesengebirgen és a Kárpátok mentén egészen az Uraiig, 
majd onnan a Petchora torkolatáig húzódott. E jégborította 
területen kívül Európában volt még egy másik eljegesedett 
terület is, amely az Alpesekből indult ki és északra körül
belül München magasságáig, délre pedig majd a Póig ért. 
Ezeken kívül voltak egyéb kisebb eljegesedett területek is a 
Pireneusokban, a Kárpátokban s a Kaukázusban.

A diluviumban azonban a területek nem voltak állan
dóan jéggel borítva. Voltak ugyanis időszakok, mikor az ég
hajlat melegebbé vált, aminek következtében azután az északi 
jégtömeg déli határa erősen visszahúzódott észak felé, az 
alpesi stb. jégtömegek pedig a hegyek közé. E területeken 
eltűntek a jégen élő állatok és növények s melegebb éghaj
latot követelő fauna és flora szaporodott el. így váltotta fel a 
jéges vagy glaciális időszakot a melegebb éghajlatú intergla- 
ciális időszak, A kutatások azt mutatják, hogy több glaciális 
és interglaciálís időszak váltakozott a diluviumban. A glaciális 
korszakot a tundravegetáció kisérte, az interglaciálís idősza
kokban pedig erdei flora és fauna élt. A diluviumnak igen 
érdekes a faunája. Ekkor élt a mamut, a barlangi medve és 
a barlangi hiéna. Nagyon el volt terjedve a rénszarvas. Az 
interglaciálís steppeterületeken nagy tömegekben élt a lemning.

Az idősebb diluviumban lépett fel végül az ember is és 
pedig a legősibb típusának tartható heidelbergi és neander- 
thali emberfaj formájában. A diluvium kőzetei főként glacialis 
származású törmelékes kőzetek, amelyek fenék-, közép-, oldal- 
és homlokmorénák alakjában ismeretesek. A glecserek a talaj 
felületét igen jellegzetesen vájták ki, formálták át; így jöttek 
létre a kar-ok, az Alpesek U'alakú völgyei, továbbá a fjordok 
Norvégiában.

Az alluvium. Az alluviumban következett be a föld 
felületének mai végleges kialakulása. Az ember az alluvium
ban lépett be a történelmi időbe: ennélfogva ez vált a leg
ismeretesebb formációvá. Az alluvium üledékei laza homokok, 
kavicsok és agyagok.
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II. RÉSZ.

Talajképződés.
Az elmállás.

A föld kérgét alkotó kőzetek eredeti állapotukban még 
nem alkalmasak arra, hogy a növényzetnek termőhelyül szol
gáljanak; mig erre alkalmassá válnak, jelentős változáson kell 
keresztül menniök. Ha egy szikladarabot tüzetesen vizsgálunk, 
a felületen sok apró repedést találunk. Fönn a hegységekben 
a sziklák ilyen repedéseibe őszkor behatol a csapadékvíz s 
ott télen megfagy. A viz térfogata ennek következtében nő, 
ezáltal óriási feszültségek lépnek fel, amelyek hatása alatt a 
szikla hova-tovább darabokra esik szét. A kisebb darabokat 
aztán a tavaszi csapadékok a helyéről elszállítják a völgyekbe. 
A viz repesztő működésével párhuzamosan maga a viz, továbbá 
a vízben feloldott C02 chemiailag is működnek s a sziklát 
alkotó ásványok igy chemiai bomláson is keresztül mennek. 
A kőzetek ily átalakításában azonban növényi és állati szerve
zetek is részt vesznek s igy képződnek ezer, sőt millió esz
tendők alatt a sziklákból örökösen ható természeti erők hatása 
alatt termékeny területek a hegységek alján.

Ezt a jelenséget — melynél tehát az eredeti kőzetek 
olyan módon alakulnak át, hogy végre termőtalajjá válnak — 
elmállásnak nevezzük. Az elmállás folyamata a kőzeteken 
még ma is folytonosan észlelhető.

Aszerint, hogy az elmállást fizikai, chemiai vagy biológiai 
okok idézik elő, fizikai, chemiai és biológiai elmállást külön
böztetünk meg. Mindhárom függ az időjárástól, jobban mondva 
az éghajlattól, de ennek főképen három tényezőjétől: a hő
mérséklettől, a nedvességtől és a párolgástól. S miután ez a 
három tényező szabályozza legfőképen az elmállást, állíthatjuk, 
hogy az elmállás éghajlati jelenség.
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1. A fizikai elmállás.
Az erdei anyakőzet szétdarabolását 

a hőmérséklet változása, 
a viz halmazállapotának változása, 
a viz mechanikai hatása 
és a szél koptató munkája,

szóval fizikai erők idézik leggyakrabban elő.
A hőmérséklet változásainak hatása. Ami a hőmér

sékletet illeti, ennek napi változása és pedig a napi leg
magasabb és legalacsonyabb hőmérséklet közötti különbség 
játssza a főszerepet. E különbség annál nagyobb, minél 
nagyobb számbelileg a szélességi fok s minél távolabb esik 
valamely hely a tengertől; más szóval a magasabb szélességi 
fokok alatt levő steppek és a sivatagok azok a helyek, hol a 
napi hőmérséklet változás a legszélsőségesebb. Ily helyeken a 
maximális hőmérséklet elérheti nappal az 50° C-t, de hajnalra 
lehűlhet a levegő 0° C. alá. Ennek a következménye azután 
az, hogy a föld kérgét képező kőzetek felső rétege erősen 
felmelegszik és kitágul, az alsó rétegek pedig — a kőzetek 
rossz hővezető tulajdonságánál fogva — nem tágulhat ki annyira, 
a kettő közt nagy feszültség lép fel s végül a kőzet felső 
rétege lepattogzik. Különösen sivatagi területeken észlelhető 
ez fokozott mértékben, mert ott a kéreg felszinének hőmér
séklete gyakran 25° C-al melegebb a felette levő levegőnél 
is. A kéreg éjszakán át a kisugárzás következtében erősen 
lehűl s a kora reggeli órákban, mikor a napsugár újból mele
gíteni kezdi, a felső rétegek fcsengő hanggal pattogzanak le.

A kőzetekben azonban más okokból is felléphet ily 
feszültség. A folytonos kitágulás és összehúzódás következté
ben a kőzeten támadt repedésbe behatolhat a viz, ott meg
fagyva térfogata ugyanakkor növekszik, mikor a kőzet térfo
gata csökken s ennek következtében a kőzetet tovább repeszti. 
Ezen napról-napra, évről-évre ismétlődő folytonos hőmérséklet 
változások nyomán fellépő feszültségek évezredek alatt teljesen 
felmorzsolhatják a kőzeteket, — amint ez az afrikai sivata
gokban látható.

A hőmérséklet változás által okozta mállás nem egyforma 
mélységig terjed. Legsekélyebb a forró égövi vagy subtropikus 
sivatagokban; itt legfeljebb egy méter mélységig jut le. A
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forró, nem kontinentális égöv alatt ellenben két-három méterig 
is lenyomulhat. Északibb steppeken északkelet Szibériában 
még ennél is mélyebbre hatol.

Ha a viz hatását kikapcsoljuk, az elmállásra sokkal ki
sebb hatással van egyedül az állandó alacsony hőmérséklet, 
bár sok példa áll előttünk arra is, hogy nagy sziklák száraz, 
hideg éghajlatban abnormis hidegek hatása alatt szétrepedtek.

A hőmérséklet változás okozta elmállás nagyobb a sötét- 
szinü kőzeteknél, tekintve hogy azok a nap sugarait jobban 
absorbeálják s ezáltal hirtelen és erősebb mértékben mele
gednek fel.

Mayer Adolf az előbbiekben elmondottakkal szemben a 
hőmérsékletváltozás által keletkezett elmállást nem tartja 
nagynak. Szerinte a kristályos kőzetek az elmállás ezen fajá
val szemben nagy ellentállást is tanúsítanak, amit azzal ma
gyaráz, hogy a kőzeteket alkotó ásványok bizonyos rugékony 
sággal bírnak. Mint bizonyítékot különösen kiemeli az egyip
tomi több ezer éves kristályos kőzetekből épített épületeket, 
amelyek mind máig alig változtak meg észrevehetően, 
pedig ezek a kőzetek a napi extrem hőmérséklet változásnak 
már évezredek óta vannak kitéve.

A hőmérséklet és a viz halmazállapot változásának 
együttes hatása az elmállásra. Amint a hőmérséklet változás 
mállasztó hatásainál már jeleztük a kőzetek feldarabolása ily 
okokból különösen akkor tetemes, ha a viz halmazállapotából 
eredő feszültségek is közrejátszanak.

Oly földrajzi szélességek alatt, hol a hőmérséklet gyakori 
változással, hol 0° C alatt, hol magasan e felett áll, a hő
mérséklet változásai a kőzeteken kisebb-nagyobb repedéseket 
idéznek elő. Ha e repedésekbe fagypont felett csapadékvíz 
hatol s a hőmérséklet fagypont alá esik, a viz térfogata ’/n-ed 
részével megnövekedve jégnemü halmazállapotba megy át. E 
térfogat változás következtében feszültség áll be, mely a kő
zeteket szétrepeszti, darabolja. Ezáltal óriási nyomást gyakorol 
a körülötte levő kőzetre és azt szétrepeszti. Különösen nagy 
az ilyen módon keletkezett elmállás magas földrajzi szélességi 
fokok alatt, hol a megfagyás és felolvadás folyton váltogatják 
egymást és az abnormálisán alacsony hőmérséklet még mélyen 
a talajban is kimutatható. Ezen két tényező mállasztó hatása 
már a subtropikus éghajlat legmagasabb szélességi fokai alatt

3
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is jelentkezik, de különösen Közép-Európa, Közép-Ázsia 
steppes síkságain tapasztalható. Közép-Európában a fagy ritkán 
hatol 0.5 m-nél mélyebbre, de ennél is magasabb szélességi 
fokok alatt tetemes mélységekben jelentkezik. A hőmérséklet 
és viz együttes mállasztó hatása legerősebb a sarkok közelé
ben és a magas hegységekben.

A forró tropikus égöv alatt — miután ott a hőmérséklet 
0° C alá soha sem süllyed, e mállási forma ismeretlen.

A viz mechanikai hatása a kőzetek elmállására. A 
viz a hőmérsékleti elmállás és a fagy hatása alatt kelet
kezett törmeléket magával viszi. Nagy felhőszakadások 
alkalmával a rohanó viz árja egész szikladarabokat vihet 
magával; ezek a viz medrét vájják, a viz partját szakgatják, 
de ezalatt maguk is kopnak s tömegükben csökkennek. Mi
helyt a viz folyása lassúbb lesz, e nagyobb köveket már nem 
cipeli magával, ezek a medrében lerakódnak s már csak kisebb 
köveket sodor az ár. Általában a viz sebességével arányosan 
csökken a cipelhető kövek nagysága.

Ha az anyakőzet az elmállás alatt egészen homokká esett 
szét és a viz ezt a homokot viszi magával, a homokszemek 
apróságuk miatt alig szenvednek változást és mindig éles 
szélekkel birnak — kivéve, ha nagy nyomás alatt állanak, ami 
glecserek alatt szokott előfordulni. Ez esetben természetesen 
a homokszemek is gömbölyded alakra kopnak.

Különösen erős mállasztó hatással bir a viz, ha glecser 
alakban működik. A glecser az alatta levő törmeléket fel- 
őrli, de ezzel egyúttal a szilárd földkérget is vájja. A dilu- 
viumból nagyon sok ilyen glecser által vájt, köszörült felület 
maradt fenn, sőt az innen származó málladékszemeken is 
észrevehetők a csiszolás nyomai.

A tenger vize is résztvehet a fizikai mállasztásban, dagály 
és apály idején, különösen viharban. A hullámok a tenger
partot szakgatják, mállasztják és elmossák.

A szél mállasztó hatása. Az erős szél szintén elősegít
heti a fizikai elmállást, mert a magával ragadott finom, apró, 
kemény quarchomokszemekkel koptatja a kőzeteket. Különö
sen félsivatagi területeken észlelhető ez, hol állandó a szél, de 
kevés csapadékkal biró arid területeken is feltűnő, hol a szél 
mállasztó tevékenysége következtében a hegyek és sziklák 
jellegzetes formákat nyernek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



35

A kőzetekből képződött málladék elszállítása 
és lerakódása.

Az elmállás utján szétesett anyakőzet ritkán marad meg 
eredeti helyén. A törmelék darabok ha a terep elég erős haj
tással bir maguktól is legördülnek, máskülönben a viz árja 
vagy a glecserek révén szállíttatnak el eredeti helyükről. A 
teljesen felaprózódott törmeléket a szél is tovább viszi.

A törmelék száraz utón való vándorlása. A málladék 
szemek között fennálló cohesio nagyságától függ, hogy a mál- 
ladék valamely eséssel biró felületen meg tud-e indulni vagy 
sem. Az agyag és a vályog a még oly erős hajtású oldalon is 
változatlanul helyben marad, ezzel szemben a homok és a 
durva törmelék már gyengébb lejtőn is lecsúszik. A völgyben 
elvonuló patak a partjait alámossa, a hegyoldal alsó része el
veszti támasztékát és beomlik, de helyére kerül az a törmelék, 
amely a parton állott. Ennek a helye viszont felülről pótlódik, 
más szóval tehát a törmelék csúszása alulról kezdődik.

Egyes megindult nagyobb szikladarabok a hegy lejtőjén 
mély utakat vájnak ki, ezeket a lejtőn lerohanó csapadékvíz 
még jobban mélyíti, a keletkezett partokról a törmelék mind 
e vájatba kerül s itt csúszik le tovább. Az igy vájt út a 
patakba torkollik s e torkollásnál halmozódik össze a leszál
lított törmelék is. így keletkeznek a patak parton a patak 
irányára merőlegesen benyúló úgynevezett törmelék kúpok. E 
kúpokban alul vannak a legnagyobb törmelékek s fokozatosan 
fölül a legkisebbek.

Murvák. A törmelék száraz és nedves utón való vándor
lása közti átmenetet a murvák képezik. Ha a hegyoldal olyan 
kőzetből áll, amely kívülről befelé gyorsan mállik mint pl. 
puha agyagpala, vagy amely több irányban hasad pl. bitu
menes mész, vagy palás homokkövek, — úgy a hegyoldal egy 
bizonyos mélységig elmállik. Az elmállott rész a még el nem 
mállottól, valamely rázkódtatásra (földrengés) elválik s a hegy
oldalon sebesen lerohan. Ez a száraz murva. Ha a száraz 
murva csapadékvízzel szívja teli magát, súlyában gyarapodva 
iszapfolyam módjára hömpölyög lefelé. Ez a nedves murva.

A murváktól meg kell különböztetni a Penck által elneve
zett „g e k r i e c h “-t, mely alatt a völgyek oldatán elmállott 
kőzetek lassú mozgásban történő levonulását értjük. Erősebb
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mozgást azon lehet észrevenni, hogy a területen levő fák a 
réteg elcsúszásának megfelelően ferdén állanak.

A törmelék viz által való szállítása. A törmelék leg
nagyobb részét a mozgó viz szállítja el. A víznek molekulái 
között relative kicsiny lévén a súrlódás a föld vonzási erejé
nek hatása alatt igen könnyen tud mozogni a ferde síkon 
lefelé. Eső alkalmával a viz ferde felületekre esik és azt a 
legkisebb finom törmeléket, mely a lejtőn különben meg sem 
tudna mozdulni magával ragadja, vagy pedig egyes nagyobb 
szemeket annyira alámos, hogy súrlódásuk csökken s igy, — 
különösen nagyobb eső alkalmával — ezek a törmelék darabok 
is mozgásba jöhetnek. Nagy felhőszakadásoknál a hatalmas 
vizár a patakok és folyók felső szakaszában nagy görgeteget 
hömpölyget magával, ezeket a viz magával cipeli mindaddig, 
mig sebessége nem csökken. Mihelyt a viz sebessége már nem 
elég ahhoz, hogy a nagyobb törmeléket magával cipelje, azok 
a patak medrében fekve maradnak. Nagy esésű vadpatakok
ban erős eső alkalmával hallani lehet kalapácsszerű ütéseket, 
amelyek attól erednek, hogy nagyobb szikladarabok gurulnak 
a mederben.

A kisebb átmérőjű törmeléket a patakok és folyók még 
tovább viszik és nagyobb távolságra rakják le s ily módon 
folytonosan feltöltik medrüket (Tisza). A legfinomabb homokot 
és iszapot a folyók folyásuk legalsó szakaszában rakják le s 
ily módon a legtermékenyebb iszapolt talajok keletkeznek. 
(Missisippi, Duna és Tisza alsó folyásánál keletkezett termé
keny talajok.)

Guppy és Mellard szerint a Jangtsekiang 21.810 m3, a 
Missisipi 17.500 m3, a Duna 8.502 m3, a Pó 1.735 m3, az 
Amazonas 69.589 m3, a Kongó 50.970 m3 anyagot visznek 
másodpercenkint magukkal. Legtöbb törmeléket szállít a 
Hoangho; egy év alatt mintegy 472,500.000 m3-t. Azonban 
kisebb hegyi patakok is óriási törmeléket szállíthatnak le 
rövid idő alatt. A Vierwaldstätti tóba ömlő kis Reussban vég
zett vizsgálatok szerint a Reuss naponta 1000 fuvar törmelé
ket szállít be a tóba.

Megfigyelések vannak arról is, hogy a törmelék nagysága 
az út hosszával milyen arányban apad. Hohenburger, aki a 
Murában figyelte meg a törmelék változását, kimutatta, hogy 
a vízben a törmelékek kopása a törmelék minőségétől és
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a megtett út hosszúságától függ. így pl. gránitdarabok 18- 
szor akkora utat bírtak el, mint ugyanolyan nagyságú ho
mokkődarabok ; ez utóbbiak a gránit által megtett út 18-ad 
része alatt már teljesen elkoptak.

A glecserek szintén szállíthatnak nagyobbmennyiségü 
törmeléket, mert a glecserek jégfolyók, amelyek a felsőbb 
völgyekből az alsó völgyek felé mozognak. Mozgásuk alatt 
medrük oldaláról törmeléket szakítanak le, de a meder fenekét 
is folyton vájják, kotorják. A glecserek által szállított törme
léket morénának hívjuk. Van oldal, közép, homlok és fenék 
moréna. Oldalmoréna keletkezik, ha a partról kerül a gle- 
cserre a törmelék. Ezt a törmeléket a jégár az oldalán szál
lítja. Ha két glecser találkozik, úgy az ezekből keletkezett 
szélesebb glecseren a találkozási oldalon levő morénákból 
középmoréna lesz. A glecser mederfenekén a jégár alján mozgó 
törmelék a fenék moréna. Mind az a törmelék, melyet a gle
cser mint különféle morénát leszállított, a glecser végén hal
mozódik fel, ott, ahol a jég már elolvadt. így képződött az 
úgynevezett homlokmoréna. Ma a glecserek természetesen 
már nem olyan nagykiterjedésüek, amint pl. a diluviumban 
voltak. Ez időben ugyanis Európa nagy része glecserekkel 
volt borítva. A Skandináv félszigetről a glecserek óriási szikla
tömböket hoztak magukkal, legnagyobbrészt a németországi 
síkságra. Ezek a glecserek elolvadása után e síkságon vissza 
is maradtak s eredetüket bizonyítja az is, hogy az ottani kő
zettől egészen elütnek. A föld történetében a glecserek hol 
itt, hol ott tűnnek fel. Valamikor pl. Grönland glecsermentes 
volt, ezzel szemben Norvégia teljesen jég alá került; most 
viszont Norvégia nagy része jégmentes, Grönland pedig tel
jesen el van borítva glecserekkel. A svájci Alpokban, a Hima
lájában, továbbá a Kaukázusban nagyon jól meg lehet figyelni 
a glecserek mozgását; ezek alapján tudjuk, hogy a glecserek 
nedves esztendőkben mélyen lejönnek a völgybe, száraz esz
tendőkben pedig kevésbbé, illetve tetemesen visszahúzódnak. 
Ha a glecser a szárazföldön valamely völgyben végződik, úgy 
a glecser végén a megolvadt jégből patak keletkezik, mely 
száraz időben kevés, hóolvadások vagy nagy felhőszakadások 
alkalmával azonban óriási törmelékdarabokat vihet magával 
és nagy pusztításokat végezhet. A tengerbe ömlő glecserekből 
alsó végüknél úszó jéghegyek válnak le. (Grönland.)
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A málladékok szállítása szél által. A szél szállító ha
tását csak legújabban a sivatagi expedíciók kutatásai óta kez
dik különösebben értékelni. A sivatagok és félsivatagok mállási 
termékeit, különösen a legkisebb nagyságú szemeket a szél 
erejénél fogva kifújja (deflatio), magasba emeli és más helyekre 
szállítja. Természetesen a szél erősségétől függ a szél által 
vitt málladékszemek nagysága. Udden szerint 0'25 mm át
mérőjű homokszemeket közepes szél már magával vihet. 
Nagyon erős 11—13 m másodpercenkinti sebességgel bíró 
szél már 1*5 mm átmérőjű homokszemeket is magával vihet. 
Ugyanazon szerző szerint ’/4—*/8 mm átmérőjű homokszemek 
közepes széllel 1 mértföldnél kisebb távolságra juthatnak csak, 
ezzel szemben V64 mm átmérőjű homokszemek ugyanezen 
szélerősséggel már a föld körül vándorolhatnak. Végül a leg
finomabb kolloidális dimensiokkal biró törmelék a levegőben 
már többé-kevésbbé a föld vonzási ereje alól is ki van vonva, 
évekig is megmarad a levegőben és csak nagyon lassan hull 
le a föld színére. A legújabb mérések azt mutatják, hogy 1 
átmérőjű porszem 2 km magasságból körülbelül csak 1 év 
alatt ülepszik le a föld felületére.

Ez a lassan, de folytonosan hulló por bizonyos erdő- és 
mezőgazdasági jelentőséggel is bir. A franciaországi Auvergné- 
ben az annyira termékeny Limaque-völgyben tetemes mennyi
ségű por ülepszik le, mely a környékbeli hegyekről származik. 
Állítólag ez a hulló por az oka annak, hogy a völgy olyan 
termékeny. Japánban a vizes rizsföldekre a környéken fekvő 
száraz területekről nagymennyiségű finom homokot hord a 
szél s ezzel fokozza a rizsföldek termőképességét.

Régen megfigyelték már, hogy agyagos, homokos terü
letek a szél málladék kifuvó hatása alatt homokos területekké 
alakultak át, mert az agyagot a szél a területekről kifújta. 
Megfigyeléseink vannak arról is, hogy némely magas láp nagy
mennyiségű finom poralkatrészt tartalmaz s ezen alkatrészek 
közül egyesek, pl. csillám, a környéken seholsem található, 
ezeket tehát csak a szél hozhatta messziről a lápos területekre.

A szélnek hatása azonban a sivatagokban és félsivata
gokban a legnagyobb. A Szahara belső területéről a szél ki
fújja a homokot s ezáltal ott sziklasivatag (hamad a) 
képződik; a kifújt homok a sivatag szélein rakódik le s igy 
keletkezik e helyen a homokos sivatag (sachel).
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Középázsiában a Tien schan vidékein, továbbá Mongó
liában, heteken át tartó porviharok dühöngenek, melyek a 
sivatagot körülvevő vegetációs területeket teljesen ellepik a 
belülről kifújt porral.

A szél által ily nagy tömegben kifújt málladék azonban 
nem rakódik le mind a sivatag szélein. Hatalmas távolságokra 
is elragadhatja a levegő áramlása. A mongoliai porviharokhoz 
hasonló nagy porhullám pl. a Szaharából Európába is eljuthat. 
1901 március hó 9—12 között Európa felett egy porvihar vo
nult el s az általa szállított por a Szaharából eredt. Ez alka
lommal Olaszországban 1.314.000 tonna, Magyarország— 
Ausztria területén 375.000 tonna, Eszaknémetország és Dánia 
területén pedig 92.700 tonna por ülepedett le. Ilyen nagy por
hullásokat véve figyelembe, számításokat végeztek arra nézve, 
hogy a szaharai homok mennyiben lehetett befolyással Euró
pára. E számítások mutatják, hogy az utolsó 3000 esztendő 
alatt Európa talaja a Szaharából eredő por következtében 15 
cm-el lett magasabb.

Itt kell még megemlítenem, hogy a talajtani szempontból 
olyannyira fontos futóhomok és lösz szintén a szél hatására 
keletkezett. A szél felkapja a finom málladék homokot 
és magával viszi mindaddig, mig ereje nem csökken. A szél 
erejének a csökkenésére a homok lerakódik ugyan a talaj 
felületére, de miután a szemek között semmiféle kötés nincs, 
a szél még a föld színén is tovább hajtja; igy keletkezik a 
futóhomok. A futóhomok a sivatagi és félsivatagi vidékeken 
otthonos, de a mi földrajzi szélességeinkben is előfordul s ren
desen ott keletkezik, ahol homokos talaj felett a növény- 
takarót kiirtották; igy a Duna-Tisza között vagy Deliblát vi
dékén — habár itt fásítással ma már újból lekötötték.

A futóhomok vándorlását Cholnoky Jenő vizsgálatai 
alapján eléggé ismerjük. Eszerint a futóhomok a dünekből indul 
meg. A dünék többé-kevésbbé párhuzamos, hosszúkás s a 
szélirányra merőleges homok hullámok, melyek folytonos moz
gásban vannak. Széles frontjuk azonban mozgás közben nem 
egyenletesen halad előre. Hellyel-közzel a szélerősség egyen
lőtlensége miatt vagy egyéb okokból kiöblösödik, ezáltal 
félhold alakú hullámok keletkeznek, melyeknek visszamaradó 
két vége a szél irányába esik. Ezeket barkhánoknak hívják. 
A barkhánok képződését növényi bokrok vagy más akadályok
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is előidézik azáltal, hogy az akadályozott helyeken a düne 
visszamarad, mig ezek közt zavartalanul halad előre. A futó
homok felszíni tagoltságának jellegzetes formája a „bucka“ is, 
mely azáltal képződik, hogy a szél egy helyen a homokot 
kifújja s ezt a kifuvás (nyalás) mögé halmozza, miáltal létrejön 
a bucka.

Futóhomokot tengerparton a tenger dagálya és apálya is 
előidézhet, A spanyolországi tengerparttól kezdve egészen a 
Kola félszigetig terjedő futóhomok ilyen eredetű. A dagály 
ideje alatt a tenger vize a finom málladékot messzire beviszi 
a lapos partra, ott részben leülepedik s apálykor ott is marad. 
Ezt a finom homokot azután a nap és a szél kiszárítja, a ten
gerről fúvó állandó szél pedig a szárazföld felé hajtja. így a 
tengerparti düne megkezdi vándorlását, különösen akkor, ha 
még nem volt elég idő arra, hogy vegetáció képződjön rajta, 
vagy pedig ha időközben képződött is rajta vegetáció, de - azt 
az emberi kéz kiirtotta.

A düne vándorlása következőképpen történik. A szél 
felőli oldalon a szél elpárologtatja a homokszemek között levő 
vizet, ezáltal közöttük az adhesio megszűnik, mire a szél 
a homokszemeket felemeli és a düne peremén átviszi. A düne 
mögött a szél ereje némileg megtörve a homokot tovább vinni 
nem képes s a düne szélárnyékos oldalán leejti. Ez a pro
cessus folyik szakadatlanul s eredménye, hogy a düne egész 
tömegében lassan előre halad. Ilyen tengerparti dünék egész 
erdőket temettek el már, de további vándorlás során az erdő 
újból kiszabadult belőlük.

Különösen Németországban a Keleti tengerpart mentén 
vannak ilyen dünés területek. Ennek a megkötése szintén 
olyan nehéz feladat volt, mint nálunk a Delibláti futóhomoké. 
Franciaországban a futóhomok megkötésére a Pinus maritimat, 
Németországban a Pinus montanat használják, mig a vizesebb 
düne völgyekben mindenütt a Populus- és éger-félékkel fási- 
tanak. Nálunk sikerrel alkalmazták az akácot is (a buckákon) 
továbbá a Pinus austriacat a nyalásokon.

A sivatagi területen keletkezett legfinomabb port a szél 
magával viszi és a sivatagokat övező füves vegetációt borítja 
el vele. Itt a homok továbbvonulása megakad, a finom porral 
takart növényzet idővel elkorhad, de visszamarad a növényzet 
mész váza. Az ilyen módon keletkezett talajt, amelyben tehát
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megtalálhatók mészcsövek alakjában az elkorhadt növények 
nyomai is, lösz talajnak nevezzük. A lösz a középázsiai 
sivataggal határos területeken több száz méter vastagságban 
képződött s azon a vidéken a legtermékenyebb talajt adja.

Németországban a Rajna mentén és Magyarországon az 
Alföld peremén szintén képződött kisebb mennyiségben lösz, 
különösen a diluviumnak abban a korszakában, mikor már a 
jég olvadni kezdett s az alóla felszabadult területek még nem 
voltak vegetációval borítva. Az akkori időben uralkodó szelek 
ezekről a területekről a finom málladékot más, már füves 
területekre hordták, miáltal lösz képződött.

2. A chemiai elmállás.
Egyszerű chemiai elmállás.

A fizikai elmállás által képződött törmeléket, ha még oly 
finomra mállott is, még nem nevezzük termőföldnek ; csak akkor 
válik belőle termőföld, ha a törmelék a chemiai és a biológiai 
elmálláson is keresztül megy. Ezen folyamatok alatt már a 
talaj chemiai összetétele is jelentős változásokon megy át.

A chemiai elmállás — melynek folyamán az eredeti kőzet 
chemiai consistentiája teljesen megváltozik,— két fázisban ját
szódik le. Első az egyszerű chemiai elmállás, amely alatt az 
eredeti kőzet viz, oxygén és szénsav hatására változik chemiai 
összetételében. Ezt követi az összetett chemiai elmállás, mely
nek folyamata alatt az egyszerű chemiai elmállásnál képző
dött uj vegyületek oldataiban további chemiai reactiók lép
nek fel.

A chemiai elmállás függ a hőmérséklettől és a viztől, 
mert a chemiai reactiók létrejövéséhez elsősorban viz és bizo
nyos hőmérséklet szükséges. Ha a hőmérséklet 0° C alatt van, 
a viz megfagy, tehát chemiai elmállás nem jöhet létre, viszont 
sivatagi területeken a magas hőmérséklet miatt olyan kevés a 
viz, hogy ilyen területeken vizhiány miatt nem lehet szó che
miai elmállásról. Mindezekből az következik, hogy az elmállás 
szoros összefüggésben van az éghajlattal. Sivatagi és sark
körüli vidéken a chemiai elmállás minimális, esetleg teljesen 
meg is szűnik s e vidékeken az őskőzetekből keletkezett tör
melék akármilyen finom szerkezetű is, csak fizikai elmállásból 
keletkezett.
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A legtöbb kristályos kőzet silicatokból áll, ennélfogva a 
chemiai elmállás is túlnyomórészt silicatokban játszódik le. A 
silicatokra jellemző, hogy egyesek már szénsav, citromsav, 
borkősav hatása alatt is bomlanak. Ilyenek az egyes kristály
vizet tartalmazó silicatok, az úgynevezett zeolithok. Ezek 
már higitott sósav hatására kovasavra és chlorvegyületekre 
bomlanak. Ezzel szemben vannak más, nehezen oldódó silicatok, 
melyek még a conc. sósavval szemben is nagy ellentállást 
mutatnak, sőt nyomás alatt is igen mérsékelten bomlanak. 
Ilyenek pl. a káli földpát és augit.

Hogy a talajban a nehezen oldható silicatok a chemiai 
elmállás segitségével, ha lassan is, de mégis elbomlanak — dacára 
hogy a talajban erős savak nem fordulnak elő, — az a hydro
lyzis jelenségével magyarázható. A talajban levő viz akár
milyen kis mértékben is hydrolyzist szenved vagyis H és OH 
ionokra bomlik úgy, hogy a viz egyidejűleg savas és lúgos 
tulajdonságúvá válik. De épen igy díssotiálnak a silicatok, ha 
vizben még oly kis mértékben oldódnak is, Na-, K-, Ca-, Mg-ra 
és aluminium kovasav, vagy tisztán kovasav ionokra. Ez 
utóbbiak a viz hydrolyzise által képződött hydrogénnel 
aluminiumkovasavat vagy kovasavat képeznek, mely nagyon 
nehezen oldódik, tehát az oldatból csapadék alakjában ki
válik. Az oldatban levő Na, K, Ca és Mg ionok pedig a viz 
OH ionjával lúgot képeznek, oldatban maradnak s igy az oldat 
lúgos tulajdonságú lesz. Ezt különben kísérleti utón is be lehet 
bizonyítani, ha pl. finom porrá tört földpátra vizet öntünk s 
ehhez alkoholban oldott phenolphtaleint adunk, az oldat meg 
fog vörösödni, ami annak a jele, hogy az oldat lúgos.

A földpátok chemiai elmállása során tehát a K, Na, Mg 
és Ca ionok a viz OH ionjával egyesülve hydroxydok alakjá
ban oldatba mennek. Ezen lúgok azonban csakhamar egyesül
nek talajban jelenlevő savakkal főképen szénsavval s igy 
végeredményben ezen savak sói, illetve carbonatok keletkez
nek. A földpátok Al-a és esetleges Fe-a szintén hydroxydok 
alakjában szabadulnak fel, de ezek hydroxydjai — mint vizben 
oldhatatlan kolloidok — csapadékot képeznek. A kovasav ha
sonlóképen vizben oldhatatlan kolloidális csapadék,

A fennebb leirt módon keletkezett egy és kétértékű 
elemek sói vizben könnyen oldódnak s ezért könnyen ki
mosódnak az elmállás helyéről; a háromértékü fémek vegyü-
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létéi ellenben mint a Fe (0H)3 és Al (0H)3, nemkülönben a kova
sav, vizben oldhatatlan kolloidális anyagok lévén, az elmállás 
színhelyén maradnak.

Ezek után tehát önmagától következik, hogy az éghajlat 
nagy befolyással van a chemiai elmállás termékeire. Vizes ég
hajlat alatt a Na2 C03, K2 C03, Ca S04 stb. kimosódnak a 
talajból; ellenben a sivatagi vagy félsivatagi területeken hol 
kevés a csapadék, nagy a párolgás, a talajon kikristályosodnak. 
A háromértékü fémek vegyületeire, továbbá az agyagra, 
kaolinra és kovasavra szintén nagy hatással van az éghajlat, 
mert ettől függ az ezen vegyületekben levő Fe, Al és Si 
mennyisége. így pl. sok esővel biró hidegebb éghajlat alatt a 
talajban sok kovasav (átlag 60%) található, ezzel szemben 
tropikus és subtropikus éghajlat alatt majdnem egészen ki
mosódik a talajból úgy, hogy abban már csak Al és Fe talál
ható, mint ahogy ez a forró égövi laterit területeken látható.

A silicatok chemiai elmállásánál az elmállás menetét 
nagyon lassítja az, hogy a leváltott kovasav a megmaradt 
részeket vékony hártyával veszi körül s ezáltal a további el
mállás csak olyan arányban haladhat tovább, amilyen arány
ban a viz a kovasavhártyán át tud diffundálni.

E helyütt néhány szót a főbb kőzetalkotó ásvány el- 
mállásáról! Az Orthoklas (káliföldpát) [K2 Al2 (Si3 O8)2] 67'7% SiO2, 
18'9% A12O3, 16'9% K2O 46'49°/0 kaolinná (H2A12 (SíO4)2H2O) 
alakul. Viszont az egész kálium és a kovasavnak 48'05%-a 
feloldódik a vizben és a mállás helyéről kimosódik (a kovasav 
1 sulyrésze 10.000 sulyrész vizben oldódik). Hasonló mérték
ben mállik a plagioklas is. Mindkettőnél könnyebben mállik 
chemiailag az ezeknél bázikusabb olikoglas, labradorit és 
anorthit.

A csillámok közül a muskovit chemiailag alig, ezzel szem
ben a biotit már könnyebben mállik. Mállási termékei : chlorit, 
quarc, epidot és különböző carbonatok. Az augitok a chemia 
bomlásnál rendesen viz felvétele mellett Ca-t és Mg-ot veszíte
nek, Az amphibolok a chemiai elmállás alatt serpentinné, zsír
kővé és Ca CO3-á alakulnak. Az olivin (Mg2 SiO4) szénsavas 
viz hatására serpentinné (H2 Mg3) (Si O4)2. H2 O) alakul át, 
s ezenközben Mg CO3 szabadul fel. A serpentin azután tovább 
bomlik, mígnem egész’Mg tartalma Mg CO3-á, kovasav tartalma 
pedig opállá, quarccá alakul.
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A földpátok hydrolytikus elmállásánál keletkezett agyagok 
(koalin) tovább bomlanak a hydrolyzís hatása alatt és végül 
kovasavra és aluminium hydroxydra esnek szét, dacára, hogy 
az agyagok igen nehezen máinak el chemiai utón.

A hydrolyzis magas hőmérsékletnél nagyobb, igy a 
chemiai elmállás is, sokkal élénkebb magas hőmérsékletnél és 
kellő viz jelenlétében.

Még rövid idővel ezelőtt a silicatok elmállását a hydro- 
lytes chemiai mállás helyett a vizben levő szénsav hatásával 
magyarázták. Ma már tudjuk, hogy a szénsav csak másod
lagosan játszik szerepet; a hydrolytos elmállás először szét
bontja a silicatokat és a már szétbontott alkatrészekre gyakorol 
hatást a szénsavas viz. Ennek is azonban csak akkor van 
különös hatása, ha különböző vizben oldhatatlan carbonatokra 
hat olyképen, hogy azokat oldható hydrocarbonatokká alakítja. 
Ezzel szemben pl, már aluminiumoxydra vagy vasoxydra nincs 
hatással. Szénsavas viz (H2 O-|-CO2) hatása alatt a kőzetek 
carbonatjai közül különösen a Ca C03, a Mg C03 és a Fe C03 
feloldódhatnak hydrocarbonatokká, csak a kőzetek mellék
alkatrészei maradnak eredeti állapotban pl.

Ca CO34-H2 C03 = Ca H2 (CO3)2
Az igy feloldott hydrocarbonatokat a csapadékvíz ki

mossa s más helyre viszi. De újból kicsapódhatnak a carbo- 
natok oly esetben, ha CO2-ban szegény, tehát kis C02 ten- 
ziójú rétegbe kerülnek. Itt — Ca H2 (C03)2-ot véve példának —

Ca H2 (CO3)2 = Ca C03 + H, 0 + C02 
egyenlet szerint CO2-ot veszítenek s újból vizben oldhatatlan 
carbonattá válva, kicsapódnak.

A carbonatokhoz hasonlóan a phosphatok is C02-os 
vízzel .oldódnak fel; Ca3 (PO4)2-et véve példának:

Ca3 (PO4)2 + 2H2 C03 = Ca H4 (PO4)2 + 2Ca C03 
egyenlet szerint.

A többi sav közül az elmállásnál a sósav és kénsav jöhet 
leginkább számításba. Az első csak vulkanikus vidékeken, a 
másik pedig a kőzetekben ott keletkezik, ahol sulfidok oxygén 
hozájutás folytán oxydálódnak s igy kénsav, ennek segítségével 
pedig gyps és alaunok keletkeznek.

Az eddig ismertetett chemiai mállási folyamatokat úgy
nevezett oldási elmállásnak nevezzük. Az eddig felsorolt ténye
zőkön kívül azonban más tényezők is közrejátszanak a chemiai
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elmállásnál, nevezetesen a levegő oxygenje és a fizikai elmál- 
lásnál képződött málladékok nagysága.

A levegő oxygénje a chemiai elmállásnál annyiban játszik 
szerepet, amennyiben a kőzetek ferro és mangano vegyü- 
leteit oxydálja, miáltal ezek ferri és mangani vegy öletekké 
alakulnak át. E jelenség már azért is érdekes, mert segít
ségével megtudjuk állapítani, hogy az elmállás milyen mélyre 
hatolt már a föld kérgében. A mélységben tudniillik az oxy- 
datio hatására a sötétbarna fekete mangano vegyületek kő
zetei átalakulnak sárgás-piros, ibolyaszinü oxydatios termé
kekké, a világoszöld vastartalmú kőzetek pedig rozsdásbarna szint 
vesznek fel. Az oxygenium a vas és mangan vegyületeken kivül 
különböző sulfidokat is oxydál. A gelanitből (Pb S) ólom- 
sulfat HPbSOJ, a pyrit és markazitból (Fe S2) pedig 
vassulfat (Fe SO4) keletkezik.

A chemiai elmállás folyamatára különösen nagy hatással 
vannak a földkéreg legfelső rétegeiben végbement fizikai 
elmálás által felaprózott kőzetek abban az esetben, ha a fizikai 
elmállás a mállási termékeket annyira felapritotta, hogy azok 
már kolloid dimensiókat érnek el. Ily méretek mellett az 
ásványi testek egészen elveszítik a kristályos tulajdonságokat. 
Ugyanis a kolloidoknál a rendkívüli kis szemnagyság miatt a 
szemcsék felülete a szemcsék tömegéhez képest oly nagy, 
hogy e felületeken már absorptiós jelenségek lépnek fel. E 
tulajdonságuknál fogva a kolloidok ásványi anyagok oldatából 
a feloldott anyagokat lekötik, anélkül azonban, hogy a kötés
nél chemiai reakció jönne létre s ép ezért ezen kötés nem is 
aequivalens mennyiségekben történik. Ezen lekötött ásványi 
alkotórészeket a kolloidok bizonyos viszonyok mellett újból 
elbocsátják. Az is lehetséges, hogy a kolloidok az ásványi 
bázisok vagy savak közül az egyiket lekötik, a másikat pedig 
oldatba engedik. így pl. a Na-t oldatba engedik a K-t pedig 
lekötik. Az ilyen talaj kolloidok különösen nagyobb mennyi
ségű Ca-t és K-t absorbeálnak s az igy előállított agyagos Ca 
és K tartalmú kolloidokat talajzeolithoknak nevezték 
el, mert chemiai analyzisük által nyert adataik a zeolithok 
adataihoz hasonlítanak.

A talajok absorptiós képessége elsősorban a málladék- 
szemek nagyságától függ, de az éghajlat is befolyással van reá. 
Hogy a málladékszem nagyságától mennyire függ az absorptio,
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bizonyítja már az, hogy pl. a nagyobb málladékszemekkel 
biró homoktalaj alig absorbeál, az esővíz tehát az ilyen talaj
ból teljesen kimoshatja a sókat. Ezzel szemben az agyagos 
talaj — mely sok kolloidmálladékot tartalmaz — nagymennyi
ségű sót absorbeál, tehát a csapadéksó kimosó hatásának is 
inkább áll ellent.

Mielőtt az éghajlatnak a chemiai elmállásra vonatkozó 
befolyását tárgyalnók, ki kell térni néhány sorban a humid 
és arid kiima ismertetésére.

Humid kiima alatt olyan éghajlatot értünk, amelyben a 
meteorologiai elemek, tehát a hőmérséklet, különösképen 
pedig a csapadék és a párolgás az év különböző szakaiban 
sem mutatnak nagy eltéréseket, meglehetős egyenletesek. De 
jellemző a humid kiimára az is, hogy az éven belül leesett 
csapadéktömegek tetemesen nagyobbak, mint az a vízmennyi
ség, amely az éven belül elpárologhat. Ez pedig azzal a kő" 
vetkezménnyel járhat, hogy a talajban fellépő szivárgó viz a 
legfelső talajrétegekből a vizben oldható sókat az altalajba 
mossa.

Az arid kiimában a meteorológiai elemekre jellemző 
az állhatatlanság, amely a meteorologiai elemeknek az év
szakok szerint való ingadozásában mutatkozik, Jellemzője 
ezenfelül az arid kiimának az is, hogy az éven belül leesett 
csapadmennyiség kisebb, mint az a vízmennyiség, amely az 
éven belül elpárologhatna, ami azonban nem zárja ki azt, 
hogy ezenközben nem volna olyan évszak, amelyben a csa
padékmennyiség nagyobb az elpárolgott vízmennyiséghez ké-' 
pest. Úgy a humid, mint az arid éghajlatnak természetesen 
több változata lehet (nedvesebb humid, szárazabb humid, 
nedvesebb arid, szárazabb arid stb.) s a kettő között is van
nak átmenetek (sémi humid, sémi arid.)

Humid éghajlatú, meleg területeken élénk a chemiai el
mállás, de épen a sok csapadék következtében a keletke
zett ásványi sók nagyon ki vannak téve a kimosásnak,

Arid, de valamelyes nedvességgel mégis rendelkező terü
leteken a chemiai elmállás által képződött sók már sokkal 
nagyobb mértékben absorbeáltatnak.

Hogy a chemiai elmállás mily mélyre hatolhat le, az 
szintén az éghajlattól függ. Nagyon száraz, arid égöv alatt a 
kőzetek a felületen egészen szárazak s ha van is csapadék,
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úgy az csak csekély mélységig hatolhat, ennélfogva az elmállt 
réteg is sekély.

Nedves humid éghajlat alatt, amikor az a csapadék- 
mennyiség, mely a kőzetekre esik, nagyobb, mint az a víz
mennyiség, amely párolgás által eltávozik, a viz nagyobb mély
ségbe jut le, mig egy viz át nem bocsátó réteghez jut; e 
rétegen felgyülemlik s mint ilyen képezi a talajvizet. Ily eset
ben a chemiai elmállás a talajvíz felületéig ér; ezen alul che
miai elmállás nincs, mert egyrészt hiányzik az oxygén, más
részt a talajvíz, — mint amely sókkal többé-kevésbbé már 
telitett — egész más tulajdonságú, mint a csapadékvíz. Miután 
a talajvíz állása nagyon is függ a csapadékmennyiségtől s 
mert csapadékbő éghajlat alatt a talajvíz csaknem a földszi- 
néig jöhet fel, ily helyen a chemiai elmállás épen csak a 
sekély legfelsőbb kőzetrétegben jelentkezik; viszont ennél 
kevésbbé humid éghajlatú területeken a talajvíz alacsony 
állása miatt a chemiai elmállás nagy mélységig terjedhet.

Olyan arid vidékeken, ahol a felületen nagy a párolgás, 
az ily úton vesztett viz az alsóbb rétegekből pótlódik, vagyis 
a viz lassú áramlásban van alulról felfelé. A párolgás követ
keztében a vizben oldott sók, melyek a víznek a talaj mélyebb 
rétegeibe való vonulása alatt vagy az alulról felfelé való emel
kedésénél kerültek a vízbe, a legfelsőbb talajrétegben kiválnak, 
úgy hogy e réteg sókban mind gazdagabb, az alsóbb rétegek 
pedig mind szegényebbek lesznek. így keletkeznek a sivatagi 
vagy félsivatagi területeken a mészsó és gyps kérgek a leg
felső talajrétegben, melyekből azonban nem hiányoznak a Na, 
K, Mg sók sem, de tekintve hogy ilyen területeken itt-ott 
nagy zápor vonul végig, a kőzet a hirtelen meggyűlt vizet 
egészében levezetni a mélyebb rétegekbe nem képes, a csa
padék emiatt a kőzet felületén folyik el s igy a legfelső ré
tegből a könnyen oldódó Na, Mg és K sókat kimossa, a ne
hezebben oldódó gyps és mész pedig visszamarad.

A fennebb vázolt só kiválásokhoz hasonló jelenségekkel 
nem sivatagi talajoknál is találkoznak. Gyakori eset, hogy a 
nem sivatagi talajoknál az eredeti mélyebb mészkőréteg fölött 
a talaj felső szintjében egy második mészkőréteg is képződik, 
anélkül hogy a két réteg egymással határos lenne. Ennek 
magyarázata az, hogy amikor chemiai elmállás az eredeti, alsó 
mészkőrétegig jutott, a viz ezen régióban oldható mészsókkal
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telt meg, majd a talaj szintjén végbemenő párolgás követ
keztében felemelkedett a legfelső talajrétegbe; itt a viz elpá
rolgott s a sók kicsapódtak.

Vizesebb, humid éghajlat alatt a csapadék viz a talaj
rétegeken keresztül vonulva, a chemiai elmállás segitségével 
sok ásványi anyagot von ki s ezeknek oldata végül eléri a 
talajvizet. A talajviz azonban egész más chemiai összetétellel 
bir, mint a felülről jövő csapadékvíz, oly vegyületeket tartal
mazhat oldva, melyek a felülről jövő viz által kioldott sók 
közül különösen a nehezen oldhatókat kicsapják. Az igy kelet
kezett csapadék a talajvízzel átitatott kőzeteket mintegy össze
cementezheti, vagy rétegesen válik ki a talajviz felülete körül. 
Ilyen módon köti pl. a kiválott vashydroxyd a homokkövet 
össze, gyakran pedig oly vastag rétegekben válik ki a talaj
vizet tartalmazó kőzetekben, hogy bányászni is érdemes.

A chemiai elmállásnál keletkezett sók absorptiója szem
pontjából a humusznak is igen jelentős szerepe van. A humusz 
ugyanis — amely bizonyos chemiai változásokon átment 
növényi maradványokból keletkezik — részben kolloidális anya
gokból áll s mint ilyen a talaj absorptiós képességét emeli, a 
chemiai elmállásnál keletkezett sókat a talajban a kimosással 
szemben visszatartja. Magától értetődik, hogy a humusz jelen
léte és igy hatása is szintén függ az éghajlattól. Sivatagi kiima 
alatt a humusz képződés olyan minimális, hogy hatását nem 
vehetjük számításba, mig dús csapadékkal biró területeken a 
talaj növényi vegetációja is olyan buja, hogy ott a humusz
képződés feltételei megvannak.

A humusz azonban nemcsak a chemiai elmállási termékek 
absorptiójával, hanem agressive is szerepel a chemiai elmál- 
lásban.

Hogy ennek okát megérthessük tudnunk kell, hogy a 
humusz szabad humusz savakat tartalmazó s emiatt savas 
tulajdonságú anyag. Szabad humusz savjai bázisokkal telítődve 
sókat (humatok) képezhetnek. Azt a humuszt, melyben a 
humuszsavak telítődve vannak, röviden telített vagy szelíd 
humusznak, azt pedig, melynek humuszsavjai telítetlenek 
telítetlen, nyers vagy savanyú humusznak hívjuk. 
(Részletesebben lásd: „A humusz“ alatt.)

A savanyú humusz szabad humusz savjai a carbonatokból 
kihajtják a szénsavat, a phosphatokból a phosphorsavat, még
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a nehezen bomló silicatokat is megtámadják, sőt ezeken felül 
még olyan vegyületeket is elbontanak, melyek a hydrolytikus 
elmállással is dacolnak: a chloridokból és stílfátokból kihajtják 
a sósavat és kénsavat. Az igy felszabadult savak azután meg
támadják a kőzeteket s fokozzák a chemiai elmállást.

A savanyú humusz védőkolloid tehát kolloid anyago
kat kolloidális oldatba képes hozni, illetve megóvja a kolloi
dokat a kicsapódástól. E tulajdonságánál fogva rendkivül fontos 
szerepet tölt be a chemiai elmállásnál. A hydrolytos elmállás 
kolloidális termékei — a vashydroxyd, az aluminiumhydroxyd, 
a csekély mennyiségű kovasav (javarészt ugyanis vizet veszítve 
Si 02 alakban válik ki) és phosphorsav — oldhatatlanok lévén 
helyükről ki nem moshatók. A savanyú humusz védő kolloid 
szerepénél fogva azonban ezek is oldódnak kolloidálisan s igy 
a csapadék által kimoshatókká válnak. Ily kimosás által jön
nek létre a különböző szine vesztett talajok a „Bleicherde“-ék. 
(Ezek közé tartozik a podzol is; lásd ott.) A chemiai elmállás 
ezen folyamatait, melyek tehát savanyú hatásra következnek 
be, humuszos elmállásnak hívjuk.

A telítetlen humusz a talajra jutó csapadékban kolloi
dálisan oldódva s a vizet sötétszinüre festve, részben a talaj 
színén elfolyik, részben annak mélyebb rétegeibe jutva vagy 
hatékonyan vesz részt (a leirt módon) a chemiai elmállásban, 
vagy a talajban az esetleg jelenlevő K, Na, Ca, Mg és Mn 
sókat, továbbá a vas- és aluminium-hydroxydokat, nem külön
ben a phosphor és kovasavat nagy felületénél fogva absor- 
beálja, illetve a felsorolt bázisokkal telítődve közömbös hu
musszá válik.

A telitett humusz már nem védő kolloid, tehát az 
ilyen humuszt tartalmazó talajoknál kimosások alig fordulhat
nak elő, tekintve, hogy a vas- és aluminium-hydroxydok s a 
többi kolloidális anyagok az ilyen talajban kicsapódott állapot
ban vannak jelen.

Az összetett chemiai elmállás.
Az egyszerű chemiai elmállásnál vizben többé-kevésbbé 

oldható K, Na, Mg, Fe és Ca sók keletkeznek. Ezeknek 
oldata egymásra hathat s ezáltal egész sor uj vegyület kelet
kezik ; ezt a folyamatot összetett elmállásnak nevez
zük. Az összetett chemiai elmállásnál nemcsak az erősebb

4
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bázisok hajtják ki a gyengébbeket vegyületeikből, hanem a 
gyengébbek is az erősebbeket. így pl. a Ca az orthoklasból 
kihajthatja a K-t miáltal epidot képződik, (egyúttal az Al-ot 
a vas váltja fel.) Az amphybol is átalakulhat calciumban gazdag 
epidottá, ha calcium sók vannak jelen; Mg sók jelenlétében 
viszont chlorittá alakulhat. Az összetett elmállásnál még az 
igen nehezen átalakuló Mn2 O3 és _ Fe2 O3 is kioldódik sulfatok, 
carbonatok és chloridok hatása alatt s ezen közben a kova
sav a silicatokból SiO2 vagy opál alakjában leválik.

A összetett elmállás legfontosabb termékei a zeolithok. 
A leucitból Ko Al2 (Sí O3)4) pl. Na2 CO3 vagy Na Cl hatása 
alatt vizfelvétel közben analcim (Na2 Al2 (Si O3)4.2 H2 0) kelet
kezik, de képződik KC1 illetve K2 CO3 is. Zeolithok olyankor 
is keletkezhetnek, mikor Na vagy Ca sók agyagokra vagy 
kovasav és Al2O3-ra hatnak.

A chemiai elmállásnál képződött sók vándorlása a talajban.
A chemiai elmállásnál képződött sóknak különösen ha 

vizben oldódnak, a talajban való megmaradása függ az illető 
területek csapadékmennyiségétől és a kőzetek elmállásánál 
keletkezett talajréteg tulajdonságától. Amikor a csapadékvíz 
leesik a talaj felületére, még csak elenyésző kevés sót tartal
maz, ennélfogva a legfelső talajrétegből az oldható sókat 
könnyen kioldja. A következő talajrétegbe érkező viz az oldott 
sóktól már bizonyos concentratióval bir, de ezáltal a só ki
oldás is gyengébb és igy a talaj felülről lefelé csak lassan 
mosódik ki. Ezért lehetséges az, hogy erősen kimosott feltalaj 
alatt olyan rétegek vannak, amelyek még sok kimosásra és 
elmállásra képes anyagot tartalmaznak.

Természetesen a víznek a mélységbe való vonulására a 
talajszerkezet nagy befolyással bírhat. Homokos talajnál pl. 
közvetlenül eső után a legfelsőbb réteg a legvizesebb, bizonyos 
idő múlva azonban az alsó rétegek tartalmaznak több vizet, 
a csapadékvíz végül a talajvíz felületéhez jut, ott gyűlik össze 
s igy ezen réteg tartalmazza a legtöbb vizet. Az agyagos talaj 
a víznek a mélységbe való levonulását nem engedi meg, 
ehelyett a legfelső rétegek telitődnek meg lassan vízzel, az 
alsóbb rétegekbe alig jut valami.

A talaj szerkezetén kívül még a talajban levő növényzet 
és különösen ennek gyökérzete van nagy hatással a chemiai
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elmállásnál keletkezett sók sorsára. Vegetáció — vagyis növény- 
takaró nélküli talajoknál a víznek a talajban való emelkedését 
csak a talaj felületi párolgása szabályozza; növényzettel borí
tott talajon ellenben a víznek a talajban való mozgását nem
csak a talaj felületi párolgása, hanem a növényzet gyökérzeté
nek felülete is szabályozza. A növényzet gyökerein keresztül 
nagy mennyiségű vizet használ el és emiatt a talaj gyökér
régiójában nagy sómennyiség halmozódik fel, mely a felhasz
nált vízből csapódik ki. A növényzet ily irányú befolyása 
miatt azonban a viz sóconcentratiója nem lesz túl nagy, mert 
ha a concentratio nő, a növényzet elhal, tehát a vizfelvétel 
abban a rétegben megszűnik. Elég csapadékkal biró félsivatagi 
területeken ellenben a talaj területén levő dús vegetáció miatt 
a növénytakaró gyökérrétegében a sók kicsapódása nagyon 
tetemes lehet.

A talaj felületén levő párolgás miatt vasvegyületek is 
rakódhatnak le a felső rétegekben, ha a vas kolloid alakban 
jön fel a mélységből és ha a vizben bizonyos organikus védő 
kolloidok vannak. De a vas Fe(H)2(CO3)2 alakjában is fel
emelkedhet az alsó talajrétegekből s abban az esetben, ha a 
felső talajrétegben kevés a CO2, a hydrocarbonat Fe CO3 
alakjában kicsapódik és a felső talajrétegben szintet képez.

A növényzet az egyes sókból nem veszi fel az összes 
alkotórészeket; egyesekkel szemben tartózkodó, ennek követ
keztében a talaj phisiologiailag savanyú vagy lúgos lehet, 
aszerint, hogy a növény a sóból a savanyú vagy a bázikus 
vegyületeket veszi fel. így pl. az (NH4)2 SO4-ből csak az 
ammóniát, a NaNO3-ból pedig megfordítva, csak a NO3-t 
veszi fel a növény. Természetes ezen jelenség miatt a növé
nyek hatására a talajban képződött sók összetételében nagyobb 
változások keletkezhetnek.

A talajból a sók a csapadékok segitségével egészen ki
moshatok. A kimosásra nagy hatással van az éghajlat és az 
egyes sók tulajdonságai. Laza homokon, különösen vizes ég
hajlat alatt igen gyors a kimosás; főképen a chloridok és a 
nitrátok azok, amelyek a talajból rövid idő alatt eltűnhetnek. 
Száraz éghajlat alatt ezzel szemben a mész halmozódik fel a 
talajban, mert a kimosásához szükséges viz csak kis 
mennyiségben van jelen. A phosphatok és silicatok — ha 
nincs telítetlen humusz jelen — alig mosódnak ki, mihelyt
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azonban csapadékdús éghajlat alatt nagyobb mennyiségű 
telítetlen humusz anyag képződik a talajban, a phosphátok, 
silicatok és a mész is nagyon gyorsan kimosódhat.

A kimosás miatt a talajvíz a forrás- és folyóvíz különböző 
mennyiségű oldott sót tartalmaz. A talaj- és forrásvízben sok 
a Ca és Mg só s ezenfelül különösen sok benne a CO2; 
ezek az úgynevezett keményvizek; ezzel szemben a folyók 
vize inkább puha viz, melyben sokkal kevesebb az oldott só.

Olyan források vize, mely magas hegyekből vagy arctikus 
vidékről ered, igen kevés sót tartalmaz, miután ilyen terüle
teken csak a fizikai elmállás folyik a száraz éghajlatú arid terü
letekkel ellentétben, ahol a források vize sok sót tartalmaz. 
A savanyú, kristályos kőzetekből fakadó források vizében 
szintén kevés az oldható só, mig homokkövekből, anyagokból, 
mészkövekből és egyes bázikus kristályos kőzetekből jövő 
vizek nagyobb mennyiségű sót tartalmaznak. Olyan források 
vize, mely humuszban gazdag területekről, pl, lápokból veszi 
eredetét, kevés vizben feloldott ásványi részt tartalmaz, de 
nagyon sok organikus anyag van benne, mely az ilyen víznek 
sokszor egész fekete szint kölcsönöz.

A folyóvizek rendesen puhák, kevés sót tartalmaznak. A 
nagy tropikus őserdőkből kijövő folyók a feloldott humusz anya
goktól egész sötétszinüek, ezek az u. n. „sötét vizek“. Különö
sen áll ez Brazília Amazon folyójának mellékfolyóira ; melyek 
tetemes organikus anyagot visznek magukkal. Az Orinoco pl. 
literenként 0'028 gr. organikus anyagot tartalmaz.

A talajokból a csapadék hatására teljesen kimosódnának 
a könnyebben oldható sók, ha a talajban egy ellenkező irányú 
tendencia nem volna folyamatban, t. i. ha nem volnának viz- 
áramlatok, melyeknek folyamán a viz a talaj alsó rétegeiből 
a felső rétegekbe emelkedik. Ezen áramlatok a talajban a 
kimosással szemben működnek, amennyiben a felsőbb réte
gekben — az erős párolgás következtében — a sók a vízből 
ismét kicsapódnak s ezáltal a kimosás paralizálódik.

A sók kicsapódása még azon okból is bekövetkezhet, 
hogy a vizes oldat telitett lesz, mire a sók kristályosodnak, 
vagy hogy a vizes oldatban chemiai változások következnek 
be, melyeknek során vizben oldhatatlan vegyületek keletkez
nek ; ezek a vízből kicsapódnak — ahogyan különböző 
carbonátok képződésénél látható.
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A sók kicsapódásánál a könnyen oldódó vegyületek csa
pódnak ki legutoljára, mert ezekre nézve legutóbb lesz telitett 
az oldat; miután pedig a telitettségi állapot csak erős párolgás 
esetén és a legfelső talajrétegben következik be, igy ezen sók 
a legfelsőbb talajrétegben kristályosodnak ki. Ilyen sók a 
Na Cl, Na2 S04, Mg S04 és a nitrátok; ezekkel szemben pl. a 
nehezebben oldódó CaSO4 már nagyobb mélységben eléri teli
tettségi fokát, tehát a gypsréteg, mely különösen steppe terü
leteken fordul elő, rendesen a Ca C03 rétegnél is mélyebben 
van, mert a Ca C03 a Ca H2 (CO3)2 vizes oldatából válik ki 
C02 veszités által és kiválási pillanata még ennek is későbben 
következik be, mint a Ca SO4-té.

A talajban a Ca H2 (CO3)2, a Fe H2 (CO3)2 a Mg H2 (CO3)2, 
és a Mn H. (CO3)2 vizes oldataiból viz és C02 felszabadulása 
következtében Ca C03, Fe C03, Mg C03 és Mn C03 kelet
keznek, melyek a talajt szilárdan összekötik. Ezek a carbo
natok néha nagyobb üregeket töltenek ki a talajban (kon- 
kreciók). A hvdrocarbonatok különösen széndioxyd mentes 
felsőbb rétegekben bomlanak ilyen módon. A leválott carbo
natok itt még további változáson is keresztül mehetnek. Pl. a 
Fe C03 hydrogen felvétel mellett levegő jelenlétében átalakul 
vasoxydhydráttá [Fe (0H)3] s ezenközben C02 szabadul fel. Az 
ilyen vasoxydhydratok képezik aztán a sárga és barna 
ockereket, a gyepvasércet, mocsárércet és a 
1 i m o n it o t.

A gyepvasérc humuszsavakat tartalmazó területeken válik 
ki hideg és mérsékelt égöv alatt különböző lápokban és mo
csarakban, azonban olyankor is képződhet, mikor vastartalmú 
forrásvíz levegővel érintkezik. Ily esetben a vas a vízből az 
u. n. vasbakteriumok segítségével csapódik ki, melyek élet- 
folyamatuk alatt a vas sókat szétbontják és a vashydroxyd 
barna nyálkás anyag alakjában leválik.

Ha a talajvízben sok az oldott vas só, akkor a vas a 
felső talajban vagy vízszintes rétegben mindjárt a talajvíz felett 
rakódik le, vagy pedig a növénygyökerek nedvszállító csator
náiban felemelkedik és az elhalt gyökerek helyén rakódik 
aztán le.

3. A biológiai elmállás.
A biológiai elmállást a kőzetekre ható állati és növényi 

szervezetek idézik elő. A növényzet mint biológiai elmállási
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tényező elsősorban mechanikai hatást gyakorolhat a kőzetekre. 
A növényi gyökerek behatolnak a kőzetek vékony repedé
seibe és ott idővel vastagodni kezdenek, számottevő erővel 
növelik a repedéseket, ennélfogva a gyökerek hatása hasonlit 
a megfagyott viz hatásához. Természetes, hogy azután ily na
gyobb repedések mentén a fizikai és chemiai elmállás tényezői 
fokozottabb mértékben léphetnek működésbe. Ilyen hasonló 
módon működnek különböző fúró kagylók is, amelyek azáltal, 
hogy a sziklába fúródnak, jó támadó helyet adnak a chemiai 
elmállásnak.

A vizből kicsapódott mész- és phosphátrétegek szintén 
növényi és állati közreműködéssel keletkeztek. Ugyanis 
különböző földi giliszták a föld kérgében lévő növényi 
maradványokat táplálkozásra fordítják s aztán ürülékük
ben kiadják, miáltal chemiailag változott anyagot hoznak 
létre.

Itt említem a növényzet abbeli szerepét is, hogy a már 
elmállott talajkérget a növényi talajtakaró elborítja, miáltal a 
viz és szél szállító hatásával szemben védi. Ezt a jelenséget 
a növényzet finom gyökérzetével végzi, amely az apró mák 
ladékszemek között kötést hoz létre. A növények eme védő 
szerepét legjobban láthatjuk a vegetációval borított patak
vagy folyópartokon.

Mikor az eredeti földkéreg lehűlt és a mechanikai és 
chemiai elmállás bizonyos finom törmelékréteget hozott létre, 
e törmelék növényi vegetáció megtelepülésére még nem volt 
alkalmas, mert hiányzott belőle a nitrogén. A nitrogén a 
föld kérgébe a levegő nitrogénjéből került azáltal, hogy ziva
taroknál elektromos kisülések által nitrogenoxydok keletkez
tek, amelyek a csapadékvízzel salétromos és salétromsavvá 
alakultak. Ezek a savak a talajban levő alkáliákkal, alkáli 
földekkel (pld. calciummal és magnéziummal) nyomokban n i t- 
rátokká alakultak. Az igy létrejött nitrátok azonban még 
nem képeztek olyan mérvű nitrogenforrást, hogy magasabb- 
rendü növények is el tudtak volna szaporodni. A bakté
riumok, azaz olyan szervezetek szaporodtak tehát el, ame
lyek felhasználták a talaj ezen tápsóit, de ezenfelül a levegő 
nitrogénjét is fel tudták használni. Ezen baktériumok elhalása 
után testük elkorhadt, miáltal már nagyobbmennyiségü nitro
géntartalmú anyag keletkezett a talajban. Csak ezután sza
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porodhattak el olyan növények, amelyek a nitrogént nitrogen- 
sók alakjában vehették fel.

így jött létre az erdős és füves vegetáció. Az 
erdős vegetáció a málladékréteg éghajlati viszonyait teljesen 
megváltoztatja, amennyiben megakadályozza a talajbeli extrém 
magas és alacsony hőmérsékletek kialakulását, csökkenti a 
talaj felszinén a párolgást és elősegiti a talaj felsőrétegében az 
elhalt növényrészek felhalmozódását.

Az u. n. füves vegetációhoz számitjuk a kaszáló
kat, legelőket, steppeket, savannákat és a 
savanyú legelőket.

A kaszáló vegetáció sok vizet követel, ehhezképest vagy 
csapadékdús éghajlat alatt fejlődik, vagy olyan helyeken, ahol 
a növényzet a vizet az altalajból nyerheti.

A steppeken rendesen kora tavasszal búja a vegetáció, 
mert a télen és a kora tavaszkor lehullt csapadékot használja 
fel; nyár folyamán egészen kisül. A steppe vegetációt jellemzi 
tehát a rövid vegetációs tartam,

A savannákban magas fü diszlik, különösen az esős év
szakokban.

A savanyú legelőkön az elhalt növényzet vizbe hull s 
savanyú humusz anyagok képződnek belőle.

Akár erdei vegetáció, akár pedig füves vegetátió fejlődött 
ki a talajon az elhaló növényzet által, a talajba sok elhalt 
növényrész kerül. Az erdőben az évenként lehulló levél és a 
kihaló fák gyökerei, füves vegetációnál pedig az évenként 
elhaló fügyökérzet kerül a talajba. Ezen elhalt növényi ma
radványok bizonyos chemiai változásokon mennek keresztül, 
a kőzetekre igen nagy hatást gyakorolnak és a biológiai el
mállásnak a legfőbb tényezői.

A biológiai elmállás folyamata alatt a növényi maradvá
nyok korlátlan levegőmennyiség esetében korhadáson, kevés 
levegő jelenlétében rothadáson mennek keresztül, közbeeső 
átmeneti termékekként pedig humuszanyagok keletkeznek.

A korhadás és rothadás általában.
Az elhalt növényrészek, melyek a talajba kerülnek, 

hamualkatrészek mellett legnagyobbrészt celluloseből, hemi- 
celluloseból, ligninből, kevés cukorból, keményitőből, kéntar
talmú növényi fehérjékből, zsirokból és glykosidakból állanak.
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A talajba ily módon került organikus anyag a levegő jelen
létében különböző változásokon megy keresztül, amelynek 
végeredményeként CO2-dá,H2O-vá, NH3-á és folytatólagHNO3-á, 
H3 PO4-é és H2 SO4-é alakulnak át. Ezt az átalakulási jelen
séget korhadásnak nevezzük.

Ha csak tisztán a chemiai jelenséget vesszük figyelembe, 
úgy a korhadás oxydatios jelenség, mert a növény carbonja 
CO2-dá, hydrogénje H2 O-vá, nitrogénje HNO3-á, a P-ja pedig 
H3 PO4-é alakul át.

Ha azonban a talajban az elhalt növényi maradványokhoz 
csak kevés 0 járul, akkor az organikus anyagok a mikroflora, 
— de tisztán chemiai rektiók hatása alatt is — a korhadástól 
eltérő változást szenvednek. A keletkezett végtermények ugyanis 
különböznek a korhadásnál képződött végtermékektől, ez eset
ben kevés teljesen oxydált vegyület keletkezik (mint pl. CO2), 
de annál több methan (CH4), a hydrothion (SH2), szabad nitro
gén, ammónia leszármazottak és esetleg PH3, vagyis olyan 
vegyületek, amelyek még oxydálhatók volnának. Ezt a reduktiós 
folyamatot rothadásnak nevezzük.

A rothadásnál képződött vegyületek közül vannak olyanok 
is, melyek összetett vegyületek egyszerű szétesésével keletkez
tek. így képződnek különböző aminosavak a fehérjékből.

A rothadnásnál leginkább olyan mikroorganizmusok sze
repelnek, amelyek a levegő oxygenjét nem használják fel; azt 
kevés O-t, melyre szükségük van az elhalt növényi marad
ványokból vonják el. Miután pedig ez nem elég ahhoz, hogy 
az egész anyagot oxydálja, igy a rothadásnál az egyszerűbb 
termékeken kivül összetett vegyületek is maradnak vissza, 
amelyek telítetlenek, tehát 0 által tovább oxydálhatók.

Valamikor azt hitték, hogy korhadás és rothadás egymás 
mellett nem létezhet. Újabb vizsgálatok azonban kimutatták, 
hogy a két jelenség egymást kiséri és ha olyan mikroorga
nizmusok vannak túlsúlyban, amelyek a levegő O-jét követelik, 
akkor inkább korhadás, ott pedig, ahol O-t nem kívánó mikro
organizmusok működnek túlsúlyban, rothadás áll be.

A korhadás.
A korhadásnál a növényi szétbontható részek az éghajlati 

tényezők hatása alatt szétesnek, a növény ásványi részei pedig 
oldható állapotban a talajba kerülnek. A korhadást o x y g e n t
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követelő baktériumok idézik elő akkor, ha kellő mennyi
ségű 0 és viz áll rendelkezésre, továbbá ha kellő hőmérséklet 
uralkodik..

A levegő O-je nagyon gyorsítja a korhadást, mert a kor- 
hadást előidéző baktériumok 0-t követelnek és minél köny- 
nyebben juthat a levegő a bomlás alatt levő növényi marad' 
ványokhoz, annál gyorsabban történik ez a bomlás. így pl. 
laza homokos talajon a zöld trágya nagyon hirtelen bomlik 
el; nehéz agyagos talajokon ennél már sokkal lassúbb az 
elbomlása.

A korhadásra nagy hatással van a hőmérséklet és a talajvíz- 
tartalom mennyisége, mert 0° C alatt a baktérium élet álta
lánosságban megszűnik, a viz is megfagy, emiatt tehát a kor
hadásnak szünetelnie kell. A korhadás 35° C körül a leginten- 
sivebb; 60° C körül pedig már ismét megszűnik. Miután 35° C 
az a hőmérséklet, amely a forró égöv alatt uralkodik és mi
után ennél a hőmérsékletnél a növények fejlődése is optimumot 
ér el, azért — természetesen kellő nedvességet feltételezve — 
ilyen hőmérsékletnél képződik a legtöbb organikus anyag, 
mely korhadásnak van kitéve. A korhadás intenzitását a külön
böző hőmérsékletnél a fejlődő CO2 mennyiségéből ítélhetjük 
meg. Ez irányban lápos talajoknál kísérleteket végeztek és 
kitűnt, hogy az esetben, ha 5'4° C-nál 1000 liter talaj levegő
ben a CO2 mennyiséget « grammnak vesszük, 10'9° C-nál 
2 « gr., 17'2° C-nál pedig 3 « grammnak felelt meg a fejlődő 
CO2 mennyiség.

Itt említem még meg, hogy a korhadásnál a baktériumo
kon kívül az aerob penészek is igen nagy szerepet 
játszanak. A talajba kerülő állati és emberi hullákat külön
böző Phycomycetesek és Eumycetesek továbbá Mucorinék, 
Penicillium félék, Fusarium és Cephalosporiumok támadják 
meg és korhasztják el. De az állatok is nagy szerepet játsza
nak a talajban elhullt állati maradványok korhadásánál. Mint 
ilyenek a különböző legyek, a Kollembolák, továbbá rovarok 
(Rhizophagus cribratus) és a giliszták említhetők fel.

A korhadás bizonyos optimális mennyiségű vizet követel, 
habár túl sok viz csökkenti, viszont ha kevés a viz, 
csak a legminimálisabb arányokban megy végbe. Arid 
éghajlat alatt pl. a talajban alig korhadnak a növényi marad
ványok el, ilyen helyeken tehát felhalmozódhatnak a talajban
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még abban az esetben is, ha a vegetáció nem nagyon buja 
Ha a talajban túl sok a viz, szintén minimális a korhadás és 
az organikus anyagok ugyancsak felhalmozódnak a talajban. 
Wollny különböző víztartalmú komposztföldeken vizsgálta a 
korhadást és kitűnt, hogy — a 10° C-nál és 6'8% víztartalom 
mellett képződött CO2 mennyiséget 1-nek véve, — 26'8"/„ viz 
mellet már 9'1-re, 46'8°/0 viz mellett pedig 17'2-re növe
kedett a CO2 térfogata. Vagyis a víztartalom addig növeli 
a korhadást, míg a túl sok viz a levegő hozzájutását meg 
nem akadályozza. Nehéz agyagtalajokon kevesebb víz
tartalom mellett sokkal lassúbb a korhadás, mint homokos 
talajon, mert az agyagos talaj annyira adsorbeálja a vizet, 
hogy a korhadást előidéző baktériumok nem juthatnak a nekik 
szükséges vízmennyiséghez, amely eset természetesen homokon 
forog fenn, miután ott a viz adsorbtio a legminimálisabb.

A korhadást elősegítik a talajban előforduló K2 CO3, 
Na2CO3 és CaCO3, ha vizes oldataik concentratiója nem túl 
nagy, mert ily esetben ezen sók a korhadást előidéző bak
tériumok növekedését támogatják. Nagyobb mennyiségben 
előforduló NaCl, KC1, K2 CO3, Na2CO3, CaCO3, FeSO4, 
továbbá szabad savak jelenléte csökkenti a korhadást, mert 
ezen sók és savak nagyobb concentratióban méregként hatnak.

Az elhalt növényi részek elkorhadása még attól is függ, 
hogy azok milyen fizikai szerkezetűek. A sűrű szerkezetű el- 
fásódott, növényrészek nemkülönben a viasszal vagy gyantával 
telt növényrészek nagyon nehezen korhadnak el.

A termőhely szempontjából rendkívül fontos jelenség a 
korhadás, mert segítségével újból tápanyagok keletkeznek a 
szerves növényi maradványokból.

A rothadás.

Az elhalt növények oxygent nem kívánó bakté
riumok hatása alatt történő bomlását rothadásnak nevezzük. 
A rothadás tehát tulajdonképen reduktiós jelenség. Ezen 
bomlás azonban mikroorganismusok nélkül is létrejöhet, tisztán 
chemiai jelenségek alapján úgy, hogy a növényeket képező 
magas molekulájú vegyületek folytonosan vizet veszítenek, 
miáltal bennük a carbon százalék a H-el és O-el szemben 
nagyon megnövekedik. Ilyen rothadás pl. a különböző szén
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félék képződése föld által eltemetett fából, mely esetben a 
carbontartalom 50%-ról 90%-ra emelkedik (Antracit).

A baktériumok által okozott rothadáshoz számítjuk a 
talajban végbemenő methán és hydrogén erjedést. A 
methán-bakteriumok különösen a celluloset támadják meg, 
melyből zsírsavak CO2 és CH4 képződnek. Mocsaras területe
ken szemlátomást is észlelhető a mocsárgáz (CHJ képződés.

Az elhalt növényi maradványok közül, különösen a túl
nyomórészt « aminosavakból felépítetett növényi fehérjék 
azok, amelyek rothadáson mennek keresztül; ezen amino
savak a rothadásnál részben fel is szabadulnak. A rothadás
nál természetesen bűzös anyagok is keletkeznek, így indol 
(C8 H7 N), kadaverin [NH2 (CH2) (CH2)3 CH2 NHJ és putrescin 
(NH2 CH2 (CH2)2 CH2 NH2). Az anaerob baktériumokon kivül a 
növényi fehérjéket a Bacillus proteus vulgaris aerob 
baktérium is rothasztja s ezen folyamat alatt is az előbb fel
sorolt bűzös anyagok keletkeznek.

A hydrogén erjedésnél a celluloseból zsírsavak, CO2 és 
H képződik, ez a fajta erjedés azonban sokkal kisebb mérték
ben megy végbe, mint a methán erjedés.

A humusz.

Ha korhadás közbeeső termékeit vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy azok az eredeti növénynél sokkal több C-t tartal
mazó, sötétszinü anyagok. Ezen közbeeső termékeknek össze
tétele a korhadás tartamától függ, de ez nem jelenti azt, hogy 
egy bizonyos idő alatt, csak ugyanolyan összetételű anyagok 
keletkezhetnek. A korhadásnál képződött ily közbeeső termé
keket humuszanyagoknak nevezzük. A humuszanyagok 
tulajdonságait illetőleg legtalálóbb Ramann jellemzése, mely 
így szól: „A humuszanyagok nagyon változó összetételű 
kolloidtömegek, melyek a növény változatlan kolloidanyagai
ból és carbonban dúsabb bomlási termékeiből állanak.“ E 
jellemzésből következik, hogy a humusznál egynemű chemiailag 
kellően meghatározott anyagokról nem lehet szó.

Humusz képződés. Ha őszkor valamely erdőben le
hullott levelek átalakulási menetét vizsgáljuk, azt vesszük 
észre, hogy a csapadék már igen rövid idő alatt kimosta a 
lehullott levelekből az anorganikus tápsókat. Ezen tápsók
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vizes oldata azután különböző baktériumoknak és penész
gombáknak szolgálnak tápanyagul s még a fagy beállta előtt 
rendkívül élénk mikroorganikus tevékenység indul meg az 
elhalt leveleken. A mikroorganismus hatása alatt a lehullott 
levelek chemiai változásokon mennek keresztül anélkül azon
ban, hogy egészen alaktalan anyaggá alakulnának át, tehát a 
levélszárak és a nehezebben bomló részek még változatlanul 
visszamaradnak. Az ilyen módon kialakult anyagot azután a 
giliszták fölturják és az alatta levő földdel összekeverve fel
falják, de ürülékükkel újból kiadják. Ezen átdolgozott anyagot 
már most a mikroflora bontja tovább, mig végre egynemű, erősen 
kolloidális sötétszinü anyag keletkezik belőle, mely már tipikus 
humusz jellegű, a sókat absorbeálja, vizben felduzzad és kol
loidális oldatot képez, amelyből elektrolytekkel kicsapható.

Ha az ilyen módon keletkezett humusznál a még el nem 
korhadt és visszamaradt organikus anyag az elkorhadt részek 
anorganikus alkotórészeit absorbeálta, a humusz t e 1 i t e 11 — 
más szóval — szelíd humusz lesz. A telitett humusz
anyagok közömbösek, amelyekből még a hig ammoniás oldat 
is csak nagyon kevés anyagot old ki, nagymennyiségű vizet 
vehetnek fel anélkül azonban, hogy kolloidos oldatot képez
nének. igen gyorsan elkorhadnak s a bennök levő N, továbbá 
az organikus tápsók a növények részére rövidesen újból fel
vehetők lesznek.

Ezzel szemben olyan talajban, amely már ki van lúgozva, 
amelyből tehát javarészt hiányoznak a Na, Ca és K sók, csak 
telítetlen humusz képződhetik. Az úgynevezett nyers 
vagy telítetlen humusz telitettségi foka annál kisebb, minél 
kevesebb só van a talajban. A nyers humuszképződés teljesen 
független a humusz tömegétől; egyedül csak a talaj sómennyi
ségétől függ. Már kevés organikus anyag jelenlétében is kép
ződhet, ha az alatta levő talaj kevés sót tartalmaz. így pl. 
homoktalajokon, — ha azok ki vannak lúgozva — tekintet nélkül 
arra, hogy kevés rajta a humuszanyag, nyers humusz képződik.

A nyers humuszképződés független a levegő O-jétől, de 
ezenfelül a talaj vízállásától is, mert mély talajvizállás mellett 
is képződhet nyers humusz és viszont a talajvíz a felszínre is 
juthat anélkül, hogy emiatt nyers humusz keletkezne, föltéve, 
hogy a talajvízben elég oldott só van, mely a humuszt telít
heti. A nyers humusz a telített humusszal ellentétben a vízzel
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igen könnyen kolloidot képezhet, az ilyen oldatok fekete
barna színűek.

A nyers humusznak a kőzetekre kifejtett elmállasztó 
hatásáról, továbbá a hydrolytos mállás termékeire gyakorolt 
hatásáról a chemiai elmállásnál volt szó.

A nyers humuszon egész különleges vegetáció alakult ki, 
igy különösen az északibb bükkerdők nyers humuszán az 
Aira flexuosa és a Melampyrum pratense, a 
mohok közül pedig a Hypnum triquetrum és a 
Dicranum scoparium gyakoriak.

A nyers humusz ellentétben a telitett humusszal nagyon 
nehezen bomlik, sőt erősen oxydáló vegyületek is csak lassan 
támadják meg és ilyenkor egy sok carbont tartalmazó, sötét
fekete tömeg marad vissza, mely azután már nem változik. 
Különösen mészben szegény növényekből és mészben nagyon 
szegény talajokon képződik. Gazdag mésztartalmú talajokon 
a humuszsavak calciummai telítődve mészhumátokat képeznek 
és igy csak telített vagy szelíd humusz képződhet. A savanyú 
humusz mésztrágyával való kezelése által mesterséges úton 
ugyanezt érhetjük el, a humusz telítődik, a nyers humusz 
szelíd humusszá alakul át.

A humusz és az éghajlat közötti összefüggés. Humusz 
csak oly vegetációval borított területeken található, ahol az 
elhalt növényi maradványok nem korhadnak egész mennyi
ségben el, ill. ezen helyeken is ott lesz több humusz, ahol 
kisebb mérvű s ott kevesebb, ahol nagyobb mérvű a korha
dás. Miután ahhoz, hogy korhadás mehessen végbe, bizonyos 
éghajlati tényezők kedvező összetalálkozása szükséges, kimond
ható, hogy a humusz képződés függ az éghajlattól.

Alacsony hőmérsékletű, száraz éghajlat, de az alacsony 
hőmérsékletű túl nedves éghajlat is kedvező a humusz felhal
mozódására, tekintve hogy ily helyeken a korhadás minimális. 
Forró égöv alatt ahol igen sok a csapadék, hatalmas növe
kedésnek indul a növényzet, rengeteg organikus anyag is 
képződik, de ebből kevés marad meg mint humusz, mert a 
kellő nedvesség és a magas hőmérséklet miatt gyorsan kor
hadásnak indul. Ezért valódi tropikus talajban mindig kevés 
a humusz.

Láng szerint olyan vidékeken is keletkezett nagy mennyi
ségben humusz, ahol nyáron át is több a csapadék és magas
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a hőmérséklet, továbbá ahol az altalajban sok mész van, mert 
ez a korhadást végző baktériumok fejlődését megakadályozza.

A subtropikus zónában az északamerikai prerik déli 
részében, vagy pl. Marokkóban, ahol kevesebb a csapadék, 
de a hőmérséklet mégis magas, nagyobb mennyiségű humusz 
képződik a talajban, ennél az esetnél azonban a keletkezési 
okokat — Ramann szerint — még nem ismerjük eléggé.

Különösen nagy mennyiségű humusz halmozódott fel félig 
arid éghajlat alatt pl. az oroszországi feketeföldön, (tschernosem.) 
Itt kora tavasszal buja vegetáció fejlődik, amelyből sok már a 
nyár elején elpusztul, de ezek nyáron az abnormális száraz 
meleg időszak, később pedig a kora őszkor beálló túlságos 
hőcsökkenés miatt nem korhadnak el, tehát a humusz felhal
mozódhat. így képződtek a Tiszántúl előforduló fekete hu
muszos és az erdélyi mezőségi talajok is. Az ezen helyeken 
képződött humusz legnagyobbrészt a steppe vegetáció gyöke
reiből képződött és a humusz az ásványi alkotó részekkel jól 
össze van keverve.

Száraz éghajlattal biró talajokban, amelyekben nagyobb 
mennyiségű Na Cl és Na2 CO3 van a talajban, szintén bekö
vetkezhet humusz felhalmozódás — dacára hogy ilyen terüle
teken a Na Cl és Na2 CO3 tartalom miatt a vegetáció nagyon 
gyér. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a sók a talajban levő 
korhasztó baktériumokat elpusztítják, a humusz lassan gya
rapszik és idővel egész fekete szint kölcsönöz a talajnak. 
Ilyenek az u. n. fekete talajok és a sötét sziklatalajok.

Túl nedves és különösen alacsony hőmérsékletű éghajlat 
alatt a humusz u. n. tőzeg alakjában halmozódik fel.

Közép meleg, mérsékelt humid éghajlat alatt már csak 
víz alatt képződhetik tőzeg, miután ily éghajlat alatt a talaj- 
bán meg vannak az erős korhadásnak az összes tényezői.

Igen magas földrajzi szélességek alatt, ahol a rövid tenyé
szeti idő miatt szegényes a vegetáció, mégis igen nagy hu
musz mennyiség halmozódhat fel, mert az év legnagyobb részén 
át 0° C körüli hőmérséklet uralkodik, amely a humusz kor- 
hadását megakadályozza. Ilyenek az észak-európai és észak
ázsiai tipikus tundrák.

A humusz chemiai és fizikai tulajdonságai. A humusz 
chemiai összetételével sokat foglalkoztak, de a vizsgálatok még 
kielégítő eredményre nem vezettek, ami nem is csodálható,
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ha figyelembe vesszük, hogy a korhadás időtartamától függőleg 
mindig más és más anyagok kerültek vizsgálat alá. A vizs
gálat folyamán különböző reagentiákkal sikerült a humuszból 
egyes egymástól eltérő anyagokat leválasztani, így a h u m i n t, 
hum ins avat stb,

Huminsav alatt a humusz ama részeit érjük, amelyet 
akkor nyerünk, ha a humuszt alkáliákkal extraháljuk és az 
így nyert oldatot savakkal kicsapjuk. Az alkáliákban nem 
oldható részeket huminnak nevezzük,

A humuszsavak vizben alig oldódnak s oldatukból ala
csony hőmérsékletnél kicsapódnak. Analyzisük szerint C-ből, 
O-ból, N-ből és H"ból állanak, de azt, hogy tulajdonképen 
milyen vegyületek, nem tudjuk. Carbon tartalmuk nagyobb, 
H és O százalékuk azonban kisebb mint a celluloseé. Leg
újabban Svén Ódén foglalkozott részletesebben a humusszal. 
Az ő meghatározása szerint humuszanyagok alatt érthetők 
mindazok a barna, fekete ismeretlen szerkezettel biró anyagok, 
amelyek a természetben a talajban organikus anyagokból 
keletkeznek mikroorganizmusok hatása alatt, de laboratórium
ban is előállíthatok mesterségesen úgy, hogy organikus anya
gokat savak és lúgok hatásának teszünk ki. A huminsavakat 
Ódén is úgy állítja elő, hogy a humusz anyagokat alkáliákkal 
extrahálja s a kioldott huminsavakat azután az oldatból savakkal 
kicsapja. A huminsavak a vizes oldatba H ionokat bocsátanak 
indikátorokkal savanyúan reagálnak, bár savasságuk még nem 
olyan erős, hogy lakmusszal is észrevehető lenne a reakció. 
Ódén különbséget tesz huminsavak és humuszsavak között. 
Szerinte a huminsavak egész csoport egymáshoz hasonló 
vegyületet foglalnak magukba, a humuszsav azonban már 
chemiai individium, amely a huminsav csoportba tartozik.

Strache és Laut a humusz anyagokat természetes 
huminsavakra, humuszszenekre, mesterséges 
huminsavakra és mesterséges huminokra oszt
ják. A természetes huminsavak növényi maradványok, bio
lógia elmállás által keletkeznek, szénsavalkáliákban oldódnak. 
Alkáliás oldatukból savakkal kicsaphatok vizben és benzolban 
oldhatatlanok. A humuszszenek a növényi maradványok ter
mészetes bomlásánál képződött sötétszinü amorph anyagok, 
melyek alkáliákban, vizben és benzolban oldhatatlanok. A 
huminok szintén növényi maradványok természetes mállásból
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keletkeztek, szénsavas alkáliákban nem, hosszabb ideig erős 
lúgokkal főzve azonban feloldódnak. Vizben és benzolban 
oldhatatlanok. A mesterséges huminsavak mesterséges utón, 
chemiai reactiókkal előállított barna amorph anyagok, amelyek 
vizben és benzolban oldhatatlanok. A mesterséges huminok szin
tén chemiai raaktióknál keletkezett anyagok, amelyek szénsavas 
alkáliákban oldhatatlanok, erős kaustikus alkáliákban azonban 
feloldódnak. Vizben és benzolban oldhatatlanok.

A természetes humuszanyagokhoz hasonló vegyületeket 
nyerhetünk, ha szénhydrátokat hig savakkal kezelünk, vagy 
ha többértékü phenolokat oxydálunk, azonban az ilyen módon 
nyert humusz chemiailag valószínűleg nem azonos a termé
szetes anyagokkal, hanem csak azokhoz hasonló kolloid,

A humusz N tartalma 1—6°/0-ot tehet ki, de általában 
függ a korhadásnak induló anyag N tartalmától. Humid terü
letek humuszának N tartalma kisebb, mint az arid területeken 
levő humuszé. A humuszban a nitrogén C-, 0-, H-hoz van 
kötve és csak a humuszanyag teljes elkorhadásával kerül a 
talajba, ilyen módon tehát a humusz a növényeknek hosszú 
ideig tartó N forrásul szolgál.

Feltűnő kevés a humuszanyagok phosphortartalma, mely 
nuclein alakban van a humuszban. A nuclein savakban nem 
oldódik, de a lúgok könnyen kioldják. A talajban levő nehezen 
oldódó phosphatokra különösen a telítetlen humuszsavakkal 
biró nyers humusz jelenléte kedvező, mert a phosphatokat 
oldható állapotba hozza. Ezzel magyarázható az is, hogy 
egyes phosphortrágyák lápos talajokon kitűnő hatásúak, más 
talajokon pedig gyengék.

A humusz hőfejlődés közben 120—190 térfogat vizet 
absorbeálhat, ezenközben erősen duzzad. Kiszárítva sötétszinü 
anyag, mely annál könnyebben melegedik fel és hül le, minél 
sötétebb. A felvett vizet igen gyorsan elpárologtatja, ezért a 
nedvesen igen jól hűt. A nehéz talajok kötöttségét nagyon lazítja. 
A talaj absorbtiós képességét emeli. A humuszos talaj a nap
sugarak által könnyebben melegedhetik fel sötétebb színe miatt.

Ha a humusz telítetlen, a növényekre káros hatással van; 
így pl- bükkerdőben a bükk természetes utón nem tud fel- 
ujulni, mert a giliszták hiánya miatt a humusz a talajjal nem 
keveredik össze, a talajon egy réteget alkot s igy a csira növé
nyek gyökereikkel az ásványi talajt nem érik el.
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A humusz nemei.
Ha az elhalt növényi maradványok csak rövid ideig kor

hadtak, tehát még megvan a növényi szerkezet s szabad 
szemmel is kivehető, a keletkezett terméket tőzegnek 
nevezzük.

Ha azonban a növényi hulladékok különböző a földben 
élő állatkák mechanikai munkájának (túrás) hatása alatt any- 
nyira szétestek, hogy a növényi szerkezetet szabad szemmel 
megismerni már nem lehet, akkor a németek által moder
nek nevezett anyag képződik. Az elmóderesedésnél különböző 
tőzegbontó növényzet gyökérzete és a talajban élő penészgom
bák is szerepet játszanak. Rendesen homokkal keverve fordul 
elő, (ahogy ez különösen folyami homokokban látható), de az 
altalaj kőzetével is keveredhet, igy: márgával, mésszel, miáltal 
márgás illetve meszes móder képződik.

Az állatok — különösen giliszták és rovarok által el
fogyasztott humuszanyagokat, melyek aztán ürülék alakjában 
kerülnek a talajba, mullnak nevezzük. Ez a humusz anyag 
már erős chemiai változáson is keresztül ment és a csapadék 
hatására a talajjal könnyen összekeveredik.

A tőzeg.
Különböző tőzegnemeket ismerünk, de valamennyi két 

csoportba osztható aszerint, hogy száraz talajban vagy vizben 
képződik-e. Szárazföldön, nagy erdőterületeken, különösen a 
mérsékelt és hideg éghajlat alatt képződik az u. n. száraz 
tőzeg, mely lehet bükk-, luc- és égertőzeg. (Ezekről részlete
sebben majd a humusztalajok tárgyalásánál lesz szó.) Ide tar
tozik a németországi síkságokon olyannyira elterjedt fény ér 
(heide) tőzeg is, mely különösen a Calluna vulgaris és az 
Erika tetralix maradványaiból képződik.

Ha eliszaposodó vízfelület sás és nád vegetációja elhalva 
vizbe hull, miután a viz az 0 hozzájárulását megakadályozza, 
rothadási folyamat áll be, tőzeg képződik, amelyen az ere
deti növényzet szerkezete felismerhető. Az ilyen tőzeggel meg
telt vizes területeket réti lápoknak, a bennök levő tőze
get pedig réti láptőzegnek nevezzük. Az ugyanily mó
don, de különböző mohokból képződött tőzeggel megtelt vizes 
területek a magas lápok,a benne található tőzeget magas 
lápi tőzegnek nevezzük.

5
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A tőzegesedési folyamat a lápban a következő: A viz 
az elhalt növényi részeket átitatja, miáltal az organikus 
anyaghoz csak kevés oxygenium juthat. Ezáltal az organikus 
anyag nem korhadhat el, az oxygenhiány miatt inkább 
elszenesedik, megfeketedik, vagyis a növényi maradványok 
chemiai bomláson mennek keresztül, miáltal a viz már köny- 
nyen kimossa belőlük a káliumot, sőt még a phosphor- 
savat is. Ezzel magyarázható a lápos talajok nagy káli és 
phosphor szegénysége. A tőzegesedés további folyamán aztán 
a növényi maradványok egészen alaktalan tömeggé alakulnak 
át, amelynek az a tulajdonsága, hogy igen nagy vízmennyi
séget képes magába szívni és magában tartani, ha azonban 
egészen kiszárad, nagyon összehúzódik és újólag már igen 
nehezen nedvesedik át. Amikor a tőzeg egészen alaktalan, 
sötét anyaggá alakult át, a tőzegesedési processus befejeződött, 
a tőzeg beért; ilyen állapotban sokszor több méter vastag
ságú rétegeket alkot és tüzelési célokra termelik.

A lápok.
A lápokat képződésük szerint réti és mohalápokra 

osztályozzuk.
A réti lápok úgy képződtek, hogy vízzel borított terü

letek vagy tavak eliszaposodtak s azután vizi növények tele
pedtek meg rajtuk. Olyan vizekben, amelyek elég meszet tar
talmaznak, a mikroorganismusok hatása alatt a vizben oldott 
mészsók, réti vagy tómész alakjában válnak le. Az ilyen 
meszet tartalmazó eliszaposodott vizeken, különösen a P h r a g- 
mites és Scirpus félék szaporodnak s mindjobban meg
töltik elhaló maradványaikkal a vizes medencét. A növényi 
maradványokból képződött tőzeg humuszanyagjai azonban mész
szel telittetnek s ezáltal neutrális vagy közömbös réti 
lápok képződnek, amelyeket sík felületük miatt sík lápok
nak is neveznek. A Phragmites és Scirpus félék azonban 
nemcsak meszet, hanem más ásványi tápsókat is követelnek, 
réti lápok tehát csak ásványi tápsókat tartalmazó vizekben 
képződhetnek.

Az ily lápokban fellépő tőzeg vagy nád-, vagy sástőzeg. 
Rendesen azonban a kettő alatt még úgynevezett iszap
tőzeg is található. Ez az előbbi kettőnél idősebb és már tel
jesen alaktalan növény maradvány okból áll. Ha a réti láp
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eliszaposodik és ha benne elég tápanyag van, úgy megtelep
szik rajta az éger, fűz és h á r s, de esetleg a t ö 1 g y is. Ezen 
magasabbrendű növényzetnek a maradványaiból azután a sás- 
és nádtőzegre egy — ezek tőzegétől teljesen elütő — más 
szerkezetű, fás tőzeg rakódik le.

Ha azonban kevés ásványi tápanyagot tartalmazó viz 
láposodík el, akkor a sást és nádat kiszorítják a C a r e x és 
az Equize tűm-félék, sőt már a Sphagnum-félék is 
megtelepszenek. Az ilyen lápban képződött tőzeg már nem 
telítődhet ásványi tápanyagokkal, minek következtében savanyú 
humuszsavak képződnek. Az absortive telítetlen tőzegű réti 
lápokból képződött talajok az u. n. t e 1 i t'e 11 e n réti láp
talajok.

A réti lápokban keletkezett tőzeg, mint említettem, vagy 
sás-, vagy nádtőzeg. A sástőzeg a Phragmites com
munis gyökeréből és rhizomaiból képződik; a lápban 0'5—2 
méter mélység közt fordul elő. Fiatalabb tőzegrétegekben a 
rhizomák sárgás, az idősebbekben pedig sötét, fekete színűek. 
A sástőzeg a vizet rendkívül mohón szívja magába és erősen 
tartja; a bűzös anyagokat absorbeálni képes és ezért szagta
lanításra is használják. Ürülékkel keverve kitűnő trágya.

A nádtőzeg jobban el van terjedve a réti lápokban, mint 
a sástőzeg és legnagyobbrészt Carex stricta ampulla
cea és vés icariából képződött. Eszakeurópában a réti 
lápokban az Equisetum palustre képez rhizomaiból ha
talmas tőzegtelepeket, nálunk azonban nem játszik nagyobb 
szerepet. A nádtőzeg friss állapotban barnaszinü, de rövid 
idő múlva megfeketedik.

A réti lápok legjobb képződési helyei a nagy folyók ár
területei. Az árterület folyómenti részén valamely nagyobb 
árvíz alkalmával gátszerüen durvább málladék rakódik le, ez
által medence képződik, amelyben aztán megtelepszik a tőzeget 
alkotó vegetáció. Az ilyen módon képződött lápokban azonban 
a tőzeg a sokszoros árvizek miatt agyaggal és homokkal ke- 
verődik.

Mélyebb vízmedencék elláposodása esetén először a 
medence szélein halmozódnak fel a vízi növények, amelyeknek 
elhalása folytán a part belső fele lassan emelkedik, miáltal a 
víztükör mind kisebb és kisebb lesz. Amint a felemelt parti 
részek szárazabbak lesznek, kevesebb vizet kívánó tőzeg-

5*
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növények is elszaporodnak rajtuk, a tőzeg mind vastagabb és 
vastagabb lesz, a láp konkáv alakot vesz fel. A vízmedence 
közepe felé a tőzegréteg vékonyabb, sőt a láp közepén esetleg 
még szabad vízfelület is látható. Előfordulhat az is, hogy 
az egész vízfelület tőzegréteggel vonódik be, amely mintegy 
a vízfelületén úszik. Ezen tőzegréteg fajsulya azonban a 
chemiai változás folyamata alatt nagyobb lesz, a vizben el- 
sülyed s helyette új réteg keletkezik; ez mindaddig ismétlődik, 
míg a medence közepe is meg nem telik tőzeggel. Végül az is 
lehetséges, hogy a tőzegréteg megmarad a viz felületén vagy 
pedig csak kevéssé merül a viz alá úgy, hogy új növényzet 
telepszik meg rajta. Ebből az új növényzetből szintén tőzeg 
keletkezik, mely az előbbi tőzegréteget annyira megerősíti, 
hogy járni lehet rajta, sőt a területet még mezőgazdasági mű
velés alá is lehet fogni, pedig a tőzeg alatt mély viz van. Ezek 
az úgynevezett úszó gyepes lápok.

A mohlápok (magas lápok). Ha mészmentes vizes 
területeken a Sphagnum mohok nagyon elszaporodnak, u. n. 
moh lápok képződnek. Miután a mohok rengeteg vizet tart
hatnak vissza és miután a már elhalt növényrészeken is képesek 
tovább fejlődni, a mohlápok tőzegje tetemes vastagságot érhet el. 
A moha láp a közepén ki van domborodva, magasabb mint a 
szélein s ezért magas lápnak is nevezik. A domborodás azért 
van, mert a láp közepén van a legtöbb viz, ott nő legbujáb
ban a vegetáció s igy a legvastagabb tőzegréteg is. A láp szélei 
felé már mind vékonyabbá válik a tőzeg.

A mohalápok növényzetét a Sphagnum medium, 
-fuse u m,-r e cur vu m,-o b t u su m, -cr isp ida t u m,-r u b e 1- 
lum, -imbricatum, -subsecundum, a Scirpus caes- 
pitosus, az Eriophorum vaginatum és a Drosera 
rotundifolia alkotják. Egyes szárazabb mohalápokon meg
található a Calluna vulgaris, az Erica tetralix, a 
Ledum palustre és a Vaccinium oxycoccus is, ha 
azonban a láp még jobban kiszárad, már csenevész erdei 
fenyő és nyír példányok is megtelepedhetnek rajta. Mi
után a Sphagnumok ásványi tápanyagban — különösen 
mészben — szegény vizben tudnak csak megélni, az elhalt 
mohok maradványai nagyon kevés hamualkatrészt tartalmaznak 
(a szárazanyagnak 2 °/0-át vagy még kevesebbjét). A mohaláp 
tőzegje pld. savanyú, mert csak O'2°/o CaO-t tartalmaz s igy
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a tőzeg humuszsavjai nem neutralizálódhatnak. Az ily 
lápok telkesítésénél ép ezért nagy súly fektetendő a 
kellő meszezésre. A mohláp tőzegjének N tartalma is 
igen csekély, l°/0 alatt marad a réti tőzeg 3°/0-ával szem
ben.

A mohalápok nagymennyiségű vizet halmoznak fel és 
miután a viz a láp közepétől perifériák felé folyik, a láp körül 
levő területeket lassan átnedvesítik. Ennek azután az a követ
kezménye, hogy a láp körüli erdő törzsei a túlsók nedvesség 
miatt kipusztulnak, az erdőterület elmocsarosodik. Az erdők
nek ilyetén elmocsarasodása mint valami természeti tünemény 
Finnországban és Oroszországban látható, ahol a tundrák moha 
lápjai mocsarasítják el az erdő északi szegélyeit és az erdőt 
lassan dél felé szorítják.

A moha lápok túlsók csapadékvíz hatása alatt annyira 
megduzzadhatnak, hogy a láp felszíne megszakad és a szaka
dáson keresztül sötét folyékony massza folyik ki, amely a láp 
környékét elönti. Viszont nagy szárazságok alkalmával a láp 
teljesen összezsugorodik és a Sphagnum-félék ki is pusztul
hatnak ; az ilyen tőzegen aztán a kevesebb vizet követelő 
növényzet telepedhet meg.

A kedvező klimatikus viszonyok hatására bármely talajon 
képződött mohalápok a regionális moha lápok. Ezek 
különösen magas északon és tengerparti nedvesebb (óceáni) 
kiima alatt, továbbá magas hegységekben fordulnak elő. Mele
gebb és szárazabb éghajlat alatt csak réti sik lápokon kép
ződnek ; ezeket helyi mohalápoknak nevezzük. A re
gionális mohalápok Hollandiától egész Rügen szigetig terjedő 
hatalmas vonalon, rendesen erős humuszrétegek felett kép
ződtek, ezenkívül azonban megtalálhatók az európai közép- 
hegységek legmagasabb régióiban is, de mindig a fás vegetáció 
legfelső határa alatt. Magyarországon Árva vármegyében 
fordulnak elő.

A mohalápok tőzeg je tőzegmohokból áll (Sphagnum- 
félék), melyek növekedésükhöz nagyon kevés ásványi táp
anyagot, de annál több vizet kívánnak, ezért nemcsak a 
talajból, de az athmospherából is nagy mennyiségű vizet 
foghatnak fel, ennél fogva az oxygén kizárás is sokkal tel
jesebb mint a sás és nád tőzegnél.
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A mohlápok legfiatalabb tőzegje világosszinü beéretlen 
tőzeg, benne a mohok maradványai szabad szemmel is jól 
láthatók, mert igen nehezen tőzegesednek el. Ennek oka az, hogy 
a mohok más tőzegnövényeknél több vizet szívhatnak magukba 
s ezáltal a tőzegesedésnek induló részek a levegő O-jétől 
csaknem teljesen el vannak zárva, továbbá a mohokban 
nehezen bomló gyanták és csersavak is előfordulnak, ennél
fogva hosszú idő kell ahhoz, hogy a réti lápokéhoz hasonló 
tőzeg képződjön. Ilyen eltőzegesedett mohlápokban csak az 
alsó rétegekben található tőzeg, ez kiszáradás után vízzel többé 
nem nedvesedik meg és kitűnő tüzelőanyag, ellentétben a 
fiatal mohtőzeggel, amely igen sok vizet szív magába és rossz 
tüzelőanyag.

A mohaláp talajok nagyon nehezen és csak sok trágya 
alkalmazásával alakíthatók át kulturtalajokká. Közülük is 
kevesebb munkát okoz a fiatalabb tőzeg, mint a tüzelésre alkal
mas tőzeg, mely utóbbi nagymérvű kontrakciós tulajdon
sága és kiszáradása miatt nehezen alakítható át termőtalajjá.

Ha a réti lápok tőzegje felemelkedik az ásványi talaj fölé, 
s ezáltal a legfelső tőzegréteg felett képződött vegetáció az ás
ványi altalajból vagy pedig a tőzeg alatti vizből ásványi sókat 
nem vehet fel, a réti lápok is mohlápokká alakulhatnak át. 
Ez esetben ásványi sókat nem igénylő mohok telepednek rája, 
melyek ellepik a legfelső tőzegréteget. Ezeknek a mohoknak 
a maradványaiból képződik aztán a mohatőzeg a réti lápban. 
Természetes, hogy a moha növényzet megtelepülése nagyon 
lassan megy; először egy átmeneti láp képződik, mely 
részben moha növényzetből, részben réti láp növényzetből áll. 
Az ilyen lápban különösen azEriophorum vaginatum 
szaporodik el és képez tőzegréteget; erre később a Scheueh- 
zeria palustrisból egy második tőzegréteg kerül s ez képezi 
aztán az átmenetet a tulajdonképeni mohatőzeghez.

Ilyen átmeneti lápok a német északi tengeren m a r s c h o- 
k o n képződnek a tengervíz által hozott iszapból; rajtuk kü
lönösön Phragmites communis szaporodik el, melyből 
egy bizonyos vastagságú réti tőzeg képződik. Ha ez a réteg 
olyan vastag lesz, hogy az ásványi sók többé nem juthatnak 
a legfelsőbb rétegbe, akkor a sok tápanyagot követelő Phrag- 
mitesek kihalnak és mohok telepednek meg helyettük, amelyek 
aztán több méter vastagságú mohtőzeget hozhatnak létre.
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Humuszfélék időnként viz alá k e r ül ő talaj oknál.
Lápos tengerpartokon pl. Északnyugatnémetországban 

a dagály és az apály szabályos menete a tengerparti talajokra 
feltűnő hatással van. A nagy német folyók az Elba, Vesera, 
s Rajna nagy mennyiségű finom iszapot hordanak az Északi 
tengerbe; ezt a tenger vize a dagály alkalmával a száraz
földre hordja, ott az iszap lerakódik és apálykor a száraz
földön marad. Ebben az iszapban a finom ásványi részeken 
kívül a folyók és a tenger planktonja, továbbá algák marad
ványai, tengeri csigák ürüléke, egyszóval tekintélyes mennyi
ségű organikus anyag található. Ezt az anyagot a tenger
parton az Arenicola marina nevű kis homoki giliszta s 
egy kis tengeri rák, a Corophium grossipes a talajban 
levő barlangjaikban felhalmozzák, felfalják s ürülékükkel újból 
kiadják. Sok ilyen giliszta és kis rák esetén a talajban nagy 
mennyiségű átdolgozott organikus anyag halmozódik fel; ez a 
felhalmozott organikus anyag képezi a nyugati német tenger
parton a „schlicket.“ A schlick hatása alatt keletkezett 
termőtalajokat „m arschoknak“ nevezik; ezek Hollandiá
tól egész Jüttland északi csücskéig terjednek s a legtermé
kenyebb talajok közé tartoznak.

Hogy a viz apály alkalmával az organikus anyagot vissza
ne vihesse, a parton kerítéseket készítenek, hogy azokkal a 
viz szállító erejét megtörjék. Ilyen területeken előbb sós 
növények, később pedig füvek telepednek meg. A mezőgazda- 
sági művelést védő gátak emelése előzi meg, amelyek a tenger
víz további kiöntését vannak hivatva megakadályozni. A német 
marschokhoz hasonlítanak a hollandiai polder talajok, 
amelyek a marschokhoz hasonlóan szintén schlick segítségével 
jönnek létre a Dollárt és a Jade öblök partjain. A schlick 
lerakódását ehelyütt egyes növényi csoportok segítik elő. A 
watt* területeken pl. a Zostera marina nevű tengeri fü 
elszaporodva igen nagy schlick tömeget köt le. A part 
magasabb részein a Salicornia herbacea nevű évelő 
növény szaporodik el és szintén a schlicknek a tengerbe való 
visszaözönlését akadályozza meg. A Salicornia régió már 24 
óra alatt több órán keresztül száraz marad, csak a legmaga
sabb dagály idején kerül viz alá és mint szűrő tartja vissza a 
schlicket. Hosszú időkön át így a schlick réteg mind magasabb

így nevezik a dagály alkalmával viz alá kerülő területeket.
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lesz s mikor már annyira megnövekedett, hogy csak ritkán 
kerül viz alá, akkor a Salicorniát kiszorítja a Glyceria 
maritima, amely annak helyén sűrű füves szőnyeget alkot. 
A Glyceria réteg évente már csak egynéhányszor kerül viz 
alá sürü szerkezeténél fogva a tengervízből, majd az egész 
schlicket leköti s ezzel annyira emeli a partot, hogy a tenger 
vize többé elönteni nem tudja. Ekkor a Glyceriát kiszorítja a 
Festuca rubra, az Agrostis alba, a Juncus 
Gerardi és a Plantago maritima, melyek mind
egyike sűrű gyökérzettel bir s igy végleg leköti a schlicket. 
Ezeket a magasabb parti kaszálókat végül aztán mező- 
gazdasági művelés alá veszik.

A forró égöv alatti nagy folyók (Kongo, Zambezi Afriká
ban) betorkolásai körül sűrű nagy területeket borítva az úgy
nevezett „mangrove“ vegetáció telepszik meg. Ezek sűrű
ségeibe lerakódnak a folyók s a tenger iszapja, továbbá 
a mangrove vegetáció elhalt maradványai és ily módon a 
területek eliszaposodnak, anélkül azonban, hogy tőzeg kép
ződne rajtuk. Ha az ilyen területek viz fölé kerülnek, kitűnő 
fizikai tulajdonságokkal biró humuszos talajok képződnek 
belőlük.

Egyes tőzeg területeken, amelyek nincsenek folytonosan 
viz alatt, a tőzegre bizonyos kedvező körülmények között 
megtelepszik Európában az Alnus glutinosa és a fűz, 
Északamerika déli részében pedig aTaxodium distichum. 
Ezen fák elhulló levelei által igen nagy tömegű humuszt hoz
nak létre, mely az aljnövényzet tőzegjével összekeveredik; 
miután ezeken á területeken élő állatvilág nagyon elszaporo
dott és túró munkája által a humuszt felaprítja, olyan anyag 
keletkezhetik, mely megközelíti a modert.

Nagy folyók alsó folyásai mentén az évi áradások miatt 
időnként nagyobb területek kerülnek viz alá és hatalmas 
mennyiségű iszap rakódik le. Az áradás tartama alatt az 
iszapon nagyobb mennyiségű édes vizi plankton szaporodik 
el, de ezenkívül algák is fejlődnek, amelyek a viz visszahúzó
dása után elhalnak. Ezek az elhalt organikus maradványok 
az iszappal összekeveredvén a legtermékenyebb termőtalajokat 
adják és különösen jó fizikai tulajdonságokkal bírnak. Az 
ilyen területeket, melyek a Duna, Száva, Elba, Wesern, Rajna 
mentén találhatók, a németek flussaueknak (folyómenti
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kalászoknak) nevezik. Nem szorul magyarázatra, hogy ezek a 
talajok annak köszönhetik humusztartalmukat, hogy időnkint 
viz alá kerülnek.

A humusz és a tőzeg átalakulása moder és 
tőzeges talajjá.

Az alpesi humusz. Ha a réti vagy mohalápok tőzegje 
bizonyos növényzet vagy élő állatok hatása vagy emberi mű
velés alatt annyira szétesik, hogy a tőzeg szerkezete szabad 
szemmel többé nem vehető ki, moder, ha pedig ez az alta
lajjal összekeveredik, akkor moder talajok képződnek. 
Ilyen moder talaj a réti lápokból képződött kaszálók vagy a 
mezőgazdasági művelés alatt álló mohalápok legfelső rétege.

Azokat a növényeket, amelyek gyökereikkel úgy átnövik 
a tőzeget, hogy az teljesen szétesik, humuszpusztító 
vegetációnak nevezzük. Ide tartozik első sorban az A i r a 
flexuosa, mely különösen a megritkított erdőkben szapo
rodik el és a talaj felületén levő erdei tőzeget támadja meg 
úgy, hogy azt egynéhány esztendő alatt moderré alakítja. 
Szárazabb erdőtalajokon nálunk és kelet közép Európában 
az Aira caryophyllacea és az Aira praecox, nedve
sebb talajokon pedig a Molinea coerulea pusztítja el 
az erdei tőzeget. A tőzeg bontó növényzethez számítjuk a 
Calamagrostis epigejost és a Nardus strictat is.

Az állatvilágból különösen a nagyobb földi giliszták 
és vakondok azok, amelyek a humuszt moderré aprítják.

Az organikus növényi maradványoknak egy különleges 
átalakulási alakját, az alpesi humuszt is itt tárgyalom, 
amellyel különösen Ebermayer foglalkozott annak idején tüze
tesebben; ő ezt a humuszfajtát először a bajor alpesekben vizs
gálta. Leírása szerint az alpesi humusz sötétfekete, majdnem 
poralakú laza föld, amely csak elkorhadt növényi maradvá
nyokból áll, de csodálatosképen sem giliszta-, sem rovar
ürülék nem található benne, tehát az élő giliszták és rovarok 
is hiányzanak belőle. Az alpesi humusz hamutartalma csekély« 
ásványi alkotó részek nincsenek benne. Sokszor több méter vas
tagságú és igen szép luc, bükk és jegenye fenyő állományok 
diszlenek rajta. Eleinte azt hitték, hogy az alpesi humusz csak 
mészen fejlődik, Leiningen gróf kutatásai azonban igazolják,
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hogy nemcsak mészkövön, hanem a legkülönbözőbb kőzeteken 
is kialakulhat. Bebizonyosodott továbbá az is, hogy az alpesi 
humusz klimatikus kialakulás, mely a mérsékelt éghajlat me
legebb részének hegységeiben képződik. Az, hogy annyira 
elkorhadt és elmoderesedett, a mérsékelt éghajlat melegebb 
zónáiban levő hegyek különleges klimatikus viszonyaival ma
gyarázható. Az alpesi humusz előfordulási helyein nappal és 
nyáron igen nagy a besugárzás, a talajon fekvő organikus 
anyag tehát nagyon felmelegszik. Miután pedig a csapadék- 
viszonyok igen kedvezőek, a rövid nyár alatt a növényi ma
radványok elmoderesedése optimális viszonyok között tör
ténik. Ha nem volna az alpesi humusz régióiban egy évben 
9 hónapon keresztül igen alacsony hőmérséklet, akkor az 
alpesi humusz ki se tudna fejlődni, igy azonban a korhadás, 
mely a növényi maradványokat moderré alakítja, csak 3 
hónapig tart, a 9 hónapos hideg pedig megakadályozza, hogy 
a moder további korhadás által veszendőbe menjen. Ennek 
pedig az a végeredménye, hogy a moder vastag rétegekben 
felhalmozódik.

A talajszerkezetben humusz hatásra bekövetkező 
változások.

Ortstein (kőfok).
Hollandiától kezdve Jüttlandon, egész Németországon, 

Estlandon, Kurlandon, továbbá Oroszországon és Szibérián 
keresztül humid éghajlat alatt nyers, savanyú humusz közre
működésével a talaj bizonyos mélységeiben egy kötött, viz- 
áthatatlan réteg alakul ki, mely humuszsavak által összekötött 
quarc homokból áll s az erdőtelepítés elé sokszor leküzd
hetetlen akadályokat gördít, miután a fás növények gyökerei 
ezen a rétegen áttörni nem tudnak. Ezt a megkeményedett 
réteget a németek ortsteinnek nevezik, magyarul pedig kőfok
nak nevezhetnénk el.

P. E. Müller az orstein kiváló kutatója háromféle ortsteint 
különböztet meg és pedig beiszapolás által képződött 
ortsteint, mely agyagos vagy tőzeges szerkezetű lehet, az 
absorcióval képződött humuszos ortsteint, mely 
vasban dús vagy szegény lehet és végül a konkreciós 
szerkezetű ortsteint.
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Az agyagos, fehér ortstein tulajdonképen nem számítható 
a valódi ortsteinek közé. Laza szerkezetű erdei talajban ke
letkezik, ha a laza feltalaj legfinomabb málladékszemei kimo
sódnak és az altalaj legfelső rétegét kitömik. Csak olyan erdei 
talajon keletkezik, amelyen nincs savanyú humusz, továbbá 
a Fe (0H)3 és humuszanyagok kötőanyagként nem szerepelnek 
benne.

A tőzegszerü orstein teljesen kimosott fenyér vagy erdei 
feltalaj alatt képződik durva homoktalajokon. A sötét humusz
savak a durva homokszemeket tömött réteg alakjában kötik 
össze, A levegőn szétesik ; natronluggal kezelve világos homok 
és egy sötét humuszos oldat nyerhető belőle. Rendesen a 
tulajdonképeni humusz kőfok felett fejlődik ki.

A humusz kőfok vagy a tulajdonképeni ortstein sötét
barna, de sokszor egész feketeszinü homokkő réteg, amelynél 
a homokszemek humuszsavak által kötődnek össze. A talajvíz 
közelében már valamivel puhább. Sokszor tetemes vastartalma 
is lehet. Rendesen tőzeggel borított fenyér vagy erdei talaj 
alatt képződik, ahol a humid kiima befolyása alatt az alkali 
és a mészsók kimosódtak s emiatt a humusz telítetlen. Vastag
sága s ép igy a mélység, melyben előfordul, igen változatos. 
Szabad levegőn az ortsteinben levő organikus anyag (savanyú 
humusz) korhadásnak indul és ezt követőleg az ortstein 
világosszinü homokká esik szét. Minél több benne az organikus 
anyag, annál hamarább mállik. Elmállását a fagy is nagyban 
elősegíti. Egyes esetekben a viz az ortsteinban mély kidudoro- 
dásokat idéz elő, úgy hogy ezeken a helyeken a réteges ort
stein tömb alakot vesz fel (ortsteintömb, ortsteintopf). E for
májában a legkedvezőtlenebb az ortstein a nő vény vegetáció 
szempontjából.

Hogy tulajdonképeni vagy humuszus ortstein képződjön, 
első főfeltétel, hogy humid kiima alatt a feltalajból az altalajba 
a szivárgó viz kimosást végezzen. Oly területeken tehát, ahol az 
elpárolgás sokkal nagyobb mint a csapadék, ortstein képződés 
el sem képzelhető.

Miután az esővíz alig tartalmaz sót, igy a feltalajból ki
moshatja a vizben könnyen oldható alkali sókat, sőt a feltalaj 
humuszának korhadásánál képződő nagyobb mennyiségű CO2 
segítségével az oldhatatlan Ca C03-ot is. A kimosás első stá
diumában a feltalajban az elektrolitok hiánya miatt először a
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finom kolloidális agyagos részek mosódnak ki; ezek a mélyebb 
elektrolytdús rétegekben kicsapódnak és az u. n. agyagos ort- 
steint képezik. A kimosás előrehaladtával a viz a feltalajból végre 
kimossa az összes sókat, amelyek a humuszt közömbösiteni 
tudnák. Ezért a humusz savanyú, telítetlen humusszá alakul át, 
mely vizben kolloidos oldatot képez. Ebben az állapotban mint 
védő kolloid szerepel és megakadályozza a finom agyagnak, 
továbbá a feltalajban levő kolloidális Fe (OH)3-nak kolloidális 
oldatból való kicsapását. A csapadékviz most már a feltalajból 
kimossa a kolloidokat az alsó rétegbe, ahol jelen vannak mind
azon elektrolytok, amelyek a feltalajból előzőleg kimosódtak. 
Ezek az elekrolytok — elsősorban a Ca sók — kicsapják a 
kolloidális humuszt, amely aztán összeköti a homokszemeket. 
De a kolloidális humusz kicsapódása által eltűnik a védő 
kolloid is, amely eddig kolloidális oldatban tartotta a legfino
mabb homokot, agyagot és vashydroxydot, úgy hogy ezek is 
kicsapódván, a homokszemek között mint kötőanyag szerepelnek, 
így aztán az ortstein rétegben kisebb-nagyobb mennyiségű agya
gos kötőanyag és többször nagyobb mennyiségű vas található.

Az ortstein képződésre nagy befolyással van a talaj
takarót képező vegetáció. A tölgyerdő alatt csak a legritkább 
esetben képződik savanyú humusz, igy tehát ortstein is; a 
bükk, de különösen a fenyő (lucz, erdei fenyő) 
állományokban már gyakoribb. A legnagyobb mér
tékben azonban a fenyéren növő vegetáció, (a C a 11 u n a 
vulgaris és az Erica tetralix stb.) ségiti elő a savanyu 
humusz képződését és valóban Eszaknémetországban a fenyér- 
talajnak különös speciálitása az ortstein. Régebben azt hitték, 
hogy ortstein csak az északnémet Heidében alakulhat ki, ma 
már közép és magas hegységekben is ismernek typikus ort- 
steinkialakulásokat. Nem tagadható azonban, hogy az észak
német homokterületeken képződik talán legkönnyebben. De 
nemcsak homoktalajokon, hanem grusban sőt vályog
talajokban is találtak ortsteint, mely azonban ilyen 
helyeken nem alakul ki tipikusan.

A konkreciós ortsteinek közé számítjuk a vasas ho
mokkövet és a gyepvaskövet. Ez utóbbi fontosabb, 
habár a humuszos ortsteinhez képest csekély elterjedésü. A 
gyepvaskőnél a homokszemek kötőanyagja vas, mely sokszor 
az ortsteinnak 8O°/o-át is kiteheti.
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Talajművelés szempontjából Ramann ortserdét, sö- 
tétortsteint és szürkésbarna ortsteint külön
böztet meg.

Az ortserde könnyen szétmorzsolódik, sok organikus 
anyagot tartalmaz; ez az ortstein legkedvezőbb alakja.

A sötét ortstein sötétszinü, kemény, kőszerü anyag és a 
német heidénak tipikus kialakulása.

A szürke ortstein kevés organikus anyagot tartalmaz. 
Ez képezi a legkeményebb és legvastagabb rétegeket, erdei 
vegetáció szempontjából tehát ez a legkártékonyabb. A szürke 
ortsteinre sokszor sötétfekete laza ortsteinréteg rakódik le. 
Ez azonos a Müller-féle tőzeges ortsteinnel.

ALandesekben (Délfranciaországban) több mint 10.000 Km2 
területen szintén előfordul ortsteinszerü képződmény, melynél 
a homokszemeket egy vasas humuszos kötőanyag tartja össze. 
Ezt az ortstein féleséget ott alios- nak nevezik.

Az ortstein a fásításnál igen kellemetlen akadály, mert 
az erdősítési költségeket tetemesen emeli. Ha nem nagyon ke
mény és nincs nagyon mélyen a talajban, akkor először eké
vel barázdákat szántanak. Ezekbe a barázdákba aztán egy 
mélyen járó ekével újból beszántanak, mire az eke a kőfokot 
széttöri. Ha az ortstein nagyon kemény, akkor rendesen úgy 
erdősítenek, hogy pásztákban törőszerszámokkal áttörik a kő
fokot, hogy így az al- és feltalaj között a kapcsolatot létre
hozzák és azután ezen a pásztán erdősítenek.

A fizikai, chemiai és biológiai elmállás 
összefoglalása klimatikus szempontból.

Az előbbi fejezetekben tárgyalt elmállások igen szoros 
kapcsolatban vannak az éghajlattal. Az éghajlatnak pedig leg
fontosabb meteorológiai elemei a csapadék és a hőmérséklet 
s ez a két tényező az elmállás kialakulásánál is döntő szerepet 
játszik. Ha azonban pontosan vizsgáljuk a csapadék, a hő
mérséklet és az elmállás közötti összefüggést, azt fogjuk látni, 
hogy az elmállásnál döntő szerepe van annak, hogy milyen 
az évi középhőmérséklet, az évi csapadék, a párolgás és a 
leesett csapadéktömegek közötti viszonyszám.

Az elmállás legerősebb, igen forró, de csapadékdús 
vidékeken, tehát a tropikus, sok csapadékkal biró erdőkben.
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Ezen a vidékeken a magas hőmérséklet miatt igen erős a 
hydrolytes elmállás s miután a tropikus esővízben nagyon sok 
C02, salétromsav és ammónia is van, az elmállás nagyon mélyre 
terjed. De épen emiatt sehol friss kőzetet nem lehet látni, 
mert a kéreg 50—100 m mélységig elmállt, ahogy ez Braziliában 
látható. Ilyen területeken azonban annyira optimális a biológiai 
elmállás, hogy a talajokban — dacára a rendkívül buja vege
tációnak — humusz felhalmozódás (egyes különleges eseteket 
kivéve) nincs.

A forró sivatagi és félsivatagi éghajlat alatt ott, ahol 
igen kevés az eső, a chemiai elmállás egészen visszaszorúl s 
az insolatio és a szél által előidézett mechanikai elmállás 
játssza a főszerepet. Természetes, hogy ilyen területeken a 
növényzet hiánya miatt a talajban humusz felhalmozódás nem 
következik be.

A mérsékelt éghajlat azon zónájában, amely keresztül
húzódik Magyarországon, Románián, Déloroszországon és 
Délszibérián, jellemző a rövid, meleg, száraz nyár és hoszzú 
hónapokon át uralkodó tél. Ezeken a területeken a biológiai 
elmállás csak rövid ideig tart és pedig késő tavaszkor és 
kora őszkor. Ennek az eredménye, hogy e zónában igen sok 
humusz halmozódik fel a talajban. Itt terülnek el a fekete 
földek (tschernosem), amelyekről majd későbben lesz szó.

A mérsékelt éghajlat éjszakibb zónájában hosszú hideg 
tél uralkodik, a nyár pedig rövid ugyan, de elég meleg. Az 
évi alacsony középhőmérséklet következtében ezen zónában 
a párolgás kicsiny, tehát relatíve kevés csapadék mellett is 
humid jelleget vesz fel az éghajlat. A chemiai és mechanikai 
elmállás nagyjából egyenlő mérvűek. A biológiai elmállás 
pedig a humid kiima dacára, az alacsony évi hőmérséklet 
miatt gyenge, ezért humusz — és pedig savanyú humusz — 
halmozódik fel. Ennek a hatása alatt pedig megkezdődik a 
vasnak a vándorlása a talajban.

A hideg, nedves éghajlat alatt, amely a 66 északi szé
lességi foktól északra terjed — miután ott annyi hó esik, 
amely esetleges olvadás révén mind el nem tűnhet, hanem 
legnagyobb része glecser alakjában szállíttatik el (n i v á 1 i s 
éghajlat) — a chemiai és biológiai elmállás teljesen vissza
szorúl és a physikai (fagytartásra bekövetkező) elmállás az 
uralkodó.
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III. RÉSZ.

A talaj fizikája.
Szilárd alkatrészek.

A málladékszemek osztályozása.
(A kolloidok.)

A föld kérge a fizikai elmállás faktorainak hatása alatt 
bizonyos nagyságú, szinű és alakú alkatrészekre mállik szét. 
A málladékszemek nagyságától függ elsősorban a talajok fizikai 
tulajdonsága. A durvább málladékszemek alkotják a talaj 
vázát, a finomabb málladékszemek képezik a finom 
földet. Sajnos a finom föld és a talaj váza közötti különb
séget a talajtanban nem határozzák meg egységesen. Francia- 
országban finom földnek nevezik a talaj azon részét, amely 
1 mm átmérővel biró szitán keresztülmegy. Ezzel szemben az 
Unióban és Oroszországban finom föld elnevezés alatt a 3 mm 
átmérőjű szitán kerüsztülmenő talajrészt értik. A német mező- 
gazdasági kisérleti állomások finom földnek azt nevezik, amely 
a 2 mm szitán megy keresztül; ezt a megkülönböztetést 
Atterberg nemzetközi használatra is ajánlja.

Kühne szerint a 2 mm-es szitán át nem ment durva 
málladékot 2—5 mm közt g r a n d-nak, 5 mm-en felül kavics- 
nak nevezzük.

A finom földben a legdurvább részeket homoknak, a 
középfinom részeket pornak, a legfinomabb részeket 
iszapnak, agyagnak nevezzük.

A német mezőgazdasági kisérleti állomások előirása 
szerint a finom földben az 1—2 mm közötti részek képezik az igen 
durva homokot, az 0'5—1 mm közöttiek a durva homokot, az 
0'2—0'5 mm közöttiek a középszemü homokot, a O'l—0'2 mm 
közöttiek a finom homokot, végül a O'l mm-nél kisebb mál
ladékszemek a leiszapolható részeket. Atterberg a finom föld
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felosztásában még tovább megy és a 0'2—2 mm közötti mál
ladékszemeket (vizátengedő) durva homoknak, a 
0'2—0'02mm-igterjedő málladékszemeket (víztartó) finom 
homoknak, a 0'02—0'002 mm közötti málladékszemeket 
durva pornak, a 0'002—0'0002 mm közötti málladék
szemeket pedig finom pornak nevezi. Ez utóbbiak már 
kolloidális dimensiókkal bírnak.

A 0'2—0'02 mm átmérőjű málladékot már csak mikroskop 
alatt különböztethetjük meg. Az ezen mérettel biró málladék 
kitűnő kapillaritással bir, a viz gyorsan mozog benne és viz 
kapacitása is nagy. A 002—0'002 mm málladékra jellemző, 
hogy a fűszálak gyökerei már nem tudnak belehatolni és a 
talaj baktériumai sem mozoghatnak már benne.

A 0'002 mm-nél kisebb málladékszemek már a Brown- 
féle molekuláris mozgást mutatják és már bizonyos 
kolloidális tulajdonságokkal bírnak, amelyek annál határozot- 
tabbakká lesznek, minél jobban megközelíti a málladékszem 
a 0'0002 mm átmérőt.

A legfinomabb málladékokat úgy lehet legjobban egymástól 
elválasztani, ha azokat vizben felkeverjük, ekkor ugyanis eltérő 
sebességgel ülepednek le, tehát az ülepedési idejük is más és 
más. Atterberg szerint 10 cm esés magasságot feltételezve, a 
0'02 mm átmérőjű szemek 7'5 perc alatt, a 0'002 mm-es sze
mek pedig 8 óra alatt érnek le a vizben. A 0'002 mm-nél 
kisebb szemek mozgási sebessége már 24 óra alatt csak 2 mm.

A talaj málladékszemeinek alakja a durvább málladékban 
(talajvázában) gömbölyű vagy éles élekkel biró lehet aszerint, 
hogy viz hatása alatt jött létre vagy nem. A finom föld homok
szemek túlnyomórészt éles élüek, a legfinomabb málladék 
kolloid részei pedig lemezszerűén, pikkelyszerüen alakultak 
ki. A talajban előforduló legfinomabb málladékszemek 
(0'002—0'0002 mm közöttiek) vízzel keverve a vízzel szemben 
úgy viselkednek, mint az enyv. Mindazon anyagokat, amelyek 
vizes oldata olyan mint az enyv vizes oldata, kolloid testek
nek nevezték el az enyv latin neve után. (colla) A talajban 
előforduló kolloid testek a talajnak különleges tulajdonságokat 
kölcsönöznek és talaj kolloidoknak nevezzük őket. Mielőtt 
azonban a talaj kolloidokra áttérnék, röviden tárgyalom a 
kolloidok általános tulajdonságait.
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A kolloidok a kristalloidoktól igen élesen megkülön
böztethetők. A kristalloidok közé sorolják tudniillik azokat az 
anyagokat, amelyek kristályos alakban nyerhetők és oldatokból 
állatti hártyán vagy pergament papíron átdiffundálnak. Kol
loidok közé számítják azokat az anyagokat, amelyek nem 
kristályos, hanem amorph szerkezetűek. Ilyen kolloidok a magas 
molekula súllyal biró vegyületek, mint pl. a keményítő, enyv, 
fehérjék kovasav.

Jellemző a kolloidokra, hogy állati hártyán nem diffun- 
dálhatnak át, oldatuk pedig nem valódi oldat, hanem kolloid 
oldat.

Hogy a kolloid oldat fogalmát megértsük, röviden ismer
tetem az emuisió, a suspensió és a valódi oldatok 
közötti különbséget. Emulsiót nyerünk, ha pl. vizet olajjal 
összekeverünk és az egészet jól összerázzuk; az olajcseppek 
rövidesen újból egyesülnek és külön réteget alkotnak a víz 
felszínén. Ha azonban kevés lúgot adunk a vízhez, az olaj 
csak mikroskop alatt látható, igen apró cseppekké alakul át, 
melyek a vizet zavarossá teszik. A zavarosság hosszú ideig 
eltart, mert az apró olajcseppek csak nagyon lassan egye
sülnek újból nagyobb olajcseppekké. Az olajnak a vízben 
ilyen módon való szétosztását emulsiónak nevezzük. Ilyen 
emulsió pl. a tej, amelynél a zsír apró cseppekben van el
osztva a vízben.

Ha lisztszerü finom aranyport vízzel összekeverünk, 
az aranypor lassan fog leülepedni, a vizet zavarossá teszi, de 
mikroskop alatt az ilyen aranyszemcséket még észlelni tudjuk. 
Ezesetben azt mondjuk, hogy az arany a vízben suspendálva 
van, az így elosztott anyagot pedig suspensiónak nevezzük.

Ha végül pl. Na Cl-t feloldunk vízben, az oldat teljesen 
tiszta és semmiféle mikroskóppal nem tudjuk kivenni a vizben 
a NaCl molekulákat. Ez a kritériuma a valódi oldatnak.

Az emulsio, suspensio és valódi oldat között máskülön
ben az a különbség, hogy az emulsióban és suspensióban a 
dispers részecskék olyan nagyok, hogy azokat esetleg szabad 
szemmel, de mikroskop által minden esetre láthatjuk, ezzel 
szemben a valódi oldatban a feloldott anyag egyes moleku
lákká van szétoszolva, melyeket még a legerősebb mikroskop 
alatt sem vehetjük ki.

Ha azonban olyan finom emulsiókat vagy suspensiókat 
készítünk, melyekben a suspendált szemeket közönséges mikro-

6*
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skop alatt nem láthatjuk ugyan, de a szemek nem egyes mo
lekulákból, hanem több molekulából állanak, kolloid oldatot 
nyerünk, mely ilyen módon egyrészről a valódi oldatok, más
részről az emulsiók és suspensiók között foglal helyet.

A kolloid oldatok igen nagy részében ultra mikroskop 
alatt láthatók a kolloid szemek.

Az emulsiónál és suspensiónál az olajcseppek és az 
aranypor szétosztását az oldatban dispersiónak, disper- 
siós fázisnak, az oldószert magát pedig dispers esz
köznek nevezzük.

A dispersio szerint a kolloid chemia megkülönbözteti a 
durva dispersiókat, a kolloid dispersiókat és a 
valódi oldatokat.

A durva dispersióknál, emulsiók és suspensiók esetén a 
részecskék átmérője a O'OOOl mm-t nem haladja meg és 
mikroskop alatt láthatók.

A kolloid dispersióknál vagy kolloid oldatoknál a ré
szecskék átmérője O'OOOl—O'OOOOOl mm között váltakozik; 
ezek a kolloid részecskék közönséges mikroskopon nem, de 
ultra mikroskop alatt még láthatók.

A valódi oldatoknál az oldott részek átmérője O'OOOOOl 
mm-nél kisebb, ezeket már sem mikroskop, sem ultra mikro
skop alatt nem tudjuk észlelni.

A talajban emulsiók nem szoktak előfordulni, helyettük 
azonban megtalálhatók az úgynevezett csöpp kolloidok, 
amelyekből már kevés víz elpárolgása után kocsonyaszerü 
anyag képződik. A dispersios fázist humuszanyagok, kolloi
dális kovasav, agyag és szervezetek nyálkaanyagjai képezik, 
melyek folyékony cseppek alakjában vannak jelen ; a dispersios 
eszközt a víz képezi,

A talajban előforduló olyan kolloid oldatokat, melyeknél 
a dispers fázis szilárd szemekből áll, a dispersios eszköz 
pedig folyadék, szemcsés kolloidnak hívjuk. Ilyen kolloid a 
Fe (OH)3 és az Al (OH)3.

A chemiának mai álláspontja szerint azonban a kristalloi- 
dok és kolloidok között éles határvonal többé fenn nem tartható, 
miután kristalloidok is kolloidokká alakíthatók át. A hegyi 
kristály olyan finom porrá alakítható például, mely vízzel 
felkeverve a vizet gyengén zavarossá teszi, keresztülmegy
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szürőpapiroson és egészen úgy viselkedik, mint valamely 
kolloidoldat, pedig a hegyi kristály tipikus kristályos test.

A kolloidoldatok tulajdonságai. A kolloidoldatok adják 
a Tyndall-tüneményt és a Brown-féle mozgás is tapasztalható 
náluk, amely jelenségekről a fizikai chemia ad felvilágosítást.

A kolloidok reversibilis és irreversibilis kolloi
dok lehetnek. A reversibilis kolloidok azok, amelyek a 
kolloidális oldat beszáradása után az oldószerrel újból kolloid
oldatot adnak ; az irreversibilis kolloidok pedig erre képtelenek.

A kolloidoldatok osmotikus nyomása, fagypont csökkenése 
igen csekély és ebből következik, hogy molekula súlyuk igen 
nagy, mint ahogy ez a keményítőnél, fehérjéknél valóban így 
is áll.

Ha kolloidoldaton villamos áramot bocsátunk keresztül, 
a kolloidrészecskék a katód és az anód felé vándorolnak, 
mert a részecskék bizonyos villamos töltéssel bírnak. így a 
kolloidférnek nemkülönben, a kolloidális Al (OH)3 és Fe (OH)3 
positiv, (ez utóbbiak ritkábban negativ) töltéssel bírnak. Negativ 
töltéssel bír a kolloidális kovasav. A kolloidrészecskék a 
villamos töltést vizes oldatban a vízben levő (OH) és (H) 
ionoktól nyerik, amelyek a kolloidszemcsékhez kötődnek. 
Ezért az egyes szemcsék között vonzás vagy taszítás áll be 
és a (+) töltésű kolloidok a katód, a (—) töltésűek pedig az 
anód felé vándorolnak.

Ha kolloidoldathoz valamely elektrolytet pld. Na Cl-t, 
Na2, SO4-t, vagy H Cl-t stb. adunk, akkor — miután ezek 
erős mértékben dissotialnak Na, H, Cl és (SO4) ionokra s ezen 
ionok a kolloidszemcsék nagy felületi feszültsége miatt azok 
felületéhez tapadnak — a kolloidrészecskék bizonyos számú 
kationt és aniont lekötnek, de ezáltal töltésük közömbösítve 
is lesz. Miután azonban a kolloidszemecskék a Brown-féle 
mozgást végzik, egymáshoz közelednek és már nem bírván 
villamos töltéssel egymást többé nem taszítják (miként a 
közömbösítés előtt, mikor egyforma töltéssel bírtak) a kolloid
részecskék tehát egymáshoz tapadhatnak. Ezáltal nagyobb 
súlyuk lesz és az edény aljára lerakódnak, amint mondjuk a 
kolloid kicsapódott, koagulált. A koagulált kolloidot 
gélnék, az oldatban levőt sóinak nevezzük. A gél keletkezése 
nem minden kolloidnál egyforma sebességgel történik. így pld. 
kolloidális agyagos vizes oldatból az előbb említett sókkal 
vagy savakkal az agyag hirtelen csapódik ki és a zavaros víz
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kitisztul, viszont a humusz kolloid nehezen és igen lassan 
koagulál. A csöpp kolloidnál a kolloidoldatból igen sokszor 
nem gél keletkezik, hanem kocsonya (gallerte). A kocso
nyáról azt hitték régebben, hogy hálós szerkezetű, ma azonban 
tudjuk, hogy a kocsonya is koaguláció, amely úgy jön létre, 
hogy az egyes kolloidcseppek egymással pelyhekké egyesülnek, 
amelyek mind sűrűbbek lesznek a kolloidális oldatban, míg nem 
kocsonyává dermednek.

A kicsapódott kolloid természetesen magával rántja az 
elektrolytot is, ha azonban az elektrolytot a csapadékból kellő
képen kimossuk, a csapadék megint kolloid dispersióba mehet 
át. A több vegyértékű fémionok a kolloid kicsapódást sokkal 
gyorsabban eszközük, mint az előbb említett egy vegyértéküek.

Ha különböző töltésű kolloidok találkoznak, az oldat 
szintén koagulál. Nem elektrolytok a kolloidoldatokban csak 
nagy koncentrációnál hoznak létre koagulációt.

A kolloidok koagulációját egyes anyagok megakadályoz
hatják, ezek a védő kolloidok. Ha pld. kolloidális arany
hoz elektrolytot adunk, úgy az arany azonnal koagulál, ami 
azon vehető észre, hogy az oldat — mely eddig vörös volt — 
megkékül. Ha már most a kolloidális aranyoldathoz kevés 
tojásfehérjét vagy gelatínoldatot adunk, úgy a kolloídoldat 
még nagyobb mennyiségű elektrolyt (pl. NaCl) hozzáadása 
után sem koagulál, mert a gelatin és a tojásfehérje bizonyos 
védőszerepet játszik és nem engedi meg a koagulálást,

A talajban különösen a humuszkolloidok szerepel
nek védő kolloid gyanánt; kiváltképen a telítetlen humusz
kolloidok a valódi védő kolloidok. Az ilyen humuszkolloid 
megakadályozza, hogy a Fe (0H)3, A1 (0H)3, vagy a kovasav- 
kolloid a kolloidális oldatból kicsapódjon; az ilyen kolloid
oldat aztán sok csapadék hatása alatt kimosódik. A védő
kolloid hatása úgy magyarázható, hogy a gelatin, a tojásfehérje 
és a humusz a kolloidrészecskék körül hártyát képez, vagy 
pedig a kolloidrészek mindegyike adsorbeál humusz, gelatin 
vagy fehérje kolloidot, miáltal a kolloidrészecskék között a 
vonzás megszűnik és a koaguláció nem jöhet létre.

A tulajdonképpeni talajkolloidok közé tartozik a kollo
idális agyag, a kolloidális humusz, a kolloidális 
Fe(OH)3, a kolloidális A1(OH)3 és a kolloidális 
k o v a s a v.
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Valamikor azt hitték, hogy a talajból iszapolás utján 
nyert agyag H4 Ab Si2 O9 összetételű és nem más mint 
kaolin. Ma tudjuk, hogy az iszapolásnál nyert legfinomabb 
málladék csak a legritkább esetben valódi kaolin; gyakran 
chemiailag igen különbözik attól. Ehrenberg szerint az elisza- 
polásnál nyert anyag nem egyéb, mint a legfinomabb homok 
kevés kolloidális agyaggal való keveréke.

A kolloidális agyag az agyagos talajokban összeköti a 
finom homokot, de igen kevés van belőle a talajban, mert 
óriási felülete miatt a víz kimosó hatásának nagyon ki van 
téve. Kimondott agyagtalajban is legfeljebb l'5°/0 a kolloidális 
agyag- Hogy a talajban valóban a kolloidális agyag a kötő 
anyag és az adja meg az agyagnak jellegzetes tulajdonságait, 
látható pl. abból is, hogy finom homokkőpor l°/0 enywel, 
tehát kolloid oldattal keverve valóságos mesterséges agyagot 
ad. Ez is vizesen kitünően formálható, szárazon pedig kőke
mény lesz.

A kolloidális agyag szemnagyságának átmérője Ehrenberg 
szerint átlagban 140 Jellemző rája, hogy oldataiból elek- 
trolytok által könnyen kicsapható. A kolloid agyagszemek az 
oldatban negativ töltéssel bírnak.

A közönséges agyag vizes állapotban ragadós, képlékeny, 
száraz állapotban pedig megkeményedik. Megnedvesítve sajátos 
agyagszaggal bir. Ha sok benne a homok (vagyis a nagyobb 
szemek) már nehezebben alakítható; ez a sovány agyag. Csak 
legfinomabb alkotórészekből álló agyag a zsíros agyag, mely 
a vizet egyáltalában nem engedi keresztül, s a felvett vizet 
nagyon nehezen bocsátja ki magából.

A fagy elősegíti az agyag gyúrhatóságát s ezt a gyakor
latban ki is használják, miután a kolloidális tulajdonságait 
gyöngíti és az agyagot porhanyósabbá is teszi.

A megnedvesített agyag volumenje megnő, ha pedig 
kiszárad, összehuzódik. A térfogatváltozást a kolloidális agyag 
idézi elő, mely a nedvességtől erősen megdagad s miután a 
kolloid agyag a legfinomabb szemeket burokszerüen veszi 
körül, ennélfogva az agyagnak az össztérfogata is növekszik.

A kolloidális humusz. A talajban levő humuszkolloid 
az agyagkolloiddal ellentétben só elektrolyt hatására nehezen 
koagulál. Igen apró, nagyon kis átmérővel biró szemekből áll, 
mely még az ultramikroskop alatt sem látható; valószínű, 

ogy a kolloidszemek nagysága a valódi oldatban levő krís-
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talloid szemek nagyságával határos. Ha dyalyzisnek vetjük 
alá, a kolloid részecskék egyesülnek és így ultramikroskop 
alatt már észrevehetők. Miután a humuszkolloidok nehezen 
koagulálnak a talajban nagyon szétmosódnak; különösen vizes 
területen észlelhetők, ahol a víznek fekete szint kölcsönöznek. 
Amerika fekete folyói igen nagy mennyiségű kolloidális 
humuszt tartalmaznak. A mi lápjainkban, különösen a magas 
és moha lápokban, mészben szegény vízben nagyobb meny- 
nyiségű ilyen kolloidális humusz, a réti lápokban pedig telített 
humusz fordul elő. A telítetlen kolloidális humusz nem szem
csés, hanem cseppkolloid és mint védőkolloid szerepel. 
Kolloid oldatából gél helyett humuszos kocsonya képződik.

Úgy a telített, mint a telítetlen humuszkolloid oldata 
negativ töltésű és villanyos vezető képessége nagyon elenyésző.

Kolloidális vashydroxyd. (Fe (OH)3). Sárga és barna 
modifikációban fordul elő. A sárga modifikáció több vizet 
tartalmaz és képződését úgy látszik humuszanyagok jelenléte 
elősegíti. A vörös modifikáció kevesebb vizet tartalmaz és 
úgy látszik melegebb éghajlat alatt képződik. A Fe (OH)3 a 
szemcsés kolloidokhoz tartozik. Positiv töltéssel bir, ezért 
negativ ionok (kolloidális kovasav) nagyon könnyen kicsapják, 
savak ellenben emelik a dispersióját. Kivételesen negatív töltésű 
is lehet. A fagy kicsapja, de a hőmérséklet emelkedésével a 
gél megint oldatba mehet. Habár a Fe (OH)3 szemcséskol- 
loíd, azért sok esetben cseppkolloid módjára viselkedik és olda
taiból nagy, sok vizet tartalmazó pelyhekben válik le s kocsonya
szerű, nyúlós anyagként vonja be a talaj málladékszemeit.

A kolloidális A1 (OH)3 a talaj silícatjaiból képződik 
mérsékelt éghajlat alatt csekély, de annál bővebb mennyiség
ben a forró égövi talajokban. Elektrolytokkal szemben nagyon 
érzékeny, ezek kolloidális oldatából azonnal kicsapják. Positiv 
töltésű, szemcsés szerkezetű kolloid. A kovasavas kolloid az 
A1 (OH)3-ot kicsapja. A kolloidális A1 (OH)3 könnyen kristá
lyos hydrargillitté alakúihat, mely különösen a lat érit talajok 
mélyebb rétegeiben található.

Kolloidális kovasav. A növények ebből az alakból veszik 
fel szervezetükbe a kovasavat. Sókkal szemben nem nagyon 
érzékeny, kolloidális oldata csak nagyon kevéssé vezeti a 
villamos áramot, csekély az osmotikus nyomása és kis fagyás
pont csökkenést ad. A cseppkolloidokhoz tartozik, a kolloid
cseppek negativ töltésüek.
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A feltalaj és az altalaj.
Míg a talaj vízszintes síkbeli változásai szabályszerű

séget nem igen mutatnak, addig függőleges keresztmetszeté
ben egymástól élesen elválasztható rétegeket találunk. Ezek 
a rétegek a feltalaj, az altalaj és a nyers altalaj 
vagy őstalaj. Az ilyen talajt, amelynél a felülről lefelé 
működő elmállás folytán ki van alakulva mind a három réteg, 
normál talajnak nevezik. Talajtani szempontból feltalaj 
alatt értjük azt a réteget, amelyben az elmállás többé-kevésbé 
befejeződött; ez az „A“ réteg, amelyben nagyobb mennyiségű 
humusz fordul elő.

Mezőgazdasági művelés alatt levő talajoknál azt a leg
felső talajréteget nevezzük feltalajnak, amelyet szerszámokkal 
dolgoznak meg. Az erdei talajnál, ahol emberi kéz a legfelső 
talajréteget még nem bolygatta meg, feltalaj az a legfelsőbb 
talajréteg, amelyben a chemiai elmállás már befejeződött, 
bizonyos mennyiségű humuszt tartalmaz és morzsás szerke
zetű. Az utóbbi tulajdonsága miatt a levegő jól keresztüljárja.

Itt kell megemlítenem a német „Acker krume“ 
fogalmát is, melyet magyarul talán szántóföld morzsá
nak nevezhetnénk. Ennek fogalma sokszor nem fedi egészen 
azt, amit feltalaj alatt értünk, miután a talaj nagyobb mély
ségben van elmállva, mint amilyen mélységben az ekével 
dolgoznak.

Igen sok esetben a feltalaj kevés növényi tápanyagot 
tartalmaz, mert az elmállásnál keletkezett tápsók vagy a fel
talaj alsóbb rétegeiben vagy az altalajban halmozódnak fel. 
Akár a feltalajt, akár pedig a szántómorzsát vizsgáljuk, mind 
a kettőnél közös az, hogy a növényzet a feltalaj rétegeiből további 
elmállással tápanyagot többé nem nyerhet, ezeket mestersége
sen kell pótolni. Az ackerkrumenál (tehát a mezőgazdasági 
művelés alatt álló talajoknál) ezt trágyázással pótolják, erdei 
feltalajnál ellenben a tápanyag pótlása a növénytakaró és az 
erdei alom elkorhadása által természetes úton történik.

A szántómorzsa a feltalajtól még abban is különbözik, 
hogy míg a feltalajt az elmállás eredményének tekintjük, addig 
a szántómorzsa az ember munkája által jött létre.

A szántómorzsa termékenységét a következő okok
nak köszönheti: A talaj megdolgozása következtében az 
eső és a levegő korlátlanul juthat a talajba és emiatt a
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biológiai elmállás igen élénk, a trágyázásnál alkalmazott 
organikus trágyák elmállnak és igen sok tápanyag képződik, 
amelyből a feltalajban az absorptio jelensége miatt épen a 
legszükségesebb tápanyagok tartatnak vissza. Az ackerkrume 
termékenysége tehát természetes következmény.

A feltalaj mélységét próbagödrökkel vagy talajfúrókkal 
határozzuk meg. A próbagödör oldalán függélyző segítségével 
mérjük a feltalaj vastagságát.

A feltalaj sekély, ha a mélysége 10—12 cm; 13—20 cm 
között középmély, 20—30 cm között mély, 30 cm-en túl pedig 
nagyon mély.

Altalaj alatt a talaj keresztmetszetében azt a talajréteget 
értjük, amelyben a fás növények gyökerei ágaznak szét. Az 
altalaj képezi az elmállási szintet és szintnek is nevezik. 
Barnás vöröses szinű, sokkal tömöttebb mint a feltalaj, de a 
növények gyökereit még átengedi. E rétegben még jelenleg is 
legélénkebb az elmállás és benne van a legtöbb oldható táp
anyag, ami könnyen érthető, hiszen a feltalajból a keletkezett 
tápanyag nagy része elmállás után az altalajba kerül. Magától 
értetődik, hogy a biológiai jelenségek a feltalajhoz képest 
egészen visszaszorulnak benne. Az altalajban csapódnak ki 
azok a sók, amelyek a még mélyebb őstalajból feljövő vízzel 
a feltalaj felé emelkednek, továbbá ebbe a rétegbe iszapo- 
lódnak le a feltalajból a talajkolloidok. Az altalajból veszi fel 
a növényzet a vizet.

A nyers altalaj (Untergrund) rétege az altalajtól sokszor 
alig különböztethető meg, mert az altalajba való átmenet 
fokozatos. Maga a réteg talajanyaga nyers, a felszínre hozva 
növénytermelésre nem alkalmas, mert itt az elmállás még csak 
nagyon kis mértékben fejlődött ki s a növényeknek tápanya
gokat adni nem tud. A mikroorganismusok mennyisége szintén 
csekély, tehát vegetációra nem alkalmas. A nyers altalajt „C“ 
rétegnek nevezik. A növények által fel nem használható táp
anyag mennyisége a legnagyobb, ezért ha hosszabb időre a 
talaj felszínére kerül, az athmospheráliák és a mikroorganis
musok hatása alatt fokozottabban indul meg benne a fizikai-, 
chemiai- és biológiai elmállás, mely után már növénytermesz
tésre is alkalmas lesz. Ha ezen talajréteget mezőgazdasági 
művelésre akarjuk felhasználni, évenként csak 1—2 cm.-rel 
dolgozzuk mélyebbre a talajt, hogy az így felhozott nyers 
anyag mállásnak induljon. Különösen nagyon értékes a nyers
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altalaj, ha márgából áll, de ebben az esetben is, mielőtt a fel
talajjal összekevernők, először egy évig hagyjuk a fagy és a 
légköri csapadék hatásának kitéve. Legkevésbbé értékes a 
kötött agyagos nyers altalaj, miután igen nehezen mállik el.

Fontos szerepet tölt be a nyers altalaj a talajviz szem
pontjából ; azt pedig, hogy a növények vízháztartásában mit je
lent, bővebben magyarázni nem szükséges. Ebből a szempontból 
különben vízátbocsátó, víztartó és viz át nem 
bocsátó nyers altalajt különböztetünk meg.

A talajréteg mélysége.

Talajmélység alatt értjük a talaj felszíne és a talaj mé
lyében levő ősszikla (nyers őstalaj) közötti távolságot. Hegyek
ben csekély ez a mélység, mert ott az anyakőzet egészen 
a talaj színéig juthat; síkságon ellenben, hol az anyakőzet 
nagyobb mélységben foglal csak helyet, a talaj mélysége több 
métert érhet el.

A talaj 15 cm. mélységig nagyon sekély, 15—30 cm. kö
zött sekély, 30—60 cm. között középmély, 60—100 cm. 
között mély, 100 cm.-en túl pedig nagyon mély.

A talaj mélysége a növénygyökér terjedelmével van szo
ros összefüggésben. Ezért egyes növények természetének 
megfelelőleg kívánatos lenne, hogy a talaj minél mélyebb le
gyen, habár 1 m. mélység a legtöbb növénynek egészen meg
felel. Nagyon sekély talajokon csak a füfélék fejlődhetnek ki 
normálisan, miután sekély gyökérzettel birnak. A sekély tala
jok nyáron a szárazságtól igen szenvednek, ha pedig bizonyos 
hajlást meghaladnak, a csapadék könnyen lemossa őket.

A talaj színe.

A talaj színe az alkotórészek színétől függ, de kialaku
lásában a humusz és a vasvegyületek játszák a főszerepet. 
Ha pl. a humusz a homoktalajban csak 0'2—O'5 ’/o, akkor a 
homok szürke; 5—10°/o humusz a talajnak már sötét szint ad. 
Vályogos és agyagos talajokon a humusz csak akkor befolyá
solja láthatóan a talaj színét, ha sok van belőle, kismennyi- 
ségü humusz nem nagyon befolyásolja színüket. Sok humuszt 
tartalmazó fekete talajok a tschernosem és a lápos talajok-
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A talajnak quarc, földpát és kaolin alkotórészei rendesen 
színtelenek, azonban a talaj ezen alkotórészein a fény teljes 
visszaverődést szenved s igy a csak ilyen anyagból álló talajok 
fehérek. Mihelyt azonban ezen talajok nagyobb mennyiségű 
vizet tartalmaznak, már sötétebb szintiek, miután a viz felü
letén a fény visszaverődése nem teljes. Ha a talaj kevés vas- 
oxydot vagy vasoxydhydrátot tartalmaz, barna vagy vörös- 
szinti lesz. A homoknál 1% vasoxydhydrát a homokot már 
vörösre, 1—27o pedig barnára festi. Forró égövi talajoknál 
vörös, kolloidális vashydroxyd válik le a talajban és igy 
óriási területeken találhatók a vörösszinü talajok. A dél
franciaországi sárga talajok szintén vasvegyületektől kapják 
szinüket. Egyes humidterületeken a kolloidális humusz hatása 
alatt a talajból a vas eltűnik az altalajba, miáltal a talaj szine 
a még benne levő kevés humusztól ólomszürke lesz. Ezek a 
szürke talajok (Bleicherde vagy Grauerde),

Egyes nyers altalajoknál a legkülönbözőbb színeket ész
lelhetjük. így az altalaj andesiten, trachiton zöld szinű, mert 
vasoxydul vegyületek fordulnak benne elő. Ha azonban ezen 
talaj a levegővel érintkezik barna szinti lesz, mert a vasoxy- 
dulból ferri vegyületek keletkeznek. Egyes ős altalajokban 
kék és ibolya színeződést láthatunk. A kék szin bázikus phos- 
phorsavas vasoxydtól (vivianit), az ibolya szin pedig a mangan 
sóktól származik.

A talaj szerkezete.

A mechanikai talaj analyzis megmutatja, hogy a talaj 
mily méretű alkatrészekből van felépítve, de hogy ezek egy
mással hogy kapcsolódnak, ezt csak a talaj szerkezetével 
foglalkozó vizsgálatok mutathatják meg. Aszerint, hogy a talaj- 
málladékszemei egymással milyen viszonyban vannak, a talaj 
vagy egyes szemcsés szerkezetű vagy m o r z s á s 
szerkezetű lehet.

Az egyes szemcsés szerkezet. Ha a talajban a málladék 
szemek egymás mellett szabadon állanak, a talaj egyes szem
csés szerkezetű. Ennél a szemek sűrűbb és lazább állásban 
lehetnek, de leglazább állásban akkor vannak a szemek, ha 
1. ábra a) és b) szerinti struktúrája szerint helyezkednek el,
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vagyis mikor a szemek egy
más felett ferdén vagy még- 
inkább ha merőlegesen állanak.
A szemek között levő űr egy
szerű számítással kiszámítható; 
a felrajzolt a), esetben pld. a 
térfogatnak 47*64 °/o-át teszi ki, 
a szemek térfogata pedig 52'36°/o- 
Egyes szemcsés szerkezetnél 
azonban a szemek állása már 
sűrűbb a c). elrendezés mellett, 
legsűrűbben pedig akkor álla
nak és közöttük a pórus térfo
gat akkor a legkisebb, ha egy 
málladékszemet 12 málladék
szem érint, (d) ez esetben a 
pórus térfogat 25'95%, a mál
ladékszemek térfogata pedig 
74'5°/0-ot tesz ki, természetesen 
feltételezve, hogy a szemek 
gömbalakuak és egyenlő nagy
ságúak. (A d) elrendezés felső málladék szemét oldalról is, 
felülről is érintheti ugyanúgy 4—4 szem mint a megrajzolt 
alsó szemek (egy takart.)

Tehát egyes szemcsés szerkezetnél egyenlő gömb
alakú málladékszemeket figyelembe véve a pórus volumen 
47*64—25'95°/o közt változhat.

A talajban azonban a málladékszemek nem egyforma 
nagyságúak, a kisebb málladékszemek a nagyobb szemek 
közé beékelődnek, miáltal a pórus volumen csökken, sőt elmé
letileg 0 értéket érhet el, ha a pórusokat a legfinomabb málla
dékszemek teljesen kitömik. Egyes szemcsés szerkezet a termé
szetes talaj ülepedésnél szokott előfordulni és homokos, 
vályogos, agyagos, humuszos talajoknál észlelhető. Az egyes 
talajnemeknél igen eltérő lehet a pórus volumen. így Ramann 
a homoktalajoknál 37—73°/o» az erdei vályogtalajoknál 51—70"/o 
pórus volument határozott meg, ezzel szemben Schwarz a 
lápos talajban 84°/0, Ramann pedig 85—85°/0 pórus volument 
állapított meg. A pórus volumen legkisebb a víz alatti 
talajoknál.
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Az egyes szemcsés szerkezet nem normális szerkezete a 
talajnak és növénytermelési szempontból nagyon hátrányos. 
Ha ugyanis a málladékszemek tömötten helyezkednek el, 
akkor a növényi gyökerek megvastagodásuk alkalmával kép
telenek a málladékszemeket egymásba tolni ennélfogva az 
athmosphera felé tolják ki, mert arrafelé még van hely. Miután 
pedig e nagy munka végrehajtására a legtöbb növény kép
telen, ezért az egyes szemcsés szerkezetű talajok növény- 
termelésre nem nagyon alkalmasak.

A talaj morzsás szerkezete. A természetben a málladék 
termékek túlnyomórészt nem maradnak meg egyes szemcsés 
szerkezetben, hanem egymással agregátokká egyesülnek 
(morzsákat képeznek.) E morzsák egymással érintkezve adják 
a talaj morzsás szerkezetét. Shematikusan a morzsa szerke
zetet a 2. ábra mutatja. Már az ábrán is kivehető, hogy a 

pórusok térfogata a morzsás szerkezetnél 
sokkal nagyobb, mint az egyes szerkezetű 

Q talajnál, miután itt a pórus térfogat az egyes
morzsákat képező szemek közötti szabad 
űrből és a morzsák közötti űrből tevődik 
össze. Ramann szerint ha a morzsák és a 
szemek a legtömöttebb állásban vannak a

(2. ábra.) pórus volumen maximális értéke 61'5°/o mi
nimális értéke pedig 45'17°/0. Ezek az esetek elméletileg lettek 
kiszámítva, de kitűnt, hogy közel megegyeznek a valóságbeli 
jó morzsás szerkezetű talajoknál kapott értékkel (55—65°/0.)

A morzsás szerkezetnél a növényi gyökerek vastagodás 
közben a mozsát könnyen szétnyomhatják, mert a morzsák 
egyes szemei a morzsák közötti nagyobb űrökbe tolódhatnak. 
Jó termőképességű talajok mindig morzsás szerkezetűek; 
sajnos ez a kedvező szerkezet különböző külső behatások 
folytán könnyen átalakulhat egyes szemcsés szerkezetté, ami 
azon vehető észre, hogy a talaj dacára a jó chemiai össze
tételnek, növénytermesztésre alkalmatlanná válik.

A morzsák közti és az egyes szemek közötti űrök ka
pilláris és nem kapilláris űrök lehetnek. Kapilláris 
űrök azok, amelyek szabad szemmel nem, de még lupéval 
sem láthatók, a víz bennük adhéziós jelenségek miatt meg
akad. Ezekben az űrökben a víz alulról fölfelé mozog a ne
hézségi erő ellenében, úgy mint az olaj a lámpabélben. A 
nem kapilláris űrökben a víz a nehézségi erő miatt keresztü
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fut és nem emelkedik fel a magasba. Éles határ a kétféle ür 
között azonban nem vonható.

A pórusok úgy a morzsás, mint az egyes szemcsés szer
kezetnél vagy levegőt, vagy vizet tartalmaznak és miután úgy 
a levegő mint a víz köbtartalma könnyen meghatározható, 
ezáltal a talajban levő űrök összege is megállapítható. Gya
korlatilag teljesen megfelel a pórusokban levő víz meghatá
rozására, ha ismert térfogatú talajt 105—110° C. mellett szá
rító szekrényben állandó súlyig megszárítunk; a szárítás előtti 
és utáni súlykülönbség adja a víz mennyiséget, melyből a 
víznek térfogata kiszámítható. A talajban levő levegővel töl
tött pórusok térfogatát ezután oly módon számítjuk ki, hogy 
bizonyos ismert térfogatú talajból a később ismertetendő 
módon meghatározzuk a málladékszemek összeségének a tér
fogatát. Most már az előbb említett módon megállapítjuk a 
pórusokban levő víz térfogatát; ez esetben a pórusokban 
levő levegő térfogata:

a = (v—b—w),
ahol v a talaj térfogata, w a víz térfogata, b pedig a szilárd 
alkotórészek térfogata.

A talaj morzsás szerkezetének okai. A talaj morzsás 
szerkezetét különböző oldható sók, a talaj faunája és flórája, 
a talajmüvelés módja és trágyázása idézhetik elő.

Már régóta ismert jelenség, hogy a CaO és CaCO3 a 
talaj morzsás szerkezetét elősegítik és ha pl. kötött talajhoz 
adjuk ezen anyagokat, a talaj térfogata megnövekszik s ezáltal 
a szerkezete lazábbá válik, mert morzsák képződtek. Még 
jobban látható ez a jelenség, ha agyagot vízzel gyúrunk össze 
és azt megszárítjuk. Ez esetben ugyanis, ha az agyagban 
nincs CaO, akkor kő kemény agyag keletkezik. Ha azonban 
az agyaghoz a vízzel való gyúrás előtt kevés CaO-ot adunk, 
akkor a kiszáradás után egy laza, könnyen széteső anyagot 
nyerünk. Ez a jele annak, hogy a CaO valamilyen oknál 
fogva megakadályozta a tömött anyagképződést és laza, mor
zsás szerkezetű testet hozott létre.

A talajban levő H2 CO3 és az összes erős savak, vala
mint oldható sók, mint a nitrátok, sulfatok, phosphatok szintén 
elősegítik a talaj morzsás szerkezetét.

Hogy a sók miért segítik elő a morzsás szerkezetet, 
arra a kolloid chemia ad bizonyos magyarázatokat. A talaj
ban előforduló sók és savak vízben erősen dissotiálnak, az
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így oldatba került ionok közül különösen az elektropositiv 
ionok a vízben levő legfinomabb málladékokra a kolloidokra 
koaguláltató hatást gyakorolnak s azok nagyobb szemek 
alakjában kicsapódnak.

Bárha a talajban levő sók szerepéről még a kolloid 
chemia sem ad egész tiszta magyarázatot, a tények mégis 
azt mutatják, hogy a talajban levő oldható sók jelenléte egyik 
főfeltétele a talajok morzsás szerkezetének. Ha tehát a talaj
ból a sók kimosódnak, a morzsás szerkezetnek el kell tűnnie 
és épen azért hat a Ca CO3 oly jól és oly hosszú ideig a 
morzsás szerkezet fenntartására, mert csak lassan mosódik 
ki a talajból.

A sókat illetőleg a morzsás szerkezetre különösen az 
istállótrágya hat kedvezően, mert egyrészről a szerves anya
gok rothadásánál sok só kerül a talajba, másrészről pedig az 
elkorhadt szalma és organikus anyag helyén űrök keletkeznek 
a talajban.

A magasabb rendű növényzet különösen a gyökerével 
hat a morzsás szerkezetre, mert a növények elhalása 
után ugyancsak űrök keletkeznek a talajban és ezáltal a 
talaj folytonossága szakíttatik meg. így különösen a lucerna 
alakítja kitünően a talajt nagy gyökereivel. De az élő növény 
is hat a morzsás szerkezetre, különösen a gyökérszőrök 
segítségével, mert ezek az egyes szemeket morzsákká 
tömörítik össze.

Az állatok közül különösen a földi giliszták azok, amelyek 
a morzsás szerkezetet elősegítik, erre már Darvin is figyelmes 
lett. A földi giliszták alagutakat fúrnak a földbe, ezekbe 
az alagutakba behúzzák az organikus anyagot, felfalják s ürülé
kükben újból kiadják. Különösen nagy hatással vannak a talaj 
morzsás szerkezetére a forró égövi giliszták, amelyek igen nagy 
mennyiségben fordulnak elő a talajban. A Nilusmenti mesébe 
illő termőképességgel biró talajokban oly sok a nagy giliszta, 
hogy angol gazdálkodók számítása szerint ott a legfelső talajréteg 
60 centiméterje 25 év alatt teljesen keresztül megy a giliszták 
emésztő szervein. Ezen nem is lehet csodálkozni, mert hiszen 
egy helyen egy m2 területen 750 gr giliszta ürüléket találtak. 
Orth szerint a növények gyökereiket a gilisztajáratokba bo
csátják, különösen nehezebb kötött talajoknál, mert a giliszta 
állítólag még a Fe (OH)3 által kitömött talajokat is át tudja 
fúrni.
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A gilisztákon kivül a faunából különböző hangyák, 
nagyobb földi bogarak, de különösen a vakond porha
nyója a talajt, habár ez utóbbi sokszor károkat is okozhat.

Az ember a talaj morzsás szerkezetét mesterségesen 
úgy idézi elő, hogy talajmivelő gépekkel dolgozza meg a talajt.

Elősegíti még a talaj morzsás szerkezetét a fagy vagy a 
meleg által okozott térfogat változás is, A fagy által a víz a 
talajban levő pórusokban megfagy, a keletkezett jéggel a víz 
térfogata növekedvén, ezeket a finom pórusokat kitágítja, a 
málladékot a nagyobb űrökbe szorítja be és ezáltal ép a leg
finomabb talaj szerkezetét lazítja. E folyamat pedig oly haté
kony. hogy semmiféle mesterséges eljárással pótolni nem lehet. 
A fagy hatását a kolloid chemia úgy magyarázza, hogy fagy 
esetén a vízben oldható sók koncentrációja rendkívül meg
növekszik és emiatt ezen sók a talaj kolloidokat nagyobb 
pelyhekben kicsapják, e pelyhek pedig a kitáguló jég által 
elválasztatnak egymástól.

Kötött agyagos és humuszos talajoknál a meleg is elő
segíti a morzsás szerkezetet még pedig azért, mert a kötött 
talajok a nagy meleg miatt kiszáradnak s a talajban keresztül- 
kasul repedések keletkeznek amelyek széleiről a talajdarabok 
leszakadnak. Ha már most eső esik és a talaj újból vízzel 
szívódik tele, a térfogata megváltozik, feszültségek lépnek fel, 
a talaj keveredésnek van kitéve, a keveredés pedig morzsák 
keletkezését vonja maga után.

A talaj morzsás szerkezetét elősegíti még az u. n. 
„Bőd engare" is, amely névre magyarban még kellő kifejezés 
nincs. Bodengare alatt azt a jelenséget értjük, melynek során 
a talaj bizonyos mikroorganismusok hatása alatt a legjobb 
fizikai tulajdonságú lesz. Ezek a mikroorganismusok sok CO2-t 
fejlesztenek, mely a talaj kapilláréiban levő víz meniskusok 
miatt nem tud a felületén áttörni, emiatt a meniskusokra 
nyomást gyakorol s így a talajszemek közötti űrök kitágulnak, 
végeredményben tehát a talaj porhanyóbb és lazább lesz. 
Különösen istállótrágya alkalmazása által működik rengetek 
baktérium a talajban. A baktériumoknak és gombáknak ez a 
működése összehasonlítható a kenyérnek az élesztőtől való 
m egkelésével.

Egyes talajoknál a talajban élő gombák is elősegítik a 
morzsa képződést azáltal, hogy mycéliumaikkal az egyes
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szemeket morzsává kötik össze. Már a legrégibb időkben 
alkalmazott ugar szintén a Bodengare elősegítését célozta.

Ehrenberg nem ismeri el, hogy a talaj morzsás szerkezetét 
a Bodengare esetében egyenesen a mikroflora idézi elő. 
Szerinte e folyamat indirekte történik és pedig úgy, hogy 
salétromot képző baktériumok salétromsavat más többi bak
térium pedig nagy mennyiségű CO2-t termelnek, a salétromsav 
és a szénsav a talajban levő Ca CO3-ból és Mg CO3-ból 
Ca H2 (CO3)2-ot és Ca (NO3)2-ot, Mg H2 (CO3)2-t és Mg (NO3)2-t 
képeznek, a képződő sók pedig mint elektrolytok a kolloidokat 
az oldatokból nagyobb pelyhek alakjában kicsapják és ezáltal 
segítik elő a talaj morzsás szerkezetét.

A morzsás szerkezetet a talajban fellépő adsorptiós 
jelenségek is elősegítik. A durvább málladékszemek tudniillik 
agyag és humusz kolloidok által vevődnek körül, különösen 
akkor, ha kolloidoldatból csapódtak ki. Ezen kivállott kolloi
dok igen ragadósak s így több szem morzsává ragadhat össze.

A morzsás szerkezet a talajban igen könnyen meg
semmisülhet a talajban levő lúgok, a hydrolizist szenvedő 
sók, a Na NO3 és a Na Cl hatásaira, továbbá ha a talajból a 
morzsás szerkezetet elősegítő sók kilugozódnak.

Ha a talajt Na NO3-al trágyázzuk, sokszor kötött szer
kezetűvé válik, egészen elveszíti morzsás szerkezetét, mert a 
talajban a fel nem vett Na-ból Na2 CO3 képződik, mely 
hydrolyzist szenved a képződő (OH) ionok a talajkolloidokhoz 
kapcsolódnak, miáltal a kolloidok kicsapódása megakadályoz- 
tatik; a kolloidok eltömik a talajt, mely ezáltal elveszíti 
morzsás szerkezetét. A Na Cl szintén ily rossz hatással van a 
morzsás szerkezetre; a tengermelléki — sokszor kitűnő — 
talajok tengervíz alá kerülvén, fizikailag teljesen tönkre mennek.

Nagy esők szintén tönkre tehetik a talajok morzsás szer
kezetét, mert az esőcseppek a talaj felszínén a morzsákat 
összetörik, a legapróbb málladékszemeket mintegy bedön
gölik a pórusokba, úgy hogy a viz nem tud a talajba beha
tolni; a talaj felületén tócsák keletkeznek. Miután azonban 
az esővíz csaknem destillált viz tulajdonságú, a talajban levő 
kolloidok koagulálását megakadályozza, amely koagulálás nél
kül pedig morzsás szerkezet el nem képzelhető.

A kolloid chemia szerint a csapadéknak az atmosférából 
nyert villanyos töltése is károsan befolyásolhatja a talajkolloi
dokat a morzsaszerkezet szempontjából.
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Vigyázatlan talajmegműveléssel szintén elvesztheti a talaj 
a morzsás szerkezetét ha pl. eső után szántják a nehéz agya
gos talajokat, vagy ha a kötött altalajt hozzák az ekével fel 
a felületre. Ez utóbbi esetben erős eső a talaj morzsás szer
kezetét teljesen tönkre teheti, mert az esőcseppek szétverik 
a talaj nagyobb darabjait s kiiszapolják a legfinomabb málla
dékot, amellyel aztán a morzsák közötti űrök eltömődnek.

A talaj szilárd alkotórészeinek abszolút és faj súlya.

Ha valamely talajpróbából lemérünk bizonyos súlyt, ez 
még nem mutatja pontosan a szilárd anyag súlyát, miután a 
talaj által visszatartott viznek a súlya is bennfoglaltatik. Hogy 
tehát a szilárd alkotórészek valódi (absolut) súlyát 
meghatározhassuk, (Mitscherlitch Rodewald szerint) megálla
pítjuk először a talajpróba víztartalmát és pedig a következő 
módon:

Először bemérjük egy lapos, fedővel ellátott üvegedénynek a súlyát; e 
súly legyen a ; és most az üvegedénybe bizonyos súlyú talajpróbát helyezünk el 
és az egészet újból megmérjük ; legyen ez a súly b, akkor

b — a = c
adja a viz 4“ a szilárd alkotó részek súlyát. Most az üvegedényt födetlenül be
helyezzük egy exikátorba, amelyben egy elkülönített nyitott edény P2 O5-el 
(vizelvonó anyaggal) van megtöltve. Az exikátort légmentesen lezárjuk és a 
rajta alkalmazott gummicsövön keresztül egy légszivattyúval kiszivattyúzzuk 
a levegőt, hogy vacuum képződjön, majd a csövet eltávolítjuk és annak helyén 
az exikátort elzárjuk. Az így előkészített exikátort ezután 3—5 órán keresztül 
vízfürdőn melegítjük, majd levesszük és lehűtjük. A lehűlés után vízmentes, 
száraz levegőt engedünk bele, azután gyorsan kinyitjuk, a nyitott lemért üveg
edényt fedőjével letakarjuk és kivéve az exikátorból, újból megmérjük. Ezen súly 
legyen d. A P2 O5 a vizet a talajból magába szívta, ezért a d értéke különbözni 
fog a b-től és (b—d) fogja adni a talajban levő viz súlyát. Ha már most d-ből 
levonjuk az üvegedény súlyát a-t, a talajpróbában levő szilárd alkotórészék 
absolut súlyát nyerjük.

Kevésbbé pontos eredményt, de azért sok esetben elfogadható értéke
ket nyerünk, ha a szárítást nem vacuumban végezzük. Ekkor azonban a mele
gítésnél a talajban levő organikus anyag egy része a levegő O-je által oxydá- 
lódik, úgy hogy hiba csúszik be, ellentétben a vacuumban kapott eredményekkel 
szemben.

Ha már most ismerjük a talaj víztartalmát, meghatároz
hatjuk a talaj szilárd alkotórészeinek a fajsúlyát vagy volu
mensúlyát. A talaj fajsúlya alatt értjük a talaj 
egy bizonyos térfogatának száraz állapotban 
való súlya és ugyanolyan térfogatú víz súlya 
közötti viszonyszámot.

7
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A fajsuly meghatározására szolgál a piknométer. Ez a készülék egy vékony
falú, körülbelül 10 cm3 ürtartalmu kis üvegedényke, mely kapilláréval ellátott 
üvegdugóval van felszerelve. (Lásd 3. ábrát.)

Ezt a kis edényt 15-fokos (C) vizzel töltjük meg úgy 
hogy a kapilláré végén jelentkező vizcsöppet, valamint 
az egész piknométert tiszta ronggyal letöröljük, majd 
vizzel töltött állapotában pontosan megmérjük. Ez a súly 
legyen a. Ezután a piknométert kiürítjük s egy óraüvegen 
lemérünk bizonyos mennyiségű légszáradt talajt, (c) amely
nek víztartalma a fennebb ismertetett eljárással meghatároz
ható s értéke b. Ezt a talajmennyiséget egy kis üvegedényben 
destillált vizzel felfőzzük, majd egy kis szűrő segítségével 
quantitativ behozzuk a piknométerbe, ezt azután úgy mint 
előzőleg 15° C vizzel feltöltjük és ismét lemérlegeljük; e 
mérésnek értéke legyen d. Akkor (d—a) adja annak a 
15-fokos víznek a súlyát és térfogatát, amelyet a lemért 
talajpróba a piknométerből kiszorított. Ismervén a lezárt 
talaj súlyát és víztartalmát, (c—b) lesz a lemért talaj szá

lé— b)
äj viszonyszám adja a talaj fajsúlyát.ráz anyaga és már most

Az itt elmondottak tisztán az elméleti menetet adják és hogy most már 
minél pontosabban dolgozhassunk, figyelemmel kell lennünk arra, hogy a pikno
méterbe került talajt destillált, kifőzött vizzel öntsük le és a piknométerből a 
levegőt is kiszivattyúzzuk, hogy a talajban és a vizben levő levegő szintén el
távozzon és csak azután öntjük tele a piknométert kifőzött vizzel. A további 
eljárás aztán már olyan, ahogy előbb megemlítettük.

A különböző talajok fajsúlyát vizsgálva kitűnt, 
hogy nincs közöttük nagy különbség. Mitscherlich szerint

a homoktalajok 2'63, a humuszos homoktalajok 2'59, a 
vályogos homoktalajok 2'62,

nehéz agyagtalajok 2'70,
lápos talajok 2'03 fajsúllyal bírnak.
Legnagyobb fajsúlyú talajok Trommer és Wollny szerint 

a meszes homoktalajok (2'8, 2'75).
A talaj alkotórészeinek faj súlyai — kivéve a 

humuszt — szintén nem különböznek nagyon egymástól. 
Schübler szerint a quarc fajsúlya 2'65, a mészhomoké 2'72, a 
kaoliné 2'44, a humuszé (tőzegé) 1*37. A többi kutató adatai 
hasonló értékeket adnak.

A talaj felülete.
A talaj térfogat vagy súlyegységében levő málladékszemek 

összfelülete adja a talaj összfelületét, melynek értéke egyes 
talajnemekre jellegzetes és függ úgy a málladékszemek nagysá
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gától, mint a málladékszemek alakjától. Minél nagyobbak a 
málladékszemek, annál kisebb s minél eltérőbb a málladék
szemek alakja a gömbtől, annál nagyobb a talajfelület.

A talajfelület fogalmával először Mitscherlich foglalkozott. 
A talajban fellépő kohesionális és adhesionális erőket tanul
mányozván ugyanis rájött arra, hogy ezen erők függnek a 
málladékszemek érintkezési felületének nagyságától; annál 
nagyobbak például, minél több pontban érintkeznek egymással 
a málladékszemek a talajtérfogat egységében, vagy ami ezzel 
egyértelmű, minél kisebbek a málladékszemek. A ko- és 
adhesionális erők meghatározásához ezen megfontolás alapján 
akarta Mitscherlich a málladékszemnagyságot megállapítani, 
ami azonban nem sikerült.

A ko- és adhesionális erők azonban nemcsak a málladék
szemek nagyságával változnak arányosan, hanem azok felüle
tével is, tehát a málladék szemnagyság hijján a felület nagy
sága is megfelelhetett.

így jutott azután Mitscherlich a málladékszemek felüle
tének tanulmányozásához. Szerinte kétféle talajfelületet kell 
megkülönböztetni: külső és belső talajfelületet. A 
talajban előforduló kristályos testek csak külső felülettel, a 
talaj kolloidjai pedig külső és belső felülettel birnak, miután 
kolloid szemeik közé képesek vizet felvenni. A belső felület 
minden bizonnyal sokkal nagyobb, mint a kolloidok és krista- 
loidok külső felülete együttvéve. A talaj összfelületét Mitscher
lich először olyan módon gondolta meghatározni, hogy teljesen 
száraz talajt vízzel nedvesített át s az ekkor felszabaduló hőt 
jégkalorimeter segítségével megmérte. Miután azonban a talaj 
teljes kiszárításánál a talaj felületén egész bizonyosan mélyre
ható változások következnek be, Mitscherlich is belátta, hogy 
ez az eljárás pontos eredményt nem adhat.

Rodewald szerint a talajfelület nagyságát a hygroskopos 
víz segítségével lehetne meghatározni és pedig a következő 
elméleti okoskodás alapján. A száraznak nevezhető talaj is 
tartalmaz valami csekély vizet. Az ilyen száraz talaj átned
vesedésénél felszabaduló hő értéke annál kisebb, minél több 
víz van a talajban és ennek a hőnek értéke akkor lesz 0-val 
egyenlő, ha a talaj annyi vizet tartalmaz, hogy attól már a 
teljes felülete nedves. Vagyis minden talajnak megfelel bizo
nyos vízmennyiség, amely a talajfelületet éppen hogy meg
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nedvesíti, s ha már ennyi vizet tartalmazó talajt nedvesítenők 
meg, az átnedvesítési hő 0-val lenne egyenlő. Ezt a vizmeny- 
nyiséget — amely ily módon szoros összefüggésben van a 
talajfelülettel — nevezte el Rodewald hygroskopos víz
nek vagy a talaj hygroskopicitásának. Ha tehát 
pontosan ismernénk ennek a hygroskopos viznek a mennyi
ségét, rétegének vastagságát, akkor bizonyos következtetéseket 
vonhatnánk a talajfelület nagyságára.

Rodewald és Mitscherlich a hygroskopos víz súlyát a következő módon 
határozzák meg. Lapos üvegcsészébe, amelynek pontosan ismert a súlya és 
amelyre ismert súlyú kicsiszolt, jól záró üveglemez tehető, talajt helyeznek el. 
Az üvegcsésze + fedősúlya a ; az üvegcsésze + fedő + talaj súlya b ; a talaj 
súlya (b a). Ezt az üvegcsészét exikatorba teszik egy háromlábú üveg áll
ványra. Az exikator aljába 100 cm3 10%-os concentrált kénsavat öntenek, majd 
szivattyúval kiszívják az exikátorból a levegőt és az egész berendezést 2—3 
napig állva hagyják. Ezután az exikátorba — előzőleg koncentrált kénsavon 
keresztül vezetett — levegőt engednek, majd az exikátort kinyitják, az üveg
csészét a becsiszolt üveglappal bezárják és az exikátorban levő 100 cm8 10%-os 
kénsavat új 10%-os kénsavval cserélik ki, ezután az üvegcsészéről leveszik az 
üveglemezt, az exikátort bezárják, a levegőt belőle kiszívják és a készüléket 
újból állni hagyják 2—3 napig. Ennek leteltével megint concentrált kénsavon 
keresztül vezetett levegőt engednek be az exikátorba, az exikátort kinyitják, a 
lapos edényt a becsiszolt üveglappal jól elzárják és megmérik. E mérés adja az 
üvegedény, a becsiszolt lemez, a talaj és a hygroskopos víz súlyát; ennek az 
értéke legyen d. Ezután a talajt tartalmazó edényt egy másik exikátorba teszik, 
amelyben P2 O5 van és ebből is kiszívják a levegőt, majd pedig 100° C-nál 
4 órán át melegítik, utána vízmentes levegőt engednek bele, az exi
kátort gyorsan kinyitják, a lapos edényt a becsiszolt lappal betakarják és 
újból lemérik. Ez esetben nyerik az üvegedény — üveglap — teljesen száraz 
talaj súlyát ; legyen ez f. Akkor d—f adja a lemért talajban levő hygroskopos 
víz mennyiségét. Ebből kiszámítható, hogy egy milligramm talajban mennyi a 
hygroskopos víz és mekkora annak a térfogata ; legyen ez x. Miután Nernst 
adatai alapján tudjuk, hogy egy molekula víz súlya 8'3X 18X10“22 gr. 
könnyen meghatározható, hogy egy milligramm talaj felületére tapadó hygro
skopos víz hány molekulának felel meg ; továbbá meghatározható a talajfelület 
a következő képletből

f Hygroskopicitas
T f = —-}■■■ ' - ------- mm

3/ —22
(/ 8'3 X 18 X 10

ha a vízmolekulákat gömb helyett kockák alakjában képzeljük, amelyek egyik 
lapjukkal a talaj felületén feküsznek, más lapjaik pedig a többi vízmolekulák 
lapjaival határosak, — feltételezve, hogy hygroskopos csak az a víz, amely a 
talajfelületet egy molekula víz vastagságával takarja.

Ehrenbergnek legújabb elmélkedései szerint azonban a 
hyyroskopos víz nem 1, hanem 10 molekula réteg magasságban 
borítja a talaj felületet; réteg vastagsága pedig 0*0000025 mm.
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Ezt az új értéket figyelembe véve Mitscherlich számitása sze
rint 1 gr talaj összfelületének nagysága úgy nyerhető, ha a 
hygroskopicitást 4-el szorozzuk.

Épen ez a számítás mutatja, hogy a különböző talajok 
közt milyen különbség van talajfelület szempontjából. Mit
scherlich szerint 1 gr. quarchomoknak 0 034 hygroskopici- 
tással számítva 0'136 m2, egy vályogtalajnak 3'00 hygrosko- 
picitással számítva 12 m2, mig egy jávai kötött agyagtalajnak 
23'31 hygroskopicitással számítva 95'25 m2 a talajfelülete.

Mitscherlich a külső talajfelületet is meghatározta olyan 
módon, hogy a talajt nem vizzel, hanem benzollal nedvesí
tette át, ezen külső felület értéke azonban csak tisztán elmé
leti jelentőségű.

Bármilyen szellemesek is Rode wald kutatásai a talaj- 
felület az átnedvesítési hő és hygroskopikusság közötti viszony 
okára vonatkozólag, Zsigmondy és tanítványainak a geleket illető 
újabb vizsgálatai azt mutatják, hogy igaza volt Vagelernek és 
Pfeiffernek, akik Rodewaldnak a talajterületre és hygrosko- 
posságra vonatkozó hypotézisét elfogadni nem akarták, állítván 
hogy ezen az alapon a talaj felülel nagyságát meghatározni 
nem lehet. Viszont azonban ez nem zárja ki azt, hogy a 
geleket illető jelenlegi ismeretek a Rodewald-féle hypotézist 
úgy fogják módosítani, hogy segítségével pontosan meg lehessen 
állapítani a talaj felületét.

A talaj kohesíos és adhesios jelenségei.

A talajban fellépő azon erőt, mely a talajszemeket egy
máshoz köti kohesiónak nevezzük. A kohesios erők mér
tékének azt az ellentállást vesszük, amely bekövetkezik, ha a 
szemeket húzással vagy nyomással egymástól el akarjuk válasz
tani. Természetes, hogy minél nagyobb felületen érintkeznek 
a málladékszemek — ugyanolyan nagyságú térfogatban, — 
annál nagyobb a kohesio, mert annál több érintkezési pont 
van. A kohesio, (egyenlő térfogatokat feltételezve), annál 
nagyobb, minél több a finom málladékszem. Ilyenformán 
tehát legnagyobb az agyagos talajban. A kohesio azonban 
függ az anyag víztartalmától is. Minél kevesebb a víz pld. az 
agyagban, annál nagyobb annak kohesiója. Finom homokos 
talajnál ezzel szemben közepes víztartalom mellett legnagyobb 
a kohesio, ennél nagyobb, vagy kisebb víztartalom mellett
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már csökken. Dúrva homokos talajnál csak akkor észlelhető 
kohesio, ha vízzel van telítve. Teljesen száraz állapotban leg
nagyobb a kohesio agyagnál, viszont igen kicsiny a homok
talajnál.

A kohesio nagysága függ továbbá a málladékszemek 
nagyságától is. Atterberg kisérleti úton bizonyította, hogy 
0'015 mm-es quarchomokból készült kockánál a kockába való 
behatolásra 30 gr súlyra, 0'0015 mm átmérőjű quarcszemekből 
készült kockánál pedig 800 gr súlyra volt szükség.

Ha a talajszemek a pórusokban levő víz által kapcsolód
nak össze, akkor már nem kohesiós, hanem a d h e s i ó s erő 
működik; ezt a talajadhesiót a talaj ragadósságnak is 
nevezzük. E jelenséget akkor észlelhetjük, ha a talajt vas
vagy faszerszámokkal műveljük, a talaj ezekhez a szerszámok
hoz hozzáragad. Legnagyobb adhesióval bír az agyag, közepes 
adhesióval a humusz, gyenge adhesiójú a durva quarchomok. 
Az agyagnál 80% víztartalomnál legnagyobb az adhesió, 
ennél nagyobb vagy kisebb víztartalom mellett már csökken. 
A homoknál az adhesió értéke akkor éri el a maximumot, 
mikor a homok vízzel van telítve.

A kohesio és adhesió oka a talaj kötöttségének, mely 
a talajnak szilárdságában, ragadósságában és abban nyilvánul, 
hogy a vizes talaj beszáradás után megrepedezik. A talaj 
túl nagy kötöttsége a termőképességre hat; az ilyen talajok 
nehezen dolgozhatók meg, a növény gyökérzete nehezen 
fejlődhet ki bennük. A túl kötött talajt mésszel és homokkal 
lehet javítani, ha pedig a talaj kötöttsége nem kielégítő, a 
kötöttséget organikus anyagok, nevezetesen istállótrágya és 
zöldtrágya hozzáadásával kell emelni.

A talaj szilárdságát, melyet kohesio idéz elő, Haberland szerint a követ
kezőképen határozhatjuk meg. A talajt vizzel jól összegyúrjuk és egy 10 cm 
hosszú és 2 cm széles üvegcsőben hengert készítünk belőle. Ezt a földhengert 
levegőn kiszárítjuk és egy tompa kést haránt irányban súlyokkal terhelve addig 
nehezítünk rája, míg a hengert keresztül nem vágta. Az alkalmazott súly adja 
a talaj szilárdságának mértékét.

A talaj ragadósságát, melyet az adhesio idéz elő, Heinrich a következő
képpen állapítja meg. Meghatározza a talajnak maximális vizkapacitását, azután 
annyi vízzel keveri a talajt, hogy a vízkapacitás az előbb meghatározott kapa
citásnak az 5O°/o-át tegye ki. Az így előkészített talajt most két drb. 1 dm’-es vas
lemez közé szorítja, a lemezek közül kiszorított részt pedig késsel levágja. Az 
egyik lemezt tartójánál fogva felakasztja, a másik lemez tartójára pedig egy kis 
kosarat akaszt, melyet mindaddig terhel homokkal, míg a két vaslemez közötti
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próba el nem szakad. Ezután a leszakadt talajrészt, a vaslemezt, a kis kosarat 
és a homokot leméri. Ez a súly felel meg annak az erőnek, mely szükséges 
volt, hogy a talaj és vas közötti összefüggést 1 dm2 keresztmetszeten meg
szüntesse.

Sok esetben ez az eljárás nem ad positiv eredményt, mert ha a talaj- 
szemcsék egymás közötti adhesiója nagyobb, mint a vaslemez és a talajszem
csék közötti adhesió, akkor a vaslemez leszakad anélkül, hogy a talajpróba is 
elszakadna.

Az adhesiós és kohesiós jelenségek vizsgálatára legjobb a Kühne-féle 
készülék. Ez tulajdonképen egy különleges eke, mellyel beleszántanak 100 cm 
hosszú, 40 cm széles és 7 cm vastag talajból készült lemezekbe. A szántást 
határozott szélességgel, mélységgel és sebességgel végzik és a húzó erővel 
szemben kifejtett ellentállást egy jelzőkészülékkel mérik. A jelzőkészüléken 
lemért erő adja a kohesiós és adhesiós erőket.

A gyakorlatban a talaj kötöttségénél fokozatokat külön
böztetnek meg s az összehasonlításhoz az agyag kötöttségét 
100-nak veszik. Ezek szerint a talaj laza, ha még esőben 
történő szántás esetén sem ragadnak az ekére talajrészek. 
Ilyenek a laza homoktalajok; a kötöttségfoka 0'5. Omlós a 
talaj, ha a szántásnál a szemek még nem ragadnak az ekéhez, 
de vizes állapotban már összefüggő felületet ad az ekevágás 
lapja nyomán. Ilyenek a vályogos homok és homokos vályog 
talajok; kötöttségi fokuk 10—30 között változik. Kötöttek 
azok a talajok, amelyek már nehezebben szánthatok és szántás 
alkalmával az eke vágáslapján kisebb-nagyobb darabok marad
nak vissza. Ilyen talajok az agyagból és homokból álló talajok. 
Kötöttségi fokuk 30—60. Nehéz talajok azok, amelyek nagyon 
nehezen szánthatok bár, de a képződött göröngyöket nehéz 
hengerekkel még szét lehet törni. Ilyen talajoknál a kötöttségi 
fok 60—75 között váltakozik. Ezek legnagyobbrészt már valódi 
agyagtalajok. Szívósak azok a talajok, amelyek szántás alkal
mával kevés víztartalom mellett tészta módjára ragadnak az 
ekéhez. A kötöttség foka ilyen talajoknál 75—90; ezek a nehéz 
agyagos talajok, melyek már igen kevés humuszt, vagy meszet 
tartalmaznak. Végül a legkötöttebb talaj maga az agyag, 
amelyből az edények készülnek; kötöttsége 100.

A talaj kohesionális és adhesionális erői gyakorlati szem
pontból a talajok megdolgozásánál bírnak jelentőséggel. Külö
nösen a nehéz talajoknál fontos ez, miután azok a szántásnál 
kevés víztartalom mellett nagy darabokra esnek szét; túlsók 
viz esetén pedig könnyen beiszapolódnak és egyáltalában nem 
szánthatok fel.
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A talaj katalitikai tulajdonsága.

Berzelius már 1836-ban észrevette, hogy a talaj hydrogén- 
superoxyd vizes oldatára oly hatást gyakorol, mely alatt a 
H2O2 oxygén fejlődés közben bomlik. Ez a folyamat a talaj 
katalitikai tulajdonságán alapszik. Később kimutatták, 
hogy a katalitikai tulajdonság a humusztartalom nagy
ságától függ, továbbá, hogy chloroform és cyanhydrogensav 
hatására, vagy sósavval való kifőzésre egészen megszűnhet. 
A talaj katalitikai tulajdonsága elsősorban a talajban élő állati 
és növényi szervezetektől veszi eredetét, mert ezek tartalmazzák 
az ugynezezett katalaze enzymet, már pedig ennek van 
meg az a tulajdonsága, hogy H2 O2-t bontja. Ma már bizonyos, 
hogy a talajbakteriumok és a penészfélék képesek 
szervezetükben katalazét termelni, azonban hogy a katalazé 
a sejt anyagcseréjében milyen szerepet játszik, azt még nem 
tudjuk, de nagy elterjedése arra enged következtetni, hogy 
fontos szerepe lehet. A katalitikai hatás némely humuszos 
agyagtalajnál igen erős lehet olyannyira, hogy az O fejlődés 
pezsgés mellett történik, sőt a folyadék fel is forrhat igen 
kellemetlen szag terjedése mellett. Ilyen esetekben a talajban 
a katalazé nagy mennyiségben lehet jelen.

A kutatások azt mutatják, hogy vannak olyan talajok is, 
amelyek erős katalitikai tulajdonsággal birnak anélkül, hogy 
az összefüggésben lenne a katalaze enzymmel. Az ilyen talajok 
baktériumok nélkül is erősen bontják a H2 O2-ot. A katalitikai 
hatást ebben az esetben elsősorban a kolloidális vashydroxyd 
és mangánsók idézik elő (az A1 [OH]3 és a kovasav a katalitikai 
hatásra befolyással nincsenek). Ilyen esetben a talaj alkalikus 
reakciója elősegiti, a savanyú reakció pedig hátráltatja a 
katalitikai hatást.

A talaj katalitikai hatását igen egyszerű berendezéssel állapítjuk meg. 
Egy kisebb fajta Erlenmeyer lombikba, mely két nyílással ellátott gumidugóval 
van lezárva, az egyik nyíláson egy csappal zárható tölcsér alsó szára vezet 
be. A másik nyíláson az Erlenmayer lombik belsejéből vezet ki egy üvegcső, s 
amint kiér a lombikból kétszeresen meghajlítva végével felfelé egy vízzel töl
tött edénybe merül (pneumatikus kád.) E cső vége fölé van állítva egy kémcső 
formájú vizzel töltött nagy edény (eudiometer) nyitott végével a víz alá süllyesztve. 
A lombikba 2 gr 2 mm szítán átszitált talajt teszünk, azután a zárható tölcséren 
40 cm 3% Hä O2 oldatot engedünk a talajra és két óra múlva megnézzük, hogy 
az eudiometer csőben mennyivel szállt le a folyadék, mert ez a térfogat adja a 
fejlődött 0 gáz mennyiséget.
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A talaj radioaktivitása.

Újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a talajban lefolyó 
biochemiai jelenségekre jelentős hatással vannak a talajban 
előforduló rádióaktiv anyagok. Különösen a rádióaktiv anya
gokból távozó «, ß és y sugarak azok, amelyek physiologiai 
szereppel bírnak és nagy hatást gyakorolnak a mikro- és 
makroflórára. Azok a talajok, amelyek vulkanikus kőzetekből 
képződtek (gránit, porphyr, bazalt, trachit) sokkal több rádió
aktív anyagot tartalmaznak, mint a mészkövek. Stoklasa 
szerint

a gránitból képződött talajnak 1 grammja 2.58X1012 gr 
rádiumot

a homokkőtalaj 0.64X10-12 gr-ot 
a mésztalaj 0.82X10-12 gr-ot

tartalmaz. Ilyen talajoknál természetesen a talajlevegő is radio
aktiv, mely radium, thorium esetleg aktinium emanacióból 
veszi eredetét. A radium emanació a magok csírázására, 
tehát oly chemiai jelenségekre van nagy hatással, amelyekben 
enzymek működnek közre. A radioaktivitás elősegíti a talajban 
a kén baktériumok oxydáló működését és a nitrifikácíót. A 
« és ß sugarak az ammonízációs és denitrifikációs jelenségeket 
segítik elő. Kísérletek bizonyítják, hogy a levegő szabad 
nitrogénjét assimiláló Azotobakter chroococcum 
radioaktív levegő hatása alatt 75—160%-al több nitrogént volt 
képes felvenni. A talaj radioaktivitásában igen fontos szerepet 
játszhat a kálium, amely ß sugarakat bocsát ki magából s 
hatása annál is valószínűbb, minthogy a talajbakteriumok 
hamuja 40—5O°/o K2 O-ot tartalmaz.

A talaj radioaktivitásának mérése és meghatározása a 
physikai chemiára tartozik.

A talaj és a víz.
A talajban levő vizről általában.

A talajban levő viz tápanyagul szolgál a növényeknek, 
de a növények ezenkívül vizben oldva veszik fel az ásványi 
tápanyagokat s ebből a szempontból is nélkülözhetetlen a viz 
a növényzetre.
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A talajból a növények nem egyenlő mennyiségű vizet 
vesznek fel; 1 gr száraz anyag létrehozásához eltérő víz
mennyiségeket használnak fel. A növényzet azonban a felvett 
vízmennyiségnek egy nagy részét a levelein keresztül elpáro
logtatja. Egy 100 éves bükk pl. naponta átlag 25 kg vizet 
egy 35 éves bükk pedig 1 kilogramm vizet párologtat el. Ez 
a példa is mutatja, hogy a talajnak mily nagy mennyiségű 
vizet kell tartalmaznia, hogy rajta pl. erdei vegetáció fejlőd
hessen.

A talaj víztartalma az év folyamán nagyon változik. 
Télen és kora tavasszal hóolvadás után nagy mennyiségű viz 
raktározódik el a talajban (téli nedvesség), mely már a tavasz 
közepétől őszig erősen csökken, innen azonban az őszi eső
zések beálltával megint növekedik.

Ha a talaj keresztmetszetét a víztartalomra vonatkozólag 
vizsgáljuk, azt találjuk, hogy a legtöbb viz — lombtakaróval 
biró talajoknál — a humusz alatti rétegben van, mert a 
humusz nagy vízfelfogó képességgel bírván, az alatta levő 
talajréteget elláthatja azzal. Ez alatt a humusztartalmú, vizben 
gazdag réteg alatt 0.75—1.50 m mélységben hirtelen csökken 
a víztartalom, ill. ezen alul már ismét emelkedik és a talajvíz 
rétegében éri el maximális értékét. Természetesen a viz csak 
a mélyebb és egyenletesebb összetételű talajoknál van a 
talajban ilyen módon elosztva. Ha a talaj keresztmetszete 
nem egyenletes, hanem különböző talajrétegek fordulnak 
benne elő, akkor víztartalma minden szabályszerűséget nél
külözhet.

A víztartalom szerint a talajokat, vizes, nyirkos, 
üde, száraz és sivár talajokra osztjuk.

Vizes a talaj, ha a málladékszemek közötti űrök vízzel 
töltődnek meg, ha az ilyen talajt kiemeljük, a viz lefolyik róla. 
Ilyen talajok nyáron szárazság alkalmával rendesen vízmen
tesek, az esős időszakban azonban viz alá kerülnek.

Nyirkos az a talaj, melyből összeszorítva pár csepp vizet 
sajtolhatunk ki. Ilyenek pl. az erdei alomtakaró alatt levő 
talajok.

Üdék azok a talajok, amelyekből kézzel nem sajtolható 
ki viz; ilyenek a legtöbb termékeny mezőgazdasági mivelés 
alatt álló talajok.
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Száraz talajok azok, amelyekben már oly kevés a viz, 
hogy a málladékszemek között adhesios vonzási jelenség nem 
tapasztalható; az ilyen talajok nagyrészt már egyes szemcsés 
szerkezettel bírhatnak. Ilyenek az északibb földrajzi széles
ségek alatt levő homok és futóhomok területek talajai, hol 
bujább vegetáció már csak őszkor és tavaszkor az esőzések 
idejében mutatkozik.

Sivár talajok azok, amelyek vizet alig tartalmaznak. Ide 
tartoznak a melegebb éghajlati steppék és sivatagok homok
talajai.

A talaj a vizet szárazabb esztendőkben nem a levegő 
vizpárájából szívja magába — ahogy ezt Liebig is gondolta, — 
hanem az esős időszak csapadékvizének egy részét tartja 
vissza hygroskopos és kapillár viz alakjában. Ennek dacára 
is átbocsátja azonban a csapadékvíznek egy nagy részét, mig 
az egy át nem bocsátó talajréteghez érkezik, ahol talajvíz 
alakjában felhalmozódik.

Hygroskopos viz alatt azt a vizréteget értjük, mely 
adhéziós okok miatt a talajszemek felületére tapad. Ennek 
mennyisége rendkívül csekély; az így visszatartott vizréteg 
vastagsága 2'5 millimikron és a málladékszemek nagy részénél 
csak a külső felületükre tapad, kolloidoknál ellenben a sze
mek közé is bevonul (imbikatio). A kolloidok sok vizet 
szívhatnak az imbikatio következtében magukba és azt oly 
erősen tarthatják vissza, hogy a növény csak egy részt tud 
belőle felhasználni. Ezért az olyan talajok, amelyek sok kol
loidot tartalmaznak, normális növényvegetáció kifejlesztéséhez 
sokkal több vizet követelnek.

A hygroskopos vizen kivül a viz talajban kapilláris 
viz alakjában is megtalálható kapilláris űrökben, ahol a 
hygroskopos vízhez kapcsolódik. A kapilláris viz a hajszál- 
csövesség törvényei miatt marad vissza a talajban. A hajszál
csöves vizet épugy, mint a hygroskopos vizet, nagyobb erők 
tartják, mint a föld vonzási ereje, azért nem vándorol a talaj 
mélységbe. A talajban előforduló minden más viz a föld mé
lyébe vándorol a föld vonzási erejének hatása alatt, s ott a 
talajvíz átbocsátóképességétől függő mélységben talajvizet al
kot, ahol a talajok vízellátási szempontjából ismét elsőrendű 
tényezővé lesz. A talaj víztartalma igen nagy hatással van a 
növénytermesztésre; a túlsók viz és a vizhiány a növényter
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mesztést meg is akadályozza. Már a növények csírázásánál 
döntő hatást játszik a talaj víztartalma, — az igaz, hogy nem 
egyedül, mert a csírázásra a víztartalom mellett még a talaj 
szerkezete is nagy hatással bir. A talaj tudniillik a csírázás
hoz szükséges vízmennyiséget csak akkor engedi át a csírázó 
magvaknak, ha vizkapacitása telítve van. Ez azt jelenti, hogy 
a talaj a kapillárékban több vizet visszatartani már nem tud. 
Miután pedig a talajok vizkapacitása igen különböző, a csí
rázás a talajoknál más és más víztartalom mellett történik. 
Könnyű homoktalajban a csírázás O'5°/o, humuszos kerti föl
dön csak 19°/0 víztartalom mellett történik. A növényeknek a 
különböző talajokban vizelégtelenség miatt bekövetkező el- 
hervadása szintén más és más víztartalom mellett történik. 
Egy kísérlet alkalmával lápos talajon 60°/j víztartalom mellett 
elhervadtak a zabnövények, homoktalajon ezzel szemben 14°/0 
viz mellett vígan fejlődött a zab.

Azt hiszem, az említett példák eléggé igazolják, hogy a 
növénytermesztésnél mily nagy figyelmet igényel a talaj víz
tartalma.

A hygroskopos viz.

Hygroskopos viz alatt azt a víztömeget értjük, mely a 
talajt képező szemek felületére 10 molekula réteg (2'5 mili- 
mikron) vastagságban tapad.

Ezen víztömeg mennyisége függ a levegő hőmérsékletétől, a 
levegő páranyomásától és a talajfelület nagyságától. Homoktala
jokon — sőt még nagyon finom homokon is — nagyon csekély a 
a hygroskopos viz mennyisége. Ha azonban a talajban a kol
loidok tömege megnövekszik, mint pl. agyagos és humuszos 
talajoknál, azzal a hygroskopos viz tömege növelődik.

A hygroskopos víznek a talajban betöltött szerepéről 
sokáig folyt — és még ma is folyik — a vita; már régebben 
hangoztatták, hogy a növényzetnek ebből a vizből nincs semmi 
haszna. Mayer Adolf és Mitscherlich munkái mutatják, hogy 
a növény már akkor kezd száradni, mikor a talaj a hygros
kopos víznek még háromszorosát tartalmazza. Eszerint a nö
vények — kevés esetet kivéve — olyan talajban, amely csak 
a hygroskopos vizet tartalmazza, elpusztulnak, mert a talaj
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ezt a vizet olyan szilárdan leköti, hogy a növényi gyökerek 
felvenni nem tudják. (Kivéve a hygroskopos viz azon elenyésző 
kis részét, amely a növények gyökerére csapódik le.) Ezzel 
magyarázható tehát az is, hogy pl. egyes humusztalajokban, 
melyek 10—20% vizet tartalmaznak, a növényzet miért szárad 
ki, bárha ez a vizmennyiség olyan nagy, hogy pl. laza homok
talajokat már nedvessé tehetne, de itt hygroskopos viz alak
jában van jelen, melyet a talaj erősen fog.

Az említett vizsgálatok mutatják tehát, hogy a növény 
vizfelvétele szempontjából csak a kapilláris viz jöhet szá
mításba. Kivételt képeznek a sivatagi növények, melyek rész
ben még a hygroskopos vizet is fel tudják használni.

A talaj hygroskopos víztartalma igen változó. A homok
talajoknál igen csekély. A növekvő kolloidtartalommal a talaj
ban a hygroskopos viz tömege is növekszik és a nagy humusz - 
tartalmu lápos talajokban már 20—22%-ot tesz ki. A tscher
nosem fekete földeknél 6—10% a hygroskopos viz.

A talaj kapillarítása, a kapilláris víz.

A talaj víztartalmát elsősorban a talaj kapillarítása befo
lyásolja. A kapillarítás az adhesio és a vízrészecskék kohe- 
siojának együttes eredménye. Ha pl. egy nagyon vékony 
üvegcsövet vízbe mártunk, a vékony csőben a víz a nehézségi 
erő ellenére is erősen felemelkedik. Azt az erőt, mely a vizet 
felemeli és tartja, kapilláris erőnek nevezzük. Ehhez 
hasonló módon lép fel a kapilláris jelenség a talajban is ahol 
a vékony üvegcsövet az egyes málladékszemek közötti űrök 
helyettesítik, amelyek egész hajszálcső rendszert alkotnak.

Hogy a kapilláris erő mennyi vizet tud visszatartani, az 
legelső sorban a talajban levő szemek közötti pórusok átmé
rőjétől és alakjától függ. A volumen összesége semmi szerepet 
nem játszik, mert ha a szemek egyformák, akkor a pórus volu
men egyenlő nagy marad, ahogy ezt a következü egyszerű 
számítás mutatja:

J-
Ha egy 4 r. magasságú kockába 2 r, r és átmérőjű 

gömböket helyezünk akkor a gömbök közötti pórus ür
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(4 r)3 — 3 (2 r) 3tt ;

(4, ábra.)

(4 r)3 — 8^) r3 n és

14 r)3-64(|)(i)3’1 lesz-

Ha már most a (| (2 r)3 ti); a (8^) r:M és 

a (64 (3 ) (2 ) értékeit összehasonlítjuk, azt

látjuk, hogy azok egyenlők. 
| (2 r)3 n =| 8 r3 n = y

c4 8 32
83r n =y

,. 4 /X \3 64 3 (2) 71 =

r3 n

r8 n

4 r3 64 , 32 .
64 3 8 ""V' 3r:'

Ezzel be van bizonyítva, hogy a pórus ür 
össznagysága egyenlő maradt dacára annak, 
hogy az egyes szemek közötti űrátmérők 
csökkentek.

Ha ez esetben azonban megvizsgáljuk 
a málladékszemek felületét is, azt fogjuk 

látni, hogy az a szemek csökkenésével növekszik. A mi pél- 

dánkban a szemek felületének összege (2 r, r és átmérőke

véve alapul)
4 (2 r)2 n,

8 (4 r2 ti) és

64 (4 y 7l)

Ha r = 1, akkor a következő pórus felületeket nyerjük: 
16; 32 és 64. Vagyis a talajszemek felülete a talajszemek 
csökkenésével növekedett, de ezzel viszont a szemek közötti 
pórusok átmérője is csökkent és ezért van a szemek nagy
sága a kapillaritásra nagy hatással.

Ugyanolyan szemnagyság mellett a kapillaritásra még a 
szemek egymásközti elhelyezkedése is befolyással van, (pld. 
az 1 ábra a) és b) struktúrája szerint a szemek közötti űrök 
átmérője változást szenved). Az elmondottakból következik, 
hogy minél több málladékszem van ugyanolyan térfogatú
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talajban, annál több a kapilláris űrök száma, ezek annál kisebb 
átmérővel birnak és emiatt a talaj kapillaritása annál nagyobb.

Hogy a viz miért emelkedik a kapilláris csövekben, ha 
azt vizfelülettel kötjük össze, az a következőképen magyaráz
ható. A pohárban levő viz belsejében levő molekulák között 
vonzó erő működik, mely azonban a viz belsejében kiegyen
lítődik, tekintve hogy a vonzást szenvedő molekulák más 
vizmolekulákkal is körül vannak véve. A viz felületén azonban 
már más az eset. Itt a molekulák az alattuk és oldalt levő 
molekulák hatásának vannak csak kitéve, felülről az elpárolgott 
gőz molekulák hatása alatt állanak. Miután a folyadék mole
kulák vonzási ereje nagyobb, ezek a felületen levő vizmole- 
kulákat be akarják huzni a folyadék belsejébe és emiatt a 
folyadék felületén feszültség lép fel, mely a folyadékot a leg
kisebb térfogat felvételére kényszeríti; e miatt pl. a vizcseppek, 
ha a külső befolyástól szabadok, azonnal gömbalakot vesznek 
fel, mint amely ugyanolyan tömeg mellett viszonylag legkisebb 
felületű. Ez a feszültség az okozója a tulajdonképeni kapillaritás 
jelenségének. Ha a viz edényben van, akkor — miután az 
edény falainál az adhesio (szakgatott vonalú nyíl) nagyobb, 
mint a molekulák közötti vonzódás (teljes vonallal rajzolt nyíl) 
— ennek az lesz a következménye, hogy a víz a fal mentén 
magasba emelkedik és megnedvesíti a falat. így a vízfelülete 
konkáv medencét alkot. Ha már
most a vízbe vékony kapilláris 
csövet állítunk, akkor az adhesio 
a kapilláris csőben addig emeli a 
vízoszlopot, míg ennek a vízoszlop
nak súlya adhesiós felhúzó erővel 
egyensúlyba nem jön. Ebből ter
mészetesen következik, hogy minél 
kisebb a vékony cső átmérője, 
annál magasabban emelkedik 
benne a víz. így pl. 2'5 mm át
mérőjű üvegcsőben a viz 15 mm 
magasságig, 0'025 mm átmérőjű 
üvegcsőben pedig már 1400 mm 
magasságra emelkedik az edény
ben levő viz felülete fölé. Kí
sérletileg kimutatták, hogy a haj
szálcső rádiusa és az oszlop ma- (5. ábra.)
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gasság közötti szorzat mindig egyenlő: viznél 
r h = 15

vagy
r h = 2 /,

ahol y a víz kapillarítási állandója. Mitscherlich, hogy ezt a 
törvényszerűséget a talaj kapilláris csöveire — amelyek nem 
egészen hengeralakúak — felhasználhassa a kapillárisán 
felemelt víz térfogatát és a kapillár víz által megnedvesedett 
cső felületét is segítségül veszi és szerinte a kapilláris víz-

A rtömeg (A) és a megnedvesített felület (B) között -57=n 2
viszony áll fenn, ahol r a kapilláré rádiusa. Ha most r helyett

2_z
h -t helyettesítünk be, nyerjük

y
egyenletet.

Ez az egyenlet az összes kapilláris űrökre alkalmazható, 
ha azok falai függőlegesek. Mitscherlich kísérleti utón külön
böző talajoknál meghatározta a B, h és A értékét és ezen 
értékek az egyenletbe behelyettesítve az egyenlet helyességét 
mutatták.

A talajszemek egymástól eltérő nagysága és a talajszemek 
változó keveredése, továbbá a morzsák miatt az előbb leve
zetett szabályszerűség csak kis határok között érvényes a 
talajokra és tisztán tudományos értékkel bir.

A víz kapilláris emelkedése a talajban.

Hogy valamely talajban mily magasra emelkedik a kapil- 
lárítás folytán a víz, annak megállapítására egy egyszerű 
berendezés szolgál.

Több 1 méter magas és 2 cm belső átmérővel biró üvegcsövet, mely 
alulról finom vászonnal van bekötve, különböző finomságú talajjal töltünk meg, 
a csöveket végükkel egy víztartó edénybe helyezzük, ekkor a csövekben a víz 
emelkedése bizonyos idő múlva láthatóvá válik, de egyúttal az is bebizonyo
sodik, hogy a csövekben a víz különböző magasan és változó gyorsasággal 
emelkedik fel.

Minél szükebbek a kapilláris csövek, annál kisebb a víz 
emelkedésének sebessége, mert kisebb csöveken a víz és a 
csőfalak között a súrlódás nagyobb. Minél nagyobb átmérővel 
bírnak a kapillárék, annál gyorsabban emelkedik a víz, de
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annál alacsonyabban áll meg; Ramann szerint 2 mm nagy
ságú málladékszemeknél megszűnik a víz emelkedése.

Morzsás szerkezetű talajban a kapilláris viz alig, a le- 
súlykolt talajban pedig magasabbra emelkedik, de csak nagyon 
lassan.

A talajban a kapilláris emelkedés a talajviz felületéről 
történik, mert nyáron a viz a felső talajrétegből elpárolog. 
Ezen párolgásnál a növényzet játszik nagy szerepet. Olyan 
talajrétegekből, amelyekben nincs talajviz, kapilláris emelkedés 
csak akkor következhet be, ha a pórusok közötti térfogat fele 
vizzel van töltve. Olyan talajoknál, amelyek a viz kapacitásuk
nak vagy víztartó képességüknek megfelelő vizből csak 50°/0-ot 
tartalmaznak, a viz kapilláris emelkedése megszűnik és csak 
a málladékszemek felületén mozog tovább. Nagyobb kövek, 
amelyek a pórusokat megszakítják, továbbá teljesen vízhatlan 
rétegek a kapilláris viz emelkedését teljesen megakadályoz
hatják, ép igy a kolloidok, miután imbibitio utján először 
vizzel szívódnak tele.

A kapilláris viz emelkedése a pórusok átmérőjén kivül 
függ a talaj hőmérsékletétől és a vizben oldott sók tömegétől 
is. A hőmérséklet emelkedése miatt tudniillik a viz fajlagos 
szívóssága és igy kapillaritása állandóan csökken.

A talajnemek szerint is nagyon változatos a viz kapil
láris emelkedése. Grébe munkája szerint középszemü diluviális 
homokoknál, ahol a 0'3 mm.-nél kisebb átmérőjű szemek a 
talaj 40—50%-át, a 0'3 mm.-nél nagyobb szemek pedig 
50—600/o-át képezik a talajnak, a viz a talajviz fölé csak 
30—40 cm-re emelkedhet. Ha ellenben a 0'3 mm.-nél kisebb 
szemek a homoknak 8O°/o-át képezik, akkor a viz 50 cm-re 
emelkedik. Ramann vizsgálatai szerint a finom homoknál 
szintén csak 40 cm-t emelkedik kapillárisán a viz.

Ha a talaj sok kolloidot tartalmaz, akkor a kapillaritás 
révén igen kevés viz mozog, mert a talajkolloidok felszívják 
a vizet, megduzzadnak, eltömik a talajporusokat, s esetleg 
a viz a talajrétegen keresztül nem is hatolhat.

A kapilláris vízvezetés lápos talajoknál szintén igen mérsé- 
kelt, kiszáradt tőzegben pedig egyáltalában nincs meg csak 
akkor, ha a lápos talaj átnedvesedett. Miután pedig az átned
vesedett lápos talajréteg csak akkor adja kapillárisán tovább 
a vizet, ha pórusainak legalább 50°/o-a vizzel van kitöltve, 
azért kiszáradt lápos talajoknál nem lehet szó kapilláris viz

8
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pótlásról. Ezzel magyarázható meg az is, hogy miért pusztul 
ki telkesitett lápokban a növényzet, ha a viz 40—70 cm.-re 
süllyed a talaj szine alá.

A talaj vizkapacitása és víz átbocsátó képessége.

A talaj vizkapacitása. A talajnak azon tulajdonságát, 
hogy bizonyos mennyiségű vizet tarthat magában anélkül, 
hogy a viz kicsöpögne belőle, vizkapacitásnak vagy a talaj 
víztartó erejének nevezzük. Megkülönböztetjük a maxi
mális és minimális vagy absolut vizkapacitást.

A talaj maximális vizkapacitása alatt értjük azt a víz
mennyiséget, mely a talajban van, ha a viz az összes pórusokat 
kitölti. Ez az eset rendesen erősebb csapadék alkalmával áll 
be, de enélkül is fennforoghat a talajvíz közelében levő talaj
rétegekben.

Minimális vagy absolut kapacitás alatt értjük a talaj 
által visszatartott azon víztömeget, amely nem folyhat le a 
mélységbe és amelyet a talaj állandóan visszatart. Ez a víz
mennyiség áll a növényeknek száraz időkben rendelkezésükre.

A talaj maximális vizkapacitásának meghatározására szolgálnak a 10 cm 
magas és 4 cm belső átmérővel biró cinkhengerek, alsó végükön finom nikkel 
dróthálóval. Erre a hálóra (lásd 6-ik ábrát) cinklemezből készült karika van

_________ erősítve, amelynek oldalán nyílások vannak. A szíta kereszt-
metszetének megfelelő nagyságú vizes vászon darabot helyezünk 
a cső végére a háló alá és a csövet a vászonnal megmérjük. 
Ezután a csövet finom talajmálladékkal töltjük meg a felső 
végtől számítva körülbelül 1 cm-nyire és újból megmérjük. 
Mérés után a csövet a talajjal együtt vízbe helyezzük úgy, 
hogy a cső szitája viz alá kerüljön és addig hagyjuk a vizben, 
mig több egymásutáni mérés állandó súlyt nem ad. Ha az 
utolsó súlyból kivonjuk a vízmentes talaj és cilinder súlyát, 
nyerjük a felvett viz mennyiséget; ez a maximális vizkapacitás, 
amelyet vagy súlyra vagy a talaj térfogatára számíthatunk át. 
A cilinderbe felülről is beönthetjük óvatosan a vizet, addig 
amig a talaj alul a vizet csöppek alakjában át nem engedi. A 

O O O | óraüveggel kell betakarni és állni hagyni addig, amig
i...... -........... J a felesleges viz lecsöpög s csak azután mérendő a henger súlya.

(6. ábra.) maximális vizkapacitást még sokkal egyszerűbben a
következő módon állapíthatjuk meg. Megnedvesítünk egy nagyobb 

szűrőpapírt, lemérjük és üvegtölcsérbe helyezzük. Ezután 100 gr légszáradt 
talajt egy porcellán csészében vizzel öntünk le, jól összekeverjük és egy mosó
palack segítségével a szűrőre hozzuk. Mikor már a tölcsérből a viz nem 
csöpög, a szűrőt a talajjal együtt újból megmérjük ; a két mérés különbsége 
adja a maximális vizkapacitást.
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Szabadban leülepedett talajnál úgy mérjük a kapacitást, hogy (Heinrich 
szerint) 20 cm belső átmérővel biró, 40 cm magas cinklemezből készült éles 
karimájú hengert két oldalt elhelyezett nyomóléc segítségével beleszorítunk a 
talajba, óvatosan vizet öntünk reá és a cilindert letakarjuk, hogy ne párologjon. 
Ezután 24 óráig állva hagyjuk rajta a vizet, hogy a talajba beszivódjon. Ennek 
megtörténte után a cilindert kivesszük a talajból és a hengerből késsel egy 
darab vízzel áztatott földet vágunk ki, ismert súlyú, jól zárható üvegbe 
helyezzük és lemérlegeljük. A lemért földet ezután 100° C-nál szárítóban állandó 
súlyig szárítjuk és újból lemérjük; a két mérés különbsége adja a viz meny- 
nyiséget. Ezt aztán 100 súlyegységre számítjuk át

A talaj vizkapacitására befolyással van a málladékszemek 
nagysága, a talaj morzsás szerkezete, a talajszemek ülepedése 
és a talaj alkatrészek minéműsége, különösen a humusz 
tartalma. Hogy a málladékszemek nagysága mennyire befolyá
solja a vizkapacitást, azt Wollny adatai mutatják. Ezek szerint 
1—2 mm átmérőjű málladékszemmel bíró homok maximális 
vizkapacitása 3'66; a 0'01—0'07 mm málladékszemű homoknak 
vizkapacitása 35'5.

A talaj morzsás szerkezete csökkenti a kapacitást, de 
száraz időben a morzsás talajnál jelentkező kisebb mérvű 
párolgás által ez a rossz tulajdonság ellensúlyozódik. Maga a 
morzsa nagysága a vizkapacitásra befolyással nincsen.

A talaj ülepedése annyiban hat a kapacitásra, hogy laza 
talajokban sok a nem kapilláris ür s emiatt csökken a talaj 
vizkapacitása.

A talaj alkatrészei között a homok bir legkisebb kapa
citással, bárha a homok finomságával növekedik a kapacitás. 
A tiszta agyagnak nagy a kapacitása s a humuszé az összes 
talajalkotó részek között a legnagyobb, különösen ha nem 
volumen, hanem súly szerint vesszük. A quarchomok súly
szerinti kapacitása Schübler szerint 25%, a finom mész talajé 
85%, kerti talajé 84%. A humusz súlyszerinti kapacitása 181%, 
térfogat szerint pedig csak 69 %.

A talaj vizátbocsátó képessége. A talaj azon tulajdon
ságát, hogy a vizet mélyebb rétegekbe képes levezetni, víz 
átbocsátó képességnek nevezzük, A viz a talajba való beha
tolása előtt a talaj felületén bizonyos ellentállással találkozik. 
Különösen laza, nagyon száradt, por állományú talaj felületen 
mutatkozik ez a tulajdonság, ahogy erős eső után a humuszos 
vagy a kiszáradt tőzeg talajon láthatjuk. E jelenségnek az az 
oka, hogy az ilyen talajban nagyobb mennyiségű gyantaszerü 
anyag van, amely ha kiszárad, csak igen nehezen nedvesedik
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újból át. De a kiszáradt talaj felületen a gyantán kivül még 
a málladékszemek között levő absorbe ált levegő is ellent
állást fejt ki a vizzel szemben.

Ugyanolyan nyomás alatt levő viz annál könnyebben fog 
a talajba hatolni minél nagyobbak a málladékszemek közötti 
pórusok átmérői és minél kevesebb kapilláris üreg és talaj 
kolloid van a talajban. Ezért a köves, homokos talajok viz- 
átbocsátó képessége igen nagy. A kolloidok között különösen 
a humusz köthet össze málladékszemeket úgy, hogy az ilyen 
réteg a vizet egyáltalában nem ereszti át, mintahogy ez a jól 
ismert ortstein képződményeknél látható.

Agyag és láptalajok, ha egyszer vizzel telnek meg, azt 
többé nem eresztik át s ha a talajban egy ilyen vékony, vizzel 
telt réteg van, ez már elegendő arra, hogy a talajt viz át nem 
bocsátóvá tegye.

A vizben oldott elektrolyt sók szintén hatással vannak 
a talaj vizátbocsátó képességére. A Na és K sók ezen átbo
csátó képességet rontják, a mészsók pedig emelik.

A talaj morzsás szerkezete emeli a viz átbocsátó képes
séget. Ennek okait magyarázni nem szükséges.

A víz átbocsátó képesség magas hőmérsékletnél nagyobb, 
mert a talajban levő levegő volumen kitágul és ezáltal a 
pórusok növekednek.

A talajban levő giliszták és az elhalt növények gyökerei 
emelik a talaj vizátbocsátó képességét.

A vizátbocsátó képességet úgy határozzuk meg, hogy a természetes 
talajból egy vashenger segítségével kiemelünk egy 10 cm vastag réteget, erre 
vizet öntünk és figyeljük mig a réteg átnedvesedik. Mikor ez bekövetkezett 
egy edénybe felfogjuk azt a vízmennyiséget, mely pl. 24 óra alatt a talajrétegen 
keresztül tud hatolni s azt megmérjük.

A talajban fellépő szivárgó víz és a talajvíz.

Leszivárgó víz. A csapadékvíznek az a része, amelyet 
a talaj nem tart vissza s emiatt a föld nehézségi erejének 
engedvén a talaj alsó rétegei felé szivárog — szivárgó 
víznek nevezzük. A szivárgó viz addig szivárog, míg egy 
viz át nem bocsátó réteghez ér.

Mennyisége függ a csapadék mennyiségétől, az évszaktól, 
a talajtakarótól és a talaj fizikai tulajdonságaitól. Kevés csapa
dék után a szivárgó vízmennyiség kicsi, hosszabb időn át 
tartó esőzések után azonban már átszivárog az alsó rétegekbe.
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Ott hol a talajon igen buja vegetáció fejlődött ki — rendkívül 
nagy lévén a transpiracio — a szivárgó viz tömege egészen 
visszaszorúlhat; az ilyen talajok pl. a nyári vegetáció ideje 
alatt nem is szivárognak — feltéve — ha nem nagyon laza 
szerkezetűek. A laza homoktalajok még a nyári esőzési idő
szakban is szivárognak abban az esetben is, ha erős növény- 
takaró van rajtuk.

Az évszak annyiban hat a szivárgó vízre, hogy őszkor 
és tavaszkor, továbbá a nyári esőzési periodus alatt szivárog 
legerősebben a viz, mert akkor van a legtöbb csapadék.

A morzsás, nagyszemü talajnál legerősebb, agyagos, nem 
morzsás szerkezetű és humusztalajokon pedig az agyag és a 
humusz nagy vizkapacitása miatt legcsekélyebb a szivárgás. 
Lápos, de különösen homokos talajokban sok viz szivárog. 
Általában jól megművelt talajoknál nagyobb a vizszivárgás, 
mert azok morzsás szerkezetűek.

Ha a szivárgó viz egy át nem bocsátó talajréteghez ér, 
ott megáll és a viz át nem bocsátó réteg feletti talajréteget 
vizzel telíti meg, más szóval talajvíz keletkezik; ez a viz 
szolgáltatja a kutak vizét.

A talajvíz nincs a talaj alatt mindenütt egyenlő mély
ségben, hanem a talaj színét követi és épen úgy meg van
nak a dombjai és völgyei, mint a térszínnek, csak a legtöbb 
esetben mérsékeltebb lejtőkkel, mint a talaj felszínén. A talaj
víz épúgy mint a talaj felületén levő viz, alá van vetve a 
hydrostatikai törvényeknek, ennélfogva magasabb helyekről 
alacsonyabb helyek felé folyik, de a talajban tapasztalható 
nagyobb súrlódás miatt kisebb sebességgel. Természetes, hogy 
a talajvíz mozgási sebessége úgy, mint a felszínen lefolyó vízé 
szintén változik. A talajvíz mozgása következtében képződ
nek a föld alatti patakok, folyók, sőt tavak is.

A talajvíz mélysége az esztendőben nem állandó, sőt 
feltűnő változásoknak van alávetve, amelyek szoros össze
függésben vannak az évi időjárással. Közép-Európa Ramann 
szerint a talajvíz évi apadása és emelkedése szerint két részre 
osztható és pedig egyrészről azokra a területekre amelyeken 
sok az absolut csapadék és kevés a párolgás (humid), más
részről olyan területekre hol kevés az absolut csapadék, de 
annál nagyobb a párolgás (arid).

Az első csoportba tartoznak az Alpesek területei, Dél- 
Bajorország, a Kárpátok öve, (Mármaros, Ung-megye) és

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



118

Magyarországon általában azok a hegyes vidékek, hol magas 
absolut évi csapadékot jeleznek. Ezeken a vidékeken a leg
több eső nyáron esik, ezért nyáron van a legmagasabb talaj- 
vizállás, mely őszkor éri el a minimumot.

A második csoportba tartoznak az északi német nagy 
homoksíkság, nálunk a magyar Alföld, Kis-Afíöld és Dunántúl, 
mely területeken az absolut évi eső mennyiség kicsi, de a 
párolgás annál nagyobb. Ezen a területeken a talajvíz kora 
tavasszal áll legmagasabban, ezt követő időben apad május
júniusig, de a nyári esőzések miatt ujből emelkedik s innen 
ismét lassan csökken. Ősztől kezdve újból lassan, majd a tél
végi olvadások következtében hirtelen emelkedik. Ezeken a 
területeken nyár végén és ősz elején van a talaj legjobban 
kiszáradva és az esetleges csapadék nem is juthat a talajvíz
hez, mert azt a kapilláris erők lefogják.

A talajvíz több évi megfigyelései mutatják, hogy a talajvíz 
állása évenkint is feltűnő változásokat mutat és valóságos 
periódusok vannak magas és alacsony vízállással váltakozón, 
valószínűleg a periodikus kiima változásokkal összefüggésben 
— ahogy ezt a klimatan tanítja.

A talajvíz mélysége ugyanolyan éghajlat alatt, a talaj 
növénytakarójától függ. Vannak növénytakarók, amelyek a 
kisebb csapadékot annyira lekötik, hogy a talajba viz nem, 
vagy pedig annak csak egy része jut be. Különösen erdővel 
borított talajon a csapadéknak majd egy harmada már a fák 
levelei és ágaiáltal feltartatván elpárolog. A csapadéknak másik 
része ugyan bekerül a talajba, ezt a szivárgó vizet azonban a 
fák gyökerei felveszik s a fák a transpiráció által szintén el
párologtatják. E jelenségnek az az eredménye, hogy a talaj
víz erdővel borított területen igen mélyen áll; füves steppes 
területeken ezzel szemben már jóval magasabb az állása. Kü
lönösen látható az erdő hatása az oroszországi Schipov erdőben, 
mely a steppe határain van. Itt az erdőben az erdő szélétől 
körülbelül 200 méternyire a talajvíz 15 méter mélyen van, míg 
az erdő szélétől 100 méternyire, kint a pusztán a talajvíz 
5 méter mélyre van a talajszint alatt.

A talajvíz mélysége úgy a mezőgazdaságban, mint az 
erdőgazdaságban felette fontos szerepet játszik; a legjobb 
talajok is tönkre mehetnek, ha a talajvíz felemelkedik és eléri 
a növényzet gyökereit, mert a talaj megsavanyodik és a levegő
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hiánya miatt a növényzet elpusztul. Különösen fontos, hogy a 
talajviz állása ne hirtelen, hanem lassan, fokozatosan változ
zék meg, mert a megfigyelések szerint pl. az erdei fák a 
talajvizben lassan megtörténő változásokat elbírják. Erdőben 
a talajviz mozgását már a fák elhelyezéséből is észre lehet 
venni, különösen vizesebb területeken. Ha a fák csak maga
sabb pontokon telepszenek meg, mélyebb részekben tehát 
erdő nincs — ha mindjárt ezen területen különösebb ned
vesség jelei nem is észlelhetők, — mélyebb részekben mégis 
csak időnkint felemelkedik a talajviz. Ha viszont időnkint viz 
alatt levő területeken erdő telepszik meg, ez annak a jele, 
hogy a talajviz ritkán emelkedik magasabbra.

A talajviz mélysége Mitscherlich szerint a talaj termő- 
képességére nagy befolyással van; szerinte a németországi leg
jobb termőtalajoknál száraz években akkor volt a legjobb termés, 
ha a talajviz 4 méter mélység felett, vizes esztendőkben pedig 
4 méter mélység alatt volt.

Ha a talajviz olyan mélységben van, hogy nincs nagyon 
messze a növényzet gyökérzónájától, akkor a hajszál csövesség 
által a növény még a legszárazabb időszakban is megkaphatja 
a szükséges vizet. S ha ehhez még kellő talaj megdolgozással 
a talaj felületén a viz elpárolgását a minimumra csökkentjük, 
akkor ilyen területeken a rossz termések igen ritkák. Ha 
azonban a talajviz nagyon mélyen van a növények gyökér
zónája alatt, akkor a kapilláritást a talaj nem tudja a növények 
részére hasznosítani.

Különösen veszedelmes a növényzetre a talajviz, mikor az 
talajrétegezettségi okok miatt nem tud elfolyni, mert akkor 
felszaporodik és a talaj megsavanyodik. Ily esetben rothadás 
áll be korhadás helyett s igy még a legjobb termőtalajok is 
teljesen terméketlenné válhatnak.

A gyakorlatban a talajviz mélységét gyakran a kutak 
vizszinéről mérik, nem gondolván arra, hogy a kút mélyítésénél 
rendesen több víztartalmú réteget fúrnak át és a legtöbb vizet 
tartalmazó rétegnél állanak meg. De sokszor olyan mélységig 
fúrnak, mig a víztartalmú rétegek a szükséges vízmennyiséget 
nem adják, tehát a kút vizének szintje a legtöbb esetben nem 
lehet azonos a talaj vizének szintjével. A növényekre nézve a 
talajviz szintjének csak a legfelsőbb víztartalmú réteg számíthat.
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Ha a talajvíz olyan magasan áll, hogy a vegetációt aka
dályozza, le kell vezetni, mert különben talaj művelésről szó 
sem lehet, ahogy ezt látni fogjuk a talajvíz tartalmának emberi 
kézzel való szabályozásánál.

A talajban levő viz párolgása és a talaj vízháztartása.
Ha a talaj feletti levegő réteg nincs vizpárával telítve, 

akkor a talajból a talaj felületeken a viz elpárolog. Az elpá
rolgott viz azért olyan fontos, mert az elpárolgás szabályozza 
legelső sorban a talaj vízháztartását.

A talaj felületén a párolgás függ a különböző klimatikus 
tényezőktől: így a levegő relativ páratartalmától, a hőtől, széltől 
és a talaj felületén levő víztömegtől. Ez utóbbi viszont függ a 
talajfelület nagyságától és a talaj vizkapacitásától.

A relativ páratartalom és a szél, úgyszintén egyéb klima
tikus tényezőknek a párolgásra való hatását a klímatan tár
gyalja. A talaj felületén levő viz mennyisége függ a talaj átned- 
vesédési fokától; a jobban átnedvesedett talajok erősebben 
párolognak. Ha a talajban a víztartalom elég nagy, akkor a 
párolgás a málladékszemek méreteinek csökkenésével emel
kedik. Nem kell bővebb magyarázat ahhoz, hogy vizes talaj
felületről miért nagyobb a párolgás, mint vízfelületről. A talajvíz 
kapacitása annyiban van hatással a párolgásra, hogy kis viz
kapacitás mellett, a viz mélyebb rétegekbe kerül, ahonnan 
már csak nehezen párologhat el.

A talaj szine és a párolgás között annyiban van kapcso
lat, hogy a sötét talajok erősen felmelegednek, ami a párolgást 
elősegíti.

A talajban előforduló sók: NaCl, KC1, Na2 SO4 szintén aka
dályozzák a párolgást, ami az arid, sós steppe területeken 
játszik szerepet.

A párolgás főtényezője a talajban a talaj növénytaka
rója. A növénytakaró tudniillik egyrészről megsokszorosítja a 
párolgó felületek nagyságát, másrészt pedig a növényi gyökerek 
mélyebb talajrétegekből is felhozzák a vizet a magasabb réte
gekbe, s ezáltal a mélyebben levő víz is elpárologhat. Azonban 
nem minden talajtakaró párologtat el egyforma mennyiségű 
vizet. A burgonya pl. aránylag keveset. A zöld trágyák pedig 
mint a lucerna és a lóhere, továbbá a gabonafélék közül a 
búza és a zab s végül a cukorrépa többet. Különösen sok 
vizet párologtatnak el az erdei gyomnövények.
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Az erdőben a gyérítés (erdőlés) alkalmazása csökkenti 
az erdőterület párolgását, ami természetes is.

Ha a talajokon nincs növénytakaró, akkor a párolgást a 
legfelső talajréteg víztartalma, a talaj felület nagysága és az 
elpárolgott viz alsóbb rétegekből való pótlásának sebessége 
szabályozza. Ha a talaj felület, amelyről a párolgás történik, 
vízzel van telítve, a párolgás nagyobb mint a víztükrön, ami 
érthető is, mert ilyen talaj párolgási felülete nagyobb, mint a 
viz tükre. Haberland szerint ha a víztükörről történő párol
gást 100-nak vesszük, akkor a párolgás mértéke homoknál 120, 
lápos talajon pedig 112.

A talaj felületén a viz pótlása mindaddig, amíg a talaj 
víztartalma a maximális vizkapacitásnak 5O°/o-át teszi ki a 
kapilláris jelenség segítségével történik. A viz pótlása tehát 
attól függ, mily mélyről kell a kapilláris viznek emelkednie, 
vagyis a talajvíz mélységétől. Ha az alsó talajrétegekben túl 
nagy pórusok vannak, akkor — mély talajvíz esetén — az 
elpárolgott vizet kapilláris utón pótolni nem lehet. Úgyszintén 
ha a víztartalmú talajréteg vízmennyisége (amelyből a viz el
párolog) a maximális vizkapacitásnak megfelelő viz 50°/u-át el 
nem éri, az elpárolgott vizet többé kapillárisán pótolni nem 
tudja. Ez esetben ugyanis a vizpótlás már csak úgy történik, 
hogy a viz a málladékszemek felülete mentén csak lassan 
vándorol felfelé; ily módon a legfelső talajréteg a túlnyomó 
erős párolgás miatt igen erősen kiszárad, miáltal aztán az alsó 
víztartalmú réteg további párolgását erősen csökkenti. Ugyanaz 
történik, ha a legfelső talajréteget szerszámokkal műveljük 
meg, mert ez esetben ezen réteg egyenesen el van szakítva 
az alsó talajtól, erősen kiszárad és az alsó talajt a további 
párolgással szemben védi.

A talaj hasznos víztartalmát tehát legjobban talajműve- 
lésset lehet emelni. Tömött talajok sok vizet, a morzsás szer
kezetű talajok kevés vizet párologtatnak el. A morzsás szer
kezetű talaj tavasszal a viz szabad levonulása miatt kevesebb 
vizet, nyáron a meleg napok alatt s viszonylag kisebb párolgás 
miatt több vizet tartalmaz, mint a nem morzsás szerkezetű talaj.

A talaj felületi durvasága és egyenlőtlensége “szintén 
hatással van a párolgásra; ép így a talaj felületének a színe 
s a talaj kötöttsége. A legerősebben párolog a fekete sötét 
talaj, mert ez absorbeálja legjobban a nap hősugarait ez
által a talaj erősen felmelegedik, aminek pedig erős párolgás
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a következménye. Déli kitettségű területéből azért nagyobb 
a párolgás, mert ezek a területek szintén jobban melegednek 
fel, mint az északi fekvésüek,

A talaj hajlása annyiban hat a párolgásra, hogy olyan 
talaj amelyre a napsugarak 90 fok szögérték alatt érkeznek, 
legjobban melegszik fel, ezen szögérték csökkenésével csökken 
a felmelegedés is.

Hogy a különböző talajok párologtatási képességét egymással összeha
sonlíthassuk, a következőképen járunk el. Egy finom szitából készült kocka 
(6 cm él hosszúság) belsejét szürőpapirossal béleljük ki azután a légszáradt 
talajt a kockába helyezzük és a kockát megmérjük. Ezután a kockát 2 cm 
mélyen egy vizes edénybe helyezzük, mig a íöld a vízzel teljesen tele nem 
ivódik, ami után újból megmérjük. Most a kockát a szabadban alkalmas módon 
felfüggesztjük és időnkint megmérjük, mig a talaj újból elérte a légszáradt álla
potot. Ezt abból vehetjük észre, hogy a mérés eredménye egyezik a kocka és 
a föld első mérési eredményével. Ha ezt különböző talajokkal végezzük, lát
hatjuk hogy ugyanolyan idő alatt különböző talajok mennyit párologtatnak el.

A talaj víztartalmának mesterséges megváltoztatása.

Miután laza homoktalajon O.5°/o, kerti talajnál csak 19% 
viztartalom mellett csíráznak az elvetett magok, rendkívüli 
fontosságú az, hogy a talajok kedvezőtlen víztartalmát — 
legyen az kevés, vagy túl sok — mesterségesen oda tudjuk 
változtatni, hogy a talajban megközelítőleg az optimális víz
mennyiség legyen jelen. Ezt különböző eljárások segítségével 
érhetjük el. Ha a talajban levő vízmennyiséget kellően fenn 
akarjuk tartani vagy pedig elosztani, az esetben talajmüve- 
léssel és az almozással, meszezéssel, talajhengereléssel ope
rálunk. Ha azonban a talajban túl sok a viz — ami rendesen 
a magas talajviz állással van összefüggésben, — vagy pedig 
nagyon kevés a víz — ami legnagyobbrészt klimatikus okokkal 
van összefüggésben, — akkor az előbbi eljárások gyökeres 
víztartalom változást nem idézhetnek elő és már az igen költ
séges vízlevezetéshez, illetőleg a talaj mesterséges öntözé
séhez kell folyamodnunk.

A talaj megművelése a talaj víztartalomra azáltal hat, 
hogy a feldolgozott és az alsóbb réteg között megszakad a 
közvetlen összeköttetés és így az alsóbb rétegekből a víz 
kapilláris úton való emelkedése is megszűnik. Ennek az a 
következménye, hogy a felső réteg erősen kiszárad, miáltal 
még jobban védi az alsó talaj réteg vizének az elpárolgását, 
A talaj víztartalmát ilyen módon úgy a szántás mint a kapálás
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megtartja és sokszor egynéhány cm-re a megdolgozott réteg 
alatt már elég nedves a talaj még a nyári legnagyobb forró- 
ságok alkalmával is. A talaj megművelésén kívül a párolgást 
még olyan módon is megakadályozhatjuk, ha a talaj felületére 
olyan anyagokat terítünk szét, amelyek kapillarítása mini
mális. Ilyen anyagok a szalma, az erdei alom és az istálló 
trágya. A szalmázást, almozást, istálló trágyával való takarást 
különösen a kerti gazdaságokban alkalmazzák.

A víz párolgását még úgy is megakadályozhatjuk, ha egy 
réteg homokot hordatunk a talajra, — mint ahogy ez lápos 
talajoknál szokásos a Rimpau-féle talajjavítási mód szerint. A 
homok tudniillik rendkívül kis kapillaritással bir és a lápos 
talajok abnormálisán erős párolgását megakadályozza. Erdőkben 
sokszor vastag humusz réteg takarja be a talajt, mely ugyan 
megakadályozza az alatta levő talajrétegből való párolgást, de 
hátránya hogy megakadályozza — ha ki van száradva — azt 
is, hogy az erdei magvak kicsirázzanak, így van ez a lápos 
talajoknál, mikor nyáron a talajvíz hirtelen sülyedése miatt a 
felső humuszos talajrétegek és az alsó víztartalmú rétegek 
között a kapillaritás hiánya következtében minden viz cirku
láció megszűnik és a növények gyökerei viz nélkül maradnak. 
Ilyen talajon a legeltetés jó hatást vált ki, mert a marha csa
pása alatt a lápos talaj kötöttebb lesz. Lápoknál a talaj kapil- 
laritását még úgy növelik, hogy nehéz vas vagy fahengereket 
vontatnak a talajon s ezáltal szorítják le a felső réteget. Sok 
esetben a talaj víztartalmának kedvező alakítását még úgy is 
végezhetjük, ha az altalajt is kellően kezeljük. így pl. az által 
ha az altalajt úgynevezett altalaj ekékkel lazítjuk, vagy pedig ha 
a gyökereivel mélyen az altalajba menő hüvelyeseket vetünk, 
mert ezek a gyökereik által az altalajt egészen átlyukgatják. 
Az agyagtalajokban — különösen ha azok vizátbocsátó képes
ségét akarjuk emelni, — meszezéssel nagyon szép eredmé
nyeket érünk el, mert meszezve a talaj a vizet nem tartja már 
olyan erősen vissza.

Ha a talajban túl sok a viz és az a magas talajvizállástól 
ered, akkor vizlevezetéshez kell fordulnunk. Sok esetben a 
talajban a viz állása azért olyan magas, mert pl. egy homokos 
vagy kavicsos rétegen egy többé-kevéssé agyagos réteg van. 
Ha már most ezt az agyagréteget átfúrjuk, úgy a viz ebből a 
felső homok vagy kavicsrétegből eltűnik és az alsó kavics
rétegbe folyik, hol már a mélyebb talajvíz tömegét növeli.
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Ilyen egyszerű móddal már igen sokszor teljesen terméketlen 
területeket alakítottak át elsőrendű termőtalajokká.

Ha nehezebb talajokon a viznek a felületen való felgyü
lemlését akarjuk megakadályozni, úgy legjobb, ha a talaj felü
letén barázdákat huzunk s ezek által a vizet olyan helyekre 
vezetjük, melyeknek kedvező természetes esése révén a viz 
levezetődik. Sajnos, a barázdákkal a magas talajvíz ellen már 
nem tudunk védekezni. A magas talajvizet, vagy nyílt árkok
kal, vagy pedig alagcsövezéssel vezetjük le. A nyílt árkokat 
olyan mélyre ássuk, hogy azok feneke a viz át nem bocsátó 
rétegben feküdjék, miáltal lehetővé válik a vízlefolyás. Ezen 
árkokban levő viz magassága egyben mutatja az illető lecsa- 
polás alatt levő területnek természetes vízállását akármilyen 
időben. A vízelvezetést a régi rómaiak kövekből készült nyílt 
csatornákkal végezték, de készítettek ilyen csatornákat ka
vicsból, sőt rőzséből is. Ma Schmith van Deauston szerint a 
vízelvezetést föld alatt elhelyezett alagcsövekkel végzik. Az 
alagcsövezés abból áll, hogy olyan mélységben, ahová már a 
talajmegmüvelés el nem ér, ahová már a növénygyökerek nem 
jutnak le s ahol már fagy sincs, agyagból készült csöveket 
fektetnek. Ezen agyagcsövek egymással nem érintkeznek va
lami szorosan s így ezeken a csőtalálkozási helyeken a viz a 
csövekbe jutván, annak esése következtében lefolyik. Az 
alagcsőhálózat fő-, mellék- és szívócsövekből áll. Utóbbiak a 
talajból a vizet beszívják, mert ezeknél nemcsak a csövek 
érintkezési pontjain jön be a viz, hanem az égetett pórusos 
agyagcső egész felületén. Hogy az egyes párhuzamosan fek
tetett csövek egymástól milyen messze legyenek valamely le
csapolandó területen, azt eddig becslés döntötte el, ma már 
azonban tudjuk, hogy a talajmálladékszemeknek felülete, a 
talaj hygroskopicítása és a csövek távolsága között szoros 
összefüggés van. Ezen összefüggést fejezi ki a Breitenbach- 
féle képlet

1.6211 — log b 
a 0'055

melyben „a“ a távolság, „b“ pedig a talaj hygroskopocítása 
— amit könnyen meghatározhatunk. Az alagcsövezés a nyílt 
árkoknál sokkal kevesebbe kerül, miután a nyílt árkok fenn
tartási költsége nagy, azonkívül sok területet is veszünk el a 
megművelés elől, Az alagcsövezést rendesen nehéz agyagos
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talajoknál alkalmazzák s itt a párhuzamos csövek egymáshoz 
közel vannak. Laza homokos talajon szintén végezhető alag- 
csövezés, de itt már nagyobb területen is kevesebb csővel 
jöhetünk ki.

Jól alkalmazott alagcsövezéssel elérhető, hogy a talaj 
már kora tavaszkor megművelhető, sőt esők után is már egy
néhány óra múlva megdolgozható, míg alagcsövezés nélküli 
területeken ez csak napok múlva lehetséges. Miután az alag
csövezés által levezetett viz helyébe levegő jön, ennek követ
keztében a talaj hőmérséklete hamarább emelkedik s így az 
alagcsövezés különösen az északibb, rövidebb növényi vege
tációs időszakkal bíró területeken fontos tényező. Az a fel
tevés, hogy az alagcsövek által levezetett viz magával vinné 
a növényi tápanyagokat megdőlt, mert vizsgálatokkal ki lett 
mutatva, hogy a levezetett viz csak Ca és Mg sókat tartalmaz, 
azaz a többi és tulajdonképen fontos tápanyagokat a talaj 
oly erősen absorbeálja, hogy csak igen nehezen volnának ki
moshatok. Különben is az alagcsövek csak azt a vizet vezetik 
le, melyet a talaj többé absorbeálni nem tud, tehát a tulaj
donképeni szivárgó vizet. A talaj kapacitása által absorbeált 
viz tehát nem is jöhet az alagcsövekbe. Ugyanezen oknál 
fogva az a nézet, hogy az alagcsövek a talajt tulerősen ki
szárítanák, szintén nem felel meg a tényeknek.

Ha a talajban nagyon kevés a viz, úgy azt mesterséges 
öntözéssel pótoljuk. A mesterséges öntözéssel talajba hozott 
viz oxygen tartalma igen előnyösen hathat a talajra, mert a 
vizben levő absorbeált oxygen a talajban levő káros vegyü
leteket oxydálja. Sok esetben a mesterséges öntözést olyan 
vizzel végzik, amelybe emberi ürüléket vezettek be ; az ilyen 
viz sok tápsót is hoz a talajba. A mesterséges öntözést vagy 
úgy végezzük, hogy patak vagy folyóvizet vezetünk nyilt 
árkokon keresztül (esetleg ezt a vizet szivattyúkkal emelik 
magasra és onnan vezetik az árkokba), vagy esetleg közvet
lenül öntöznek vele. Sokszor alagcsövezéssel is öntöznek 
olyan módon, hogy az alagcsövekbe vizet vezetnek az alag- 
csöveken alkalmazott elzáró berendezéssel a vizet elzárják, 
miáltal az alagcsövekből kifolyik a talajba. Egyes esetekben 
patakok, kisebb folyók vizét is elrekesztik, úgy hogy a kör
nyező termőföldek viz alá kerülnek. A mesterséges öntözésnél 
különösen tekintettel kell lennünk a talajok vízáteresztő képes
ségére, ugyanis a viz át nem eresztő talajok mesterséges
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a következménye. Déli kitettségű területekről azért nagyobb 
a párolgás, mert ezek a területek szintén jobban melegednek 
fel, mint az északi fekvésüek.

A talaj hajlása annyiban hat a párolgásra, hogy olyan 
talaj amelyre a napsugarak 90 fok szögérték alatt érkeznek, 
legjobban melegszik fel, ezen szögérték csökkenésével csökken 
a felmelegedés is.

Hogy a különböző talajok párologtatási képességét egymással összeha
sonlíthassuk, a következőképen járunk el. Egy finom szitából készült kocka 
(6 cm él hosszúság) belsejét szürőpapirossal béleljük ki azután a légszáradt 
talajt a kockába helyezzük és a kockát megmérjük. Ezután a kockát 2 cm 
mélyen egy vizes edénybe helyezzük, mig a föld a vízzel teljesen tele nem 
ivódik, ami után újból megmérjük. Most a kockát a szabadban alkalmas módon 
felfüggesztjük és időnkint megmérjük, mig a talaj újból elérte a légszáradt álla
potot. Ezt abból vehetjük észre, hogy a mérés eredménye egyezik a kocka és 
a föld első mérési eredményével. Ha ezt különböző talajokkal végezzük, lát
hatjuk hogy ugyanolyan idő alatt különböző talajok mennyit párologtatnak el.

A talaj víztartalmának mesterséges megváltoztatása.

Miután laza homoktalajon O.5°/o, kerti talajnál csak 19% 
víztartalom mellett csíráznak az elvetett magok, rendkívüli 
fontosságú az, hogy a talajok kedvezőtlen víztartalmát — 
legyen az kevés, vagy túl sok — mesterségesen oda tudjuk 
változtatni, hogy a talajban megközelítőleg az optimális víz
mennyiség legyen jelen. Ezt különböző eljárások segítségével 
érhetjük el. Ha a talajban levő vízmennyiséget kellően fenn 
akarjuk tartani vagy pedig elosztani, az esetben talajműve
léssel és az almozással, meszezéssel, talajhengereléssel ope
rálunk. Ha azonban a talajban túl sok a viz — ami rendesen 
a magas talajvíz állással van összefüggésben, — vagy pedig 
nagyon kevés a víz — ami legnagyobbrészt klimatikus okokkal 
van összefüggésben, — akkor az előbbi eljárások gyökeres 
víztartalom változást nem idézhetnek elő és már az igen költ
séges vízlevezetéshez, illetőleg a talaj mesterséges öntözé
séhez kell folyamodnunk.

A talaj megművelése a talaj víztartalomra azáltal hat, 
hogy a feldolgozott és az alsóbb réteg között megszakad a 
közvetlen összeköttetés és így az alsóbb rétegekből a víz 
kapilláris úton való emelkedése is megszűnik. Ennek az a 
következménye, hogy a felső réteg erősen kiszárad, miáltal 
még jobban védi az alsó talaj réteg vizének az elpárolgását. 
A talaj víztartalmát ilyen módon úgy a szántás mint a kapálás
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megtartja és sokszor egynéhány cm-re a megdolgozott réteg 
alatt már elég nedves a talaj még a nyári legnagyobb forró- 
ságok alkalmával is. A talaj megművelésén kívül a párolgást 
még olyan módon is megakadályozhatjuk, ha a talaj felületére 
olyan anyagokat terítünk szét, amelyek kapillarítása mini
mális. Ilyen anyagok a szalma, az erdei alom és az istálló 
trágya. A szalmázást, almozást, istálló trágyával való takarást 
különösen a kerti gazdaságokban alkalmazzák.

A víz párolgását még úgy is megakadályozhatjuk, ha egy 
réteg homokot hordatunk a talajra, — mint ahogy ez lápos 
talajoknál szokásos a Rimpau-féle talajjavítási mód szerint. A 
homok tudniillik rendkívül kis kapillaritással bir és a lápos 
talajok abnormálisán erős párolgását megakadályozza. Erdőkben 
sokszor vastag humusz réteg takarja be a talajt, mely ugyan 
megakadályozza az alatta levő talajrétegből való párolgást, de 
hátránya hogy megakadályozza — ha ki van száradva — azt 
is, hogy az erdei magvak kicsirázzanak. így van ez a lápos 
talajoknál, mikor nyáron a talajvíz hirtelen sülyedése miatt a 
felső humuszos talajrétegek és az alsó víztartalmú rétegek 
között a kapillarítás hiánya következtében minden viz cirku
láció megszűnik és a növények gyökerei viz nélkül maradnak. 
Ilyen talajon a legeltetés jó hatást vált ki, mert a marha csa
pása alatt a lápos talaj kötöttebb lesz. Lápoknál a talaj kapil- 
laritását még úgy növelik, hogy nehéz vas vagy fahengereket 
vontatnak a talajon s ezáltal szorítják le a felső réteget. Sok 
esetben a talaj víztartalmának kedvező alakítását még úgy is 
végezhetjük, ha az altalajt is kellően kezeljük. így pl. az által 
ha az altalajt úgynevezett altalaj ekékkel lazítjuk, vagy pedig ha 
a gyökereivel mélyen az altalajba menő hüvelyeseket vetünk, 
mert ezek a gyökereik által az altalajt egészen átlyukgatják. 
Az agyagtalajokban — különösen ha azok vizátbocsátó képes
ségét akarjuk emelni, — meszezéssel nagyon szép eredmé
nyeket érünk el, mert meszezve a talaj a vizet nem tartja már 
olyan erősen vissza.

Ha a talajban túl sok a viz és az a magas talaj vízállástól 
ered, akkor vizlevezetéshez kell fordulnunk. Sok esetben a 
talajban a viz állása azért olyan magas, mert pl. egy homokos 
vagy kavicsos rétegen egy többé-kevéssé agyagos réteg van. 
Ha már most ezt az agyagréteget átfúrjuk, úgy a viz ebből a 
felső homok vagy kavicsrétegből eltűnik és az alsó kavics
rétegbe folyik, hol már a mélyebb talajvíz tömegét növeli.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



124

Ilyen egyszerű móddal már igen sokszor teljesen terméketlen 
területeket alakítottak át elsőrendű termőtalajokká.

Ha nehezebb talajokon a víznek a felületen való felgyü
lemlését akarjuk megakadályozni, úgy legjobb, ha a talaj felü
letén barázdákat huzunk s ezek által a vizet olyan helyekre 
vezetjük, melyeknek kedvező természetes esése révén a viz 
levezetődik. Sajnos, a barázdákkal a magas talajviz ellen már 
nem tudunk védekezni. A magas talajvizet, vagy nyilt árkok
kal, vagy pedig alagcsövezéssel vezetjük le. A nyilt árkokat 
olyan mélyre ássuk, hogy azok feneke a viz át nem bocsátó 
rétegben feküdjék, miáltal lehetővé válik a vízlefolyás. Ezen 
árkokban levő viz magassága egyben mutatja az illető lecsa- 
polás alatt levő területnek természetes vízállását akármilyen 
időben. A vízelvezetést a régi rómaiak kövekből készült nyilt 
csatornákkal végezték, de készítettek ilyen csatornákat ka
vicsból, sőt rőzséből is. Ma Schmith van Deauston szerint a 
vízelvezetést föld alatt elhelyezett alagcsövekkel végzik. Az 
alagcsövezés abból áll, hogy olyan mélységben, ahová már a 
talajmegmüvelés el nem ér, ahová már a növénygyökerek nem 
jutnak le s ahol már fagy sincs, agyagból készült csöveket 
fektetnek. Ezen agyagcsövek egymással nem érintkeznek va
lami szorosan s így ezeken a csőtalálkozási helyeken a viz a 
csövekbe jutván, annak esése következtében lefolyik. Az 
alagcsőhálózat fő-, mellék- és szivócsövekből áll. Utóbbiak a 
talajból a vizet beszívják, mert ezeknél nemcsak a csövek 
érintkezési pontjain jön be a viz, hanem az égetett pórusos 
agyagcső egész felületén. Hogy az egyes párhuzamosan fek
tetett csövek egymástól milyen messze legyenek valamely le
csapolandó területen, azt eddig becslés döntötte el, ma már 
azonban tudjuk, hogy a talajmálladékszemeknek felülete, a 
talaj hygroskopicítása és a csövek távolsága között szoros 
összefüggés van. Ezen összefüggést fejezi ki a Breitenbach- 
féle képlet

1.6211 — log b 
a 0'055

melyben „a" a távolság, „b“ pedig a talaj hygroskopocítása 
— amit könnyen meghatározhatunk. Az alagcsövezés a nyilt 
árkoknál sokkal kevesebbe kerül, miután a nyilt árkok fenn
tartási költsége nagy, azonkívül sok területet is veszünk el a 
megművelés elől. Az alagcsövezést rendesen nehéz agyagos
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talajoknál alkalmazzák s itt a párhuzamos csövek egymáshoz 
közel vannak. Laza homokos talajon szintén végezhető alag- 
csövezés, de itt már nagyobb területen is kevesebb csővel 
jöhetünk ki.

Jól alkalmazott alagcsövezéssel elérhető, hogy a talaj 
már kora tavaszkor megművelhető, sőt esők után is már egy
néhány óra múlva megdolgozható, míg alagcsövezés nélküli 
területeken ez csak napok múlva lehetséges. Miután az alag
csövezés által levezetett viz helyébe levegő jön, ennek követ
keztében a talaj hőmérséklete hamarább emelkedik s így az 
alagcsövezés különösen az északibb, rövidebb növényi vege
tációs időszakkal bíró területeken fontos tényező. Az a fel
tevés, hogy az alagcsövek által levezetett viz magával vinné 
a növényi tápanyagokat megdőlt, mert vizsgálatokkal ki lett 
mutatva, hogy a levezetett viz csak Ca és Mg sókat tartalmaz, 
azaz a többi és tulajdonképen fontos tápanyagokat a talaj 
oly erősen absorbeálja, hogy csak igen nehezen volnának ki
moshatok. Különben is az alagcsövek csak azt a vizet vezetik 
le, melyet a talaj többé absorbeálni nem tud, tehát a tulaj
donképeni szivárgó vizet. A talaj kapacitása által absorbeált 
viz tehát nem is jöhet az alagcsövekbe. Ugyanezen oknál 
fogva az a nézet, hogy az alagcsövek a talajt tükrösen ki
szárítanák, szintén nem felel meg a tényeknek.

Ha a talajban nagyon kevés a viz, úgy azt mesterséges 
öntözéssel pótoljuk. A mesterséges öntözéssel talajba hozott 
viz oxygén tartalma igen előnyösen hathat a talajra, mert a 
vizben levő absorbeált oxygén a talajban levő káros vegyü- 
leteket oxydálja. Sok esetben a mesterséges öntözést olyan 
vizzel végzik, amelybe emberi ürüléket vezettek be ; az ilyen 
viz sok tápsót is hoz a talajba. A mesterséges öntözést vagy 
úgy végezzük, hogy patak vagy folyóvizet vezetünk nyílt 
árkokon keresztül (esetleg ezt a vizet szivattyúkkal emelik 
magasra és onnan vezetik az árkokba), vagy esetleg közvet
lenül öntöznek vele. Sokszor alagcsövezéssel is öntöznek 
olyan módon, hogy az alagcsövekbe vizet vezetnek az alag- 
csöveken alkalmazott elzáró berendezéssel a vizet elzárják, 
miáltal az alagcsövekből kifolyik a talajba. Egyes esetekben 
patakok, kisebb folyók vizét is elrekesztik, úgy hogy a kör
nyező termőföldek viz alá kerülnek. A mesterséges öntözésnél 
különösen tekintettel kell lennünk a talajok vízáteresztő képes
ségére, ugyanis a viz át nem eresztő talajok mesterséges
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öntözésre nem alkalmasak; vályogos homokos talajok azok, 
amelyek a vizet legjobban eresztik át és az ilyen területek fél 
arid éghajlat mellett legjobban meghálálják a befektetéseket.

A talaj és a levegő.
A talaj hatása az atmosphera levegőjének 

összetételére.
A levegő olyan gázkeverék, mely 20.93 térfogat százalék 

oxygenből és 79.64 térfogat százalék nitrogénből áll. Ezen a két fő 
komponensen kivül 0.03% CO2, továbbá ozon nitrogenoxydok, 
ammónia és igen kis mennyiségű hélium, kripton, neon, xenon, 
argon és metargon is van az athmosferában, ez utóbbi u. n. 
nemes gázok azonban semminemű élettani szereppel nem 
bírnak. A talaj a levegő O-jére, N-jére és CO2-jára lehet 
nagyobb befolyással, amennyiben O-t használ fel az organikus 
anyagok korhadásánál, továbbá a talajban levő ferro, mangano 
illetve suliid vegyületek ferri, mangani illetve sulfat vegyü- 
letekké való oxydálásához, de be van bizonyítva, hogy ezen 
oxydálási folyamatok a levegő O tartalmában kimutatható 
változást nem idéznek elő.

Sokkal nagyobb már a talaj és a levegő CO2-ja közötti 
összefüggés. Tudniillik a csapadékvízzel a talajba kerülő CO2 
a silicatok elmállásánál képződő mállási termékekkel (Ca és 
Mg-al stb.) Ca CO3-ot és Mg, CO3-ot stb. képez úgy, hogy 
ezáltal a CO2 állandóan lekötődik.

A talaj a CO2 lekötés mellett egyszersmint igen nagy 
mennyiségű CO2-ot adhat át az athmospherának; különösen 
a biológiai jelenségek azok, amelyek a korhadás folyamata 
alatt az assimilátiónál lekötött CO2-ot újból felszabadítják.

Nagy mennyiségben jön az athmospherába a CO2 külön
böző forrásokból, vulkánokból és felszíni repedésekből, de 
hogy ezek a tömegek milyen hatással vannak a levegő CO2 
tartalmára, azt még nem tudjuk.

A levegőben levő ammóniák a talajból származik, mert 
a nitrogéntartalmú anyagok ammónia felszabadulása mellett 
bomlanak. Ezen NH3 egy része eltávozik az athmospherába, 
más része pedig a talajban levő H2CO3-al (NH4)2C03-ot 
képez. Ez a só már csekély nyomás alatt is elpárolag vagyis 
úgy viselkedik mint valamely folyadék s ennek következtében
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az (NHJ2CO3 gőz alakban jön az athmospherába. Olyan 
esetben, amikor a talajban a korhadáshoz nem áll elegendő 
0 rendelkezésre, nagyobb mennyiségű CH4 (methan) jöhet az 
athmospherába, mint ahogy ez mocsaras területeken tapasz
talható is. A methan azonban egyes helyeken föld alatti dómok
ból is kitörhet a talaj felületére. (Erdélyi mezőség, Pennsylvánia.)

A talaj nemcsak a levegő chemiai összetételében 
idézhet elő változást, de mechanikailag is hatással lehet a 
felette levő levegőrétegekre. E hatás abban nyilvánúl, hogy 
miután a talaj különböző mértékben melegszik fel, aszerint, 
hogy egészen kopár vagy vegetációval van borítva, ennek 
következtében a talaj felszínéről a felső levegőréteg felé 
különböző intensitású levegő áramlás indul meg. Ezzel 
azonban a meteorologia és klimatan foglalkozik.

A talajlevegő összetétele.

A talajban az apró málladékszemek a felületükön mole
kuláris erők segítségével megsürítik a levegőt; a megkötött 
levegő mennyiség egyenes arányban van a málladékfelület 
nagyságával. A talajban ily módon megkötött levegő — mely 
az összes vizzel ki nem töltött pórusokat elfoglalja — külön
böző physikai, chemiai és biológiai jelenségek következ- 
ményekép egész más összetételű, mint a szabad levegő. A 
talajban levő viz absorbeálja a talajlevegőből a NH3 vegyüle
teket, a nitrogenoxydokat és a levegő oxygenjének nagy 
részét; ezért a talajlevegő O-ben szegényebb. De ez még fo
kozódik azzal, hogy a talaj a szerves és szervetlen anyagok 
oxydálására sok O-t használ fel a talaj levegőjéből.

A talajlevegő oxygenszegénységével szemben annál több 
korhadásnál képződött CO2-ot s rothadási folyamatnál kép
ződött SH2-t és CH4-et tartalmazhat. A talajban levő nitrogén 
assimiláló baktériumok a talaj levegő N-jének egy részét ugyan 
lekötik, azonban ez az N fel is szabadul a keletkezett orga
nikus vegyületekből. A talajlevegő tehát végeredményben több 
CO2-ot s valamivel kevesebb O-t tartalmaz, mint a szabad 
levegő. Mig a szabad levegő ugyanis számszerűleg 20.90% 
oxygent és 0'03—0'04% C02-ot tartalmaz, addig a talajlevegő 
18'8—20'03% O-t és 0'72—8'8 ‘/0 CO2-ot tartalmaz.

A talajlevegő CO2 tartalma a nyári hónapokban 3—4-szer 
olyan nagy, mint a téli-őszi hónapokban, de ez természetes
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is, hiszen nyáron sokkal élénkebb a talajban az organikus 
anyag felbomlása.

A talajlevegő széndioxyd tartalma igen eltérő lehet; a talaj 
mélyebb rétegeiben más és más mennyiségekben jelentkezik. 
Rüssel és Applegard vizsgálatai mutatják, hogy a talajban 
szabadon mozgó levegő CO2 tartalma átlagban O'25°/o; ez a 
mennyiség azonban művelés alatt álló talajoknál 6'6°/0-ra is 
emelkedhet. A talajban élő növényzet igen csekély hatással 
van a talajlevegő CO2 tartalmára, de ez is túlnyomórészt 
a baktériumok működésétől ered. Legkevesebb CO2 található 
a legfelsőbb talajrétegben, ezen alul bizonyos mélységig emel
kedik a CO2 tartalom. Ennek magyarázata az, hogy ugyan a 
talaj legfelső rétegeiben legfokozottabb a mikroorganismusok 
működése, tehát a CO2 termelése is, azonban ebből a talaj
rétegből az így termelt CO2 kidiffundál az athmospherába, úgy 
hogy ezáltal a legfelső talajréteg CO2 tartalma lényegesen 
lecsökken. Általában mondható, hogy a talajlevegő CO2 tar
talma függ a talaj permeabilitásától és a talaj vizkapacitásától. 
Reinautól eredő legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
talajlevegőben felhalmozott nagy CO2 mennyiség a növények 
táplálkozása szempontjából igen nagy szerepet játszik.

A talajlevegő mindezen chemiai alkatrészeken kivül sok 
vízpárát is tartalmaz, mely nemcsak az atmosfera vizpárájából 
ered, hanem részben a talajvíz elpárolgásából is. Ha a viz- 
párát az éjjeli lehűlés közvetlen a talaj feletti levegőrétegben 
éri harmat képződik, mely különösen sivatagi területeken 
igen fontos a növényzetre. A vizpára lehűlése természetesen 
a talaj pórusaiban is bekövetkezhet s ilyenkor a földalatti 
harmat a málladékszemekre csapódik le. A talaj levegőjében 
levő vizpára legújabban tüzetes vizsgálat tárgyát képezi s 
hangoztatni kezdik, hogy a talajban a viz mozgása nem annyira 
kapilláris viz alakjában történik, mint inkább vizpára alakjában.

A talajlevegő kapacitása, levegőátbocsátó képessége 
és szellőzése.

A talajlevegő kapacitása alatt értendő az a pórus volu
men mennyiség, amely levegővel van töltve akkor, amikor a 
talaj víztartalma eléri az absolut vizkapacitást. Vagyis ez azt 
jelenti, hogy a talajlevegő kapacitása egyenlő a pórus volumen 
és a vizkapacitás különbségével.
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Nem kell bővebben magyarázni, hogy a száraz talajok 
levegőkapacitása nagyobb, mint a vízzel teleszívott talajoké.

A nehéz kötött talajok levegőkapacitása kisebb, mint a 
laza talajoké. Magától értetődik az is, hogy kis levegő
kapacitású talajokban oxygenhiány van, ami nagy kihatással 
lehet a növényzetre.

Kísérletek mutatják az egyes növények levegő kapacitás 
igényét. Kopecky vizsgálataiból tudjuk, hogy

a füfélék ........................ 8-10%
a búza ............................. 10%
a cukorrépa és az árpa . 15%
az erdei fiatalosok . . . 5%
szántók átlagban .... 14%

levegő kapacitást követelnek. A talaj levegőkapacitását úgy 
kapjuk, ha meghatározzuk külön a porustérfogatot és külön 
a vizkapacitást.

Wiesner szerint a levegőkapacitás úgy volna meghatározható, ha a talajt 
vizzel itatjuk át és megmérjük, majd bizonyos ideig állni hagyjuk, míg a viz le 
nem folyik s azután a próbát újból lemérjük ; a két súlykülönbség űrtartalomra 
átszámítva felelne meg a levegő kapacitásnak.

A levegőkapacitás
száraz quarchomokban.................................. 41'3%
a maximális vízkapacitás mellett már csak 0'3°/o
száraz agyagban.................................................18'3%
maximális vizkapacitás mellett..........................0'0%
humuszban maximális vizkapacitás mellett 0'00%
A talaj levegő áteresztő képessége alatt értendő az a 

levegő mennyiség, mely az idő egység alatt valamely határo
zott nyomás alkalmazásával egy bizonyos kereszmetszetű 
talaj oszlopon keresztül megy. A levegő átbocsátó képesség a 
talajnál annál nagyobb, minél nagyobbak az egyes málladék
szemek és minél nagyobb morzsák vannak a talajban. Minél 
kisebbek a morzsák és minél kisebbek a málladékszemek, 
tehát minél jobban közelíti meg a talaj az egyes szem szerke
zetét és minél több vizet tartalmaz, annál kisebb a levegő 
átbocsátóképesség.

Hasolóképen csökken a talaj levegő átbocsátó képessége 
a hőmérséklet növekedésével is, mert ez esetben a levegő 
térfogata a talajéhoz képest erősen növekszik, tehát ugyanazon 
idő alatt nagvobb térfogat kell, hogy a talajon keresztül menjen.

9
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Heinrich szerint a talajlevegő 
határozhatjuk meg: (lásd ábrát).

átbocsátó képességét a következőképen

Egy cinklemezből készült egy 
oldalon nyitott téglány alakú 
edényt (a) oly mélyen szorítunk 
be a talajba, hogy 1 dm3 föld 
nyomódjon bele. Ezt az edényt 
összekötjük az A edénnyel, 
mely egy három nyilásos du
góval van elzárva és amely a 
rajzon feltüntetett módon B 
víztartó edénnyel és D mano- 
méterrel van összekapcsolva. 
Ezután B edényből lassankint 
10 liter vizet engedünk az 
edénybe ; de részletenkint 
először a 10 literből csak né
hány litert engedünk le, meg
jelöljük a manométer állást s 
várunk pár percig, míg a mano
méter állása csökken, ami 
azon vehető észre, hogy az 
A-ban nyomás alatt volt le- 
levegő az 1 dm8 talajon 
keresztül hajtatott. Ezt a mű
veletet mindaddig ismételjük, 
mig az egész 10 1. viz át nem 
ömlött az A edénybe. Ily mó-

mely alatt 10 liter levegő az 1 dm3 talajon keresztüldón nyerjük azt az időt, 
hatolhatott, mindig azonos manometer állás mellett.

A talaj szellőzése a növényekre igen fontos, mert állott 
levegőben, amelyből az O már felhasználódott a növények 
elsenyvednek az O hiány és a túl nagy CO2 tartalom miatt.

A talaj és az athmosphera levegője között folytonos 
kicserélődés folyik. Ennek előidézője a legfelső talajréteg és 
felette levő levegő réteg hőmérséklet különbsége, továbbá a 
gáz diffusio, a párolgás, a légnyomás változása s végül a 
mozgó viz hatása. Minél nagyobb a talaj és a felette levő 
levegő hőmérséklete közötti különbség, annál jobban kitágul 
a talaj levegő, helyét pedig az athmosphera levegője foglalja 
el. A gázdiffusio a szabad levegő és a talaj levegő között 
mindig fennáll, akármilyen sűrűségi különbség is van a sza
bad és a talaj levegő között. A diffusio annál nagyobb minél 
nagyobb a talaj pórus térfogata és minél nagyobbak az egyes 
pórusok; nagyon tömött talajoknál ellenben meg is szűnhet.
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Minél több CO2-t tartalmaz a talajlevegő, annál nagyobb a 
fajsúlya és annál lassúbb a diffusio.

A csapadékvíz szintén elősegíti a talaj levegő kicseré
lődését, mert a talajba hatoló viz kihajtja a levegőt s ellen
kezőleg ha a viz a talajból elszivárog, azesetben újból levegő 
szívódik be a talajba.

A viz párolgása annyiban segíti elő a levegő kicserélé
sét, hogy a párolgás miatt a talajpórusok nagy része meg
nyílik a levegő részére.

A talaj levegőtartalma a talajművelés által nagyban fo
kozható. Ugyanígy hat az istállótrágyának, fürészpornak és 
tőzegnek a talajra hordása, mert a talajt ezáltal lazábbá 
tesszük s így a szél hatása alatt a talajlevegő könnyen kicse
rélődik. A szél ugyanis, amely bizonyos szög alatt éri a talaj 
felületét, helyi nyomáskülönbségeket idéz elő s így a sza
bad levegő a talajlevegővel kicserélődik. Nehéz, kötött talaj
rétegeknél feltöréssel, továbbá a talajvíz levezetésével szintén 
elősegíthetjük a talajlevegő kicserélődését.

A talajban fellépő kondenzatíós jelenségek.
A talajvíz gőzadsorptioja.

A talajmálladékszemek felülete a levegőt s a levegőben 
levő gázokat és gőzöket oly vonzás erejével tartják és sürítik, 
amely több mint 1000 athmospherát tesz ki. A talajnak ezen 
gázlekötő talajdonságát kondenzatíós vagy adsorptiós tulaj
donságnak nevezzük. Az adsorptionál a talaj a gázt vagy 
változatlanul tartja vissza, vagy chemiai változáson mennek 
keresztül a gázfélék. A talajban a gázok adsorptioját legna
gyobbrészt vasoxydhydrátok és a humuszanyagok végzik; a 
különböző silicatok ebből a szempontból alig jönnek számí
tásba. A talaj elsősorban a levegő vizpáráját adsorbeálja. 
(hygroskopos viz, amelyről már szólottunk.)

Hogy a talaj bizonyos idő alatt mennyi vizpárát adsor- 
beálhat vizpárával telt levegőből, azt a következőképen ha
tározhatjuk meg.

10 gr. légszáradt talajpróbát egy ismert súlyú cinkedénybe helyezünk s az 
edényt a talajjal együtt megmérjük. Ezután a talajpróbát tartalmazó cinkedényt 
és egy ugyanolyan súlyú másik üres cinkedényt helyezünk egy vizbe sülyesz- 
tett állványra a viz fölé és mind a két edényt letakarjuk üvegharanggal, mely
ben hőmérő van elhelyezve. Ezután 24 óránkint mérjük a két edény súlyát
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míg csak két egymást követő mérés között megközelítő értéket nem nyerünk. 
Ennek bekövetkeztével az üres cinkedény súlygyarapodását levonjuk a talajt 
talmazó edény súlygyarapodásából s az eredmény az adsorbeált viz mennyi
sége lesz.

A talaj a levegő O-jából csak keveset absorbeál. Az 0 adsorptiót a 
következőképen határozhatjuk meg. 50—100 gr. talajhoz annyi destillált vizet 
adunk, hogy víztartalma ezáltal 2O°/o legyen és a talajt egy nagyobb üveg
edényben ismert térfogatú levegővel hozzuk össze. 8—14 nap múlva meg
figyeljük a levegő térfogatának változását. A két térfogat közötti különbség 
adja az adsorbeált 0 térfogatát, de egyidejűleg meg kell határozni és le kell 
vonni a képződött CO2 térfogatát is.

Az 0 a talajban részben fizikai adsorptioval köttetik 
meg, legnagyobbrészt azonban oxydatio s folyamatok által 
használtatik fel (a ferro vegyületek ferri vegyületekké alakí
tásánál s a humuszanyagok eloxydálásánál.)

A levegőből még nagy mennyiségű CO2 is kerül adsorp- 
tio révén a talajba, különösen a vasoxydhydrat adsorbeálja a 
C02-ot.

A humusz adsorbeálhat ugyan nagyobb mennyiségű 
CO2-ot, de viszont az oxydationál sokat el is bocsát.

A levegő ammóniáját túlnyomórészt szintén a vasoxyd
hydrat s a humuszanyagok adsorbeálják. Az ammónia a talaj
ban levő H2 CO3-al (NH4)2 C03-ot képez, mely még szilárd 
állapotban is elég nagy gőztenzióval bir, tehát párolog.

A nitrogént állítólag szintén a vasoxydhydrat adsorbeálja, 
ez azonban még nincs kellőleg tisztázva.

A talaj és a hő.
A talaj hőforrásai és a talaj felmelegedése.

A talaj hőforrásai, a nap sugarai, a talajban levő mikro
organismusok életfolyamata alatt felszabaduló hő és végül az 
athmospherából eső csapadék melegmennyisége. A mélyebb 
talajrétegekben levő vizkondenzációs jelenségeknél és a talaj 
átnedvesítésénél felszabaduló hő gyakorlatilag hőforrásnak 
nem számítható.

A napsugár által fény és hősugarak érik a talajt, közben 
a fénysugarak egy része szintén hővé alakul át.

A föld belsejéből jövő hő az izzó magmától ered és 
vezetés utján szintén a talaj felületére érhet, ez a hő azonban
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legfeljebb arra volna elegendő, hogy egy 7'4 mm vastag jég
réteget olvasszon meg.

A talajban végbemenő különböző chemiai reactióknál 
szintén szabadul fel hő, ennek mennyiségéről azonban pontos 
adatok még nincsenek.

Sokkal több hőt fejlesztenek azonban a talajban a mikro- 
organismusok, amelyek lassú égés jelensége mellett elégetik az 
organikus anyagot. Ennek a gyakorlati növénytermelés hasznát 
is veszi. A mikroorganismusok egyes esetekben sok hőt fejleszt
hetnek és ezáltal a talaj hőmérséklete tetemesen emelkedik. 
Ennek pl. a kertészek veszik hasznát, ahol a nagy hőt fejlesztő s 
gyorsan bomló lótrágyával kezelik a korai ágyasokat; itt a 
fejlődő tetemes hő segítségével a növények nagyon korán 
hajtanak ki és érnek meg; ezért mondja a nép a ló trágyára, hogy 
túl heves. Az istállótrágya már sokkal lassabban bomlik és a 
keletkező hő ehhez képest kisebb is.

Az erdei alom korhadásánál fejlődött hő mennyiségéről és 
a talaj hőmérsékletének általa történő emelkedéséről kellő 
adataink még nincsenek,

A talaj felmelegedése függ első sorban a klimatikus 
viszonyoktól, azután a talaj chemiai összetételétől, a talaj hő 
kapacitásától, vezetőképességétől, színétől, hajlásától s végül 
kisugárzásától. A talaj a rendelkezésre álló hőt túlnyomórészt 
a napsugaraknak köszönheti és így a klimatikus tényezők 
azok, amelyek a hőfelvételt szabályozzák. A földrajzi szélesség, 
a tengerszin feletti magasság, a borulat és az évszakok hatását 
a klimatan tárgyalja. Itt csak az égtájak felé való kitettség 
hatásáról lesz szó.

Ha a talaj délnek vagy keletnek van kitéve, sokkal 
jobban felmelegedik, mint nyugati és északi kitettség mellett. 
Ezzel magyarázható meg, hogy miért feküsznek a szőlők, 
amelyek sok hőt követelnek, legnagyobb részt déli oldalakon. 
A talaj azt a hőmennyiséget, amelyet klimatikus tényezők 
hatására kap, absorbeálja. Az absorptio függ a többi fent 
említett tényezőktől.

A talaj chemiai összetétele annyiban befolyásolja a fel- 
melegedést, hogy különböző chemiai anyagból összetett málla
dékszemek más és más hőmennyiséget vehetnek fel. Azt 
a hőmennyiséget, amely szükséges ahhoz, hogy egy gramm 
anyag hőmérséklete 1° C-al emelkedjék, fajlagos hőnek 
vagy hőkapacitásnak nevezzük, A kőkapacitást gramm
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caloriákban mérjük. Gramm kalória alatt értjük azt a hőmeny- 
nyiséget, amely 1 gr 14'5° C viz hőmérsékletét 15'5° C-ra 
emeli fel.

A talajt alkotó részek között a viz az, amely a leg
nagyobb hőkapacitással vagy fajlagos hővel bir. Ennek értékét 
1-nek véve a többi alkotórészek fajlagos hője mely ennél 
kisebb, tizedes tört alakjában lesz kifejezhető. Ramann szerint 
a főbb talaj alkotó részek fajhője súly szerint a következő:

quarc homok 0T96,
mész homok 0'214,
kaolin (agyag) 0'233,
tőzeg 0'477.

Térfogat szerint sokkal nagyobb a fajhő.
A quarchomoknál 0'517,
mészhomoknál 0'582,
kaolinnál 0'576,
tőzegnél (humusz) 0'601,

vagyis látható, hogy térfogategység szerint az egyes talaj 
alkotórészek fajhője csak alig különbözik egymástól.

Ezek az adatok csak tisztán a talaj alkotó, de még 
önálló részekre vonatkoznak. Mihelyt azonban talajt képeznek, 
úgy az előálló pórus volumen nagysága a talaj fajhőjére már 
nagy befolyással bír, tekintve hogy a pórusokban levő levegő 
fajhője csak 0'000306. Pl. quarchomokból álló talajnál, 
amelynek pórus tartalma 45% a talaj fajlagos hője térfogatra 
vonatkoztatva

0,507X55,0+45‘0X0,000306
100

mely kifejezésben a 0'507 a quarchomokra vonatkoztatott 
fajhője, az 55'0 a szilárd anyag százalékos térfogata, a 45'0 
pedig a pórusok százalékos térfogata a talajban. Miután a 
41'5X0'000306 rendkivül kis érték, ezért elhanyagolható és igy 
a talaj fajlagos hője térfogat szerint quarchomok esetén

0-507X55-0 = 0.279 
100

Hasonlóan kiszámítható a többi talajnemre is a fajlagos 
hő, ha a pórusok térfogatát és az alkotórészek fajlagos hőjét 
ismerjük. Minél több pórussal bir valamely talajnem, annál 
kisebb a hőkapacitása; azért a laza és morzsás szerkezetű
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talajok nyáron és nappal jobban melegednek fel, mint a kötött, 
kevés pórussal biró talajok.

A viz nagy hőkapacitása miatt a talaj víztartalma a 
hősugarak absorbeálása szempontjából az első szerepet játsza. 
Ebből a szempontból a kolloid tartalmú talajok, (miután a 
kolloidok sok vizet köthetnek le imbibitió utján a talajban) 
csak lassan melegednek fel. Ez oknál fogva a víztartalmú 
anyag és humusz talajok hideg talajok, mig a kevés vizet 
tartalmazók meleg talajok. A levegőre és a vízre mint talaj
tényezőkre szemléltető képet ad az alábbi kis táblázat.

A quarchomok porusvolumenje 41’5°/# 
a humusz „ 75'4°/o
az anyag „ 58'3%

Ha ezen porusvolumenek levegővel vannak telítve, tehát a 
talajok szárazok, akkor a rendkívül kis hőkapacitásu levegő 
miatt a humusz szárazon a homokhoz képest meleg talaj.

Ha ezen porusvolumenek vizzel vannak telítve, akkor 
(tehát nedvesen) a humusz talajok a homokhoz képest hidegek. 
Ennek az alapján írja Mitscherlich, hogy a humusz talaj 
szárazon leggyorsabban, nedves állapotban leglassabban 
melegszik fel, a homok pedig megfordítva száraz állapotban a 
leghidegebb, mig vizes állapotban (a kevés víztartalma miatt) 
a legmelegebb talaj. Az agyag a két szélsőség között van. 
Közepes víztartalom mellett a különböző talajnemek ily 
szempontból számításba vehető eltéréseket nem mutatnak.

A vizes talajok felmelegedésénél azonkívül azt kell 
figyelembe vennünk, hogy azoknál az elpárolgás is sokkal 
nagyobb és emiatt nagyobb hő veszteség keletkezik a talajban, 
miután a vizes talajban több hő kell egyrészről a talaj hőmér
séklet emelésére, másrészt a víznek vízgőzzé való átalakítására.

A talaj fajlagos hőjének meghatározása Ugyanúgy tör
ténik, mint valamely bármilyen jelenségnél képződött hő meny- 
nyiségi megmérése: kaloriméterben.

A talajt, amelynek fajhőjét meg akarjuk határozni előbb egy üvegedény
ben, (melynek fajhője és súlya ismeretes) megmérjük s azután az üvegedény 
nyilását beolvasztjuk. Ezt az üvegedényt egy nagyobb üvegedényben vizgőz 
segítségével megmelegítjük, ezáltal bizonyos idő múlva a belső üvegedény a 
talajjal együtt felvette a vizgőz hőmérsékletét. Most a nagyobb edényből becsusz- 
tatjuk a kisebb üvegedényt egy kaloriméterbe, ahol az a kaloriméterben 
levő ismert súlyú és hőmérsékletű vizet fel fogja melegíteni valamely maga
sabb hőmérsékletre. Ezt a hőmérsékletet egy thermométerrel, — amelyen még
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az ezred fokok is meghatározhatók — megmérjük. A két hőmérséklet közötti 
különbség szorozva a kaloriméterben levő viz súlyával s ehhez hozzáadva a 
kaloriméter vizértékét, adja azt a hőmennyiséget, amely a talajban és a körü
lötte levő üvegedényben volt és pedig annál a hőmérsékletnél, amelynél a 
talajt a kaloriméterbe dobtuk. Ha már most ebből a hőből levonjuk a talaj 
edénye által felvett hőt és a nyert értéket elosztjuk a talaj súlyával, nyerjük a 
talaj súly egységének a fajlagos hőjét.

A talaj felmelegedése függ a talaj vezetőképessé
gé t ő 1 is. A vezetőképesség értékét az a hőmennyiség adja, 
amely másodpercenként 1 cm.2 keresztmetszetű és 1 cm. vastag 
kockán keresztül megy, ha a kocka két lapja között 1® C. 
hőmérséklet különbség van.

A talaj hővezető képességének a meghatározása a következő : Egy liter 
ürtartalmú vékony üveglombikot légszáradt talajjal töltünk meg s a lombik 
közepébe egy thermométert helyezünk el. Ezután a lombikot szárítószekrény
ben addig melegítjük, mig a szárító szekrényben a lombik thermométere 100° C-t 
nem mutat s azt az időt, amely eltelt, míg a thermométer a szárítóbahelyezés 
előtti hőmérsékletéről 100° C-ra emelkedett feljegyezzük. Az így feljegyzett 
érték időérték csak, de már alkalmas arra, hogy a különböző talajok vezető 
képességét viszonylagosan megállapíthassuk és összehasonlíthassuk.

A fizikai mérőműszerekkel nyert absolut értékek kalóriában vannak 
kifejezve.

A talajt alkotó részek főbbjeinek vezetőképessége absolut 
értékben és kalóriában a következő:

quarc; főtengely irányában . 0'0009
merőlegesen........................ 0'0042
földpát..................................0'0058
mészkő............................. .... 0'0050
kréta.......................................0'002
viz........................................... 0'0014
levegő..................................0'000054

Ezekből az adatokból látható, hogy a levegő legrosszab
ban vezeti a hőt és ezért nagy porusvolumennel biró tala
joknál a hő lassan vonul le a felső megmelegedett rétegekből 
az alsó rétegekbe. Megfordítva, sokkal nagyobb a hővezetés 
tömött vagy vizzel telt talajoknál; a viz ugyanis 30-szor job
ban vezeti a hőt, mint a levegő s így a talajnedvesség tartalma 
a talaj hővezetőképességére elsősorban van befolyással. Ezzel 
magyarázható a lápos talajokon a korai és késői fagyok, pedig 
ezek a lápos talajok száraz állapotban igen kis hővezetőké
pességgel bírnak.

A talaj szine annyiban bir hatással a talajok felmelege
désére, hogy a világosszinű talajnemek a nap sugaraiból csak
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a sötét sugarakat absorbeálják, a világos sugarakat pedig 
visszaverik. Ezzel szemben a sötétszinü talajok a világos su
garak által is képesek melegedni. Humuszos és vastartalmú 
talajok ennek következtében jobban melegednek fel.

Az athmospherából absorbeált hő egy nagy része a leg
felső talajrétegen át kisugárzódik az athmosphera felé, a 
talaj felmelegedése tehát ettől a jelenségtől is függ. A kisu
gárzás annál nagyobb, minél nagyobb a talajfelület. A kisu
gárzást továbbá elősegíti a talajvíz párolgása, ép ezért vege
tációval borított területeken — miután a növényi felületen 
igen élénk a párolgás, — a kisugárzás s így a lehűlés is a 
legnagyobb; ezért mutatkozik legnagyobbrészt ily helyeken a 
harmat is, amely a kisugárzásnál képződött lehűlés következ
ménye. A kisugárzás függ a talaj színétől is; a sötétszinü 
talajok, amily hamar felmelegednek, olyan gyorsan le is hűl
hetnek a kisugárzás miatt. A talaj kisugárzása különösen de
rült éjszakákon okozza a késői tavaszi és a korai őszi fagyo
kat, amelyek a vegetációnak oly gyakran vannak ártalmára. 
Száraz talajok jobban szenvednek a késői fagyoktól, mert 
rossz hővezetőképességgel bírván, a kisugárzott hőt az alsó 
rétegekből vezetéssel pótolni nem tudják.

A talaj hajlása annyiban bír hatással a felmelegedésre, 
hogyha a sugarak nagyobb beesési szög alatt esnek a talajra, 
úgy a talajfelület egységére több hősugár jut, mint ugyanarra 
a felületre kisebb beesési szög esetén. Ezért tehát az ilyen 
talajok jobban melegedhetnek fel.

A talaj hőmérséklete és annak napi és évi változásai.

A talaj hőmérséklete függ a legfelső talajréteg felmele
gedésétől. 90°-os napsugár esetén pl. a nagy alföldi homok
területeken nyáron 50—60° C-ra felmelegedhet a legfelső talaj
réteg. Innen a hőmérséklet kiegyenlítése a mélyebb rétegek 
felé csak igen lassan történik. Az idő, mely alatt a mélyebb 
talajréteg is felveheti a felső talajréteg maximális vagy mini
mális hőmérsékletét meglehetős nagy, ezért a mélyebb rétegek 
maximális vagy minimális hőértékei elmaradnak a napálláshoz 
képest. A klimatan szerint a talaj legfelsőbb rétegében a mi
nimális hőmérséklet napfelkelte idejében, a maximális pedig 
délután 1 órakor lép fel. A hőmérséklet napi menetében fellépő 
változások már 0'75—1 m mélységben nem mutathatók ki.
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Vizsgálva azonban a talaj színe fölötti levegő hőmérséklete és 
a talaj hőmérséklete közötti összefüggést láthatjuk, hogy amig 
a talaj felületén délután 1—2 óra körül van a maximum, addig 
pl. 15 cm mélységben már 2—3 órai késéssel, 30 cm mély
ségben 6—8 órai késéssel, 0'60 m mélységben pedig 14—16 
óra késéssel áll be.

Az ógyalai ily irányú megfigyelések dr. Róna szerint a 
következő adatokat adják. 1902 januárjában Ógyalán O'l m 
mélységben a maximum délután 3 órakor, 0'2 méternél 4 
órakor, 0'3 méternél este 9 órakor lépett fel, 0'4 és 0'5 m 
mélységben pedig már tulajdonképeni maximum nem is volt 
észlelhető. Júliusban O'l méternél a maximális napi hőmérséklet 
délután 4, 0'2 méter mélységben délután 5 órakor, 0'3 m mély
ségben este 7-kor, 0'4 m mélységben este 8-kor lépett fel; 
0'5 m mélységen túl pedig a hőmérséklet menetének napi 
változása már nem is volt észlelhető.

A hőmérséklet napi menetéről a talaj mélységben Chol
noky az extrem meleg delibláti futóhomok pusztán végzett 
megfigyeléseket. Szerinte 1902 augusztusban végzett megfigye
lések alapján, ha a talaj felszínén a hőmérséklet 1 órakor éri 
el a maximumot, úgy 3—4 cm mélységben 2 órakor, 20 cm 
mélységben 6 órakor lép fel; 40 cm mélységben már 12 óra, 
87 cm mélységben pedig 24 óra a maximum késése.

Természetes, hogy a talaj függőleges irányú hőmérséklet 
változása a talajnemektől is függ.

Az évi hőmérséklet menetében előforduló változások 
Wild szerint a trópusokban átlagban 6 méter, a mi széles
ségünk alatt pedig 20—30 méter mélységben már nem vehetők 
észre. Ez a mélység annál nagyobb, minél nagyobb különb
ségek fordulnak elő az egyes évszakok hőmérsékletei között. 
Róna szerint az 1863—1871-ig tartó budai megfigyelések azt 
mutatják, hogy 1'17 méter mélységben augusztusban, 2'33 mé
ternél szeptemberben, 3'50 méternél októberben, 4'67 méternél 
novemberben és végül 5'84 méter mélységben decemberben 
volt a maximális havi középhőmérséklet. Vagyis mig a talaj 
felszínén júliusban lép fel a havi maximális középhőmérséklet, 
addig 5'84 méter mélységben már decemberre tolódik el. 
Budapesten 18 m mélységben már nem észlelhető a hőmér
séklet évi változása és ilyen mélységben télen és nyáron 
egyenlő a hőmérséklet.
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A megfigyelések azt mutatják, hogy a talaj felszíne 
nyáron melegebb, télen pedig hidegebb, mint az alatta levő 
talajrétegek.

Lápos talajokban az évi hőmérséklet menete mélyebb 
rétegekben más, mint a többi talajnemnél. A napi és évi hő
mérséklet változások igen csekélyek, a minimumok és maxi
mumok elkésése azonban tetemes.

A szibériai hideg pólus körüli területeken (Verhojansk, 
Jakutsk vidékén) feltűnő, hogy a talaj a felületen gyorsan 
melegedik fel, mig ugyanakkor a mélységben a hőmérséklet 
0° C alatt lehet. Ramann szerint Irkutskban 1905 májusában 
és júniusában 0'4 méter mélységben 5'7 és 12'42° C; 0'8 m 
mélyben l'O7—6'53° C, ugyanakkor 1'6 m mélységben —0'41 és 
—O'll° C volt a középhőmérséklet, vagyis a talaj megvolt fagyva. 
Októberben viszont 0'4 és 0'8 méter mélységben 3'96—5'5° C, 
1'6 m mélységben pedig 5'61° C volt a talaj hőmérséklete.

A talaj hőtartalma és a talajhő.
Már az előbbi fejezetben láttuk, hogy bizonyos talaj 

mélységekben az év minden szakán át közel egyenlő hőmér
séklet van s hogy ily mélységekben a talaj feletti évszakon
kénti hőmérséklet változások már nem érezhetők.

Az ezen talajmélység közel állandó hőmérsékletét t0-nak 
véve, az efeletti rétegek ennél nagyobb vagy kisebb hőmér
séklettel birak; jelöljük ezek értékét t-vel. Ha már most 
t < t0, akkor a fennebbi rétegnek hőt kell felvenni, ha pedig 
t > t0 hőt kell leadnia, hogy t értékét elérhesse. Azt a hő
mennyiséget, amit 1 cm2 keresztmetszetű és alsó végével a t0 
hőmérsékletű rétegbe érő oszlopnak a felsőbb rétegekbe 
hozni, vagy a felsőbb rétegekből el vezetni kell mindaddig, 
míg ezen rétegek hőmérséklete a t-ről t0-ra nő vagy csökken 
— a talaj hőtartalmának nevezzük.

Az évi és napi hőtartalom maximális és minimális érté
kei között levő különbség mutatja a hő kicserélődés mértékét. 
Ennek nagysága Hómén szerint függ a talaj minőségétől. 1893 
augusztusában

grániton 1 cm2 területen 128 cal 
homoktalajon 1 cm2 területen 67 cal 
lápos talajon 1 cm2 területen 31 cal 

értékekben állapította meg az é v i hőkicserélődést. Mitscherlich
pedig a n a p i hőkicserélődésre
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lápos talajon 1 cm2 területen (lucfenyvesben) 15 cal 
homoktalajon 1 cm2 területen (kevés fűvel borítva) 72 cal 
gránitban 1 cm2 területen 130 cal

értékeket nyerte.
A t a 1 a j h ő szoros kapcsolatban van a talajhő kicserélő

déssel. A talaj fajhője szorozva a talaj hőmérsékletével adja 
a talajhőt, melyet szintén kalóriákban fejezünk ki. Ha a 
különböző talajoknál a napi közép talajhőt kiszámítjuk, azt 
fogjuk találni, hogy a nap folyamán a különböző órákban elért 
talajhő és a napi közép talajhő egymástól különböznek. Hornén 
adatai alapján ki lett számítva, hogy pl. a gránitnál a reggel 
6 órakor előállt talajhő egy cm3-re számítva gr. calóriában 
61-el, n homoknál 35-el, a lápos talajoknál pedig 16-al kisebb, 
mint a közép napi talajhő. Ezzel szemben a délután folyamán 
a gránitnál 64, a homoknál 31, a lápos talajoknál 13 gr. 
kalóriával nagyobb a közép napi talajhőnél. Ez azért van, 
mert a granitsziklában nincs porusvolumen, míg a homoknál 
a pórusok levegővel, a lápnál pedig vizzel vannak megtöltve.

A napi és évi talajhőre befolyással van a növénytakaró 
is, még pedig erdővel nem borított talajon a napi közép 
talajhő és a maximális és minimális talajhő közötti különb
ségek sokkal nagyobbak, mint pl. erdővel borított talajnál. A 
talajhő évi meneténél azonban ez a különbség már jóval 
kisebb.

A talajhő értéke nagy befolyással bir a vegetációra, mert 
kisebb talajhővel bíró talajokban a vegetáció tavasszal sokkal 
későbben kezdődik meg s így az ilyen talajokat a növények 
nem használhatják ki. A kísérletek, amelyeket a talajhő és a 
termés közötti összefüggés meghatározására végeztek, azt 
mutatják, hogyha a talaj hőmérséklete 5—6° C között van, a 
növény nem fejlődik, ép így már a 52° C hőmérséklet is 
hátráltatja a növekedést. Egyes értékes növényeknél, hogy a 
növekedést elősegítsék, sok esetben a talaj hőmérsékletét 
mesterséges eszközökkel emelik. így pl. emelik a talaj hajlását, 
továbbá a talaj színét, sötétszínű anyagokkal takarják (pl. 
basalt törmelékpor), hogy ezáltal a talaj hőabsorbeáló képes
ségét növeljék. Erősen kisugárzó talajokra fürészport, esetleg 
száraz tőzeget hordanak, hogy ezáltal a legfelsőbb talajréteg 
hővezetőképességét csökkentsék, miáltal a kisugárzás is 
redukálódik. Nagy vizkapacitással biró talajoknál a talaj hő
mérsékletét a víztartalom szabályozásával irányítják.
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IV. RÉSZ.

A talaj chemiája.
A talaj chemiai összetételéről.

A talaj anorganikus és organikus alkotórészekből áll. Az 
anorganikus alkotórészek a talajt alkotó kőzetekhez hasonló 
chemiai összetétellel birnak, mig az organikus alkotórészek a 
talajban élő vegetáció és állatvilág elhalt maradványai, amelyek 
a talajban élő mikroflora hatása alatt erősebb chemiai vál
tozásokon mennek át.

A talaj anorganikus alkatrészei: a kovasav és 
ennek sói, a silicatok, a vasoxyd, az aluminium- 
oxyd, a mangan, a magnézium és calcium, (mely 
utóbbiak legnagyobbrészt Ca SO4, Ca CO3, Ca Cl2, Mg CO3, 
Ca (NO3)2 és Mg (NO3)2 alakjában fordulnak elő) végül a 
kálium és nátrium vegyületek.

A talajban előforduló savak közül legfőképen a phos- 
p h o r s a v az, mely nagy és fontos szerepet játszik. A metal- 
loidok közül előfordul a chlor, a kén és a különböző nit- 
rogen vegyületek.

A talaj organikus vegyületei közé tartozik a kom
plikált összetételű humusz, melynek bomlásánál egyszerűbb 
vegyületek keletkeznek.

Az egyes talajnemek a fent említett alkatrészekből nagy 
átlagban a következő mennyiségeket tartalmazzák.

Homok talajok 3'OO°/o organikus anyagot, 0'12°/o nitro
gént és 96'96°/o ásványi alkatrészeket;

agyagtalajok 8*54%, humuszt O'26ö/o nitrogént és 91*46% 
anorganikus alkatrészt,

mésztalajok 21*4% humuszt, 0*25% nitrogént és csak 87'94°/0 
anorganikus alkatrészt; végül

a humusztalajok 21*47« humuszt, 0'787o N.-t és csak 
78*67« anorganikus alkatrészt tartalmaznak.
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Az anorganikus alkatrészek legnagyobb részét a SiO2 
foglalja el, mely a fenti talajoknál sorrendben 92'5°/0, 54'53°/0, 
25'44°/0, és 52'23r/u-ot tesz ki. A többi anorganikus alkotó 
részek közül csak az aluminium-oxyd, a vasoxyd és a mész 
fordul elő nagyobb mennyiségben.

Az Al2 03 a homok talajoknál l'06#/o-ot,
„ „ „ az agyag talajban 15'12%-ot,
„ „ „ a mész talajokban 6'82%-ot,
„ „ „ a humusz talajokban 15'027o-ot tesz ki,

a Fe2 O3 a homoktalajoknál 0'74%-ot,
„ „ az agyagtalajoknál 4'60%-ot,
„ „ a mész talajoknál 1'16%-ot,
„ „ a humusz talajoknál 4'll7o-ot tesz ki.

A mész pedig a homok talajoknál 
vályog 
agyag
mész „
humusz „

0'17%-ot, 
2’867-ot, 
5'97%-ot, 

29'96%-ot, 
1'91%-ot tesz ki.

A többi ásványi alkotórészek, mint a mangán, a mag
nézium a kalium, natrium, phosphorsav, chlor és nitrogén 
vegyületek a talajban már sokkal kisebb mennyiségben for
dulnak elő.

Körülbelül megegyezik a fennebb felsorolt 7o-os érté
kekkel Fleischer kutatásának az eredménye, mely szerint a 
főalkotórészekből 1 m3 talajban átlagos víztartalom mellett a 
következő mennyiségek fordulnak elő:

Talajnem org. anyag

kg

nitrogén

kg

ásványi
alkatrész.

kg

a homoktalajnál . . 46 1'8 145'4
agyagtalajnál . . . 85 2'6 915'0
m észtalaj oknál . . 96 2'0 704'0
humusztalajoknál 128 4'7 472'0
Ezen adatok mutatják, hogy még a humusztalajoknál is az 

ásványi alkotórészek teszik ki a talajok legnagyobb részét.

Az egyes chemiai alkotórészek.
A kovasav és a silicatok. A talajban levő kovasav- 

anhydrid (Si 02), mely különösen a homoktalajoknak fő alkotó
része, az elmállás folyamata alatt chemiai változáson nem megy
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keresztül, legfeljebb a fizikai elmállás bontja apróbb málladék
szemekre az anyakőzetben. A kőzetalkotó silicatoknál, a 
chemiai elmállás alkalmával felszabaduló kovasav pedig mint 
kolloidális kovasav uj reactiokba léphet; nagyobbrészt azonban 
a vizzel a tengerbe kerül, ahol diatoma iszap alakjában rakódik 
le. (A kollodiális kovasavnak a talajból való kimosása külö
nösen a laterit területeken nagyon feltűnő, ahogy későbben 
látni fogjuk.)

A kőzetek elmállásánál keletkező víztartalmú silicatokból 
Fe, Al, K, Na és Ca válik le. A K és Na tartalmú silicatok 
nyálkás anyagok, mig a Ca tartalmúak finom por szerkeze
tűek. A silicatok elmállásánál a legtöbb esetben kaolin 
(H4 Al2 Si2 09) képződik, mely már sem alkáliákat, sem 
meszet nem tartalmaz és tulajdonképen rendkívül gyenge 
sav. A kaolin igen sokszor kolloid alakban fordul elő s mint 
ilyen nagy felülete miatt erőteljesen absorbeálja a bazikus 
talaj alkatrészeket. A kaolin chemiai szempontból a tulajdon
képeni agyag, kolloid szempontból azonban az agyag más, a 
kaolin összetételétől eltérő összetételű is lehet; e tekintetben 
csak a málladékszemek kolloid méretei az irányadók; vagyis 
kolloidális agyag lehet a kaolinon kivül quarcból, mészből és 
földpátból is.

A felsoroltakon kivül vannak a talajokban még más 
silicatok is, amelyek tulajdonságaikra igen hasonlítanak a z e o- 
lithokhoz s a talaj absorbeáló képességének a fő tényezői. 
A kaolinos silicatok és a talaj zeolithikus alkatrészei közötti 
átmenetet a kettős aluminium silicatok képezik. 
Ezekben az alumíniumon kivül még egy bázis kapcsolódik a 
kovasavhoz, úgy hogy egy molekula alumíniumra mindig egy 
molekula bázis esik. Vannak aztán a talajban aluminium 
silicatok, vagy Ramann szerint silicataluminátok is, 
amelyek szénsavas viz hatása alatt igen könnyen bomlanak. 
Ezek az aluminium silicatok igen hasonlítanak a mesterséges 
utón előállított permutitokhoz.

A vasoxyd. A vas a talajban rendesen Fe (OH)3 alak
jában fordul elő és csak ritkább esetekben van jelen Fe2 O3 
alakban. Vasoxydul (Fe O), vagyis kétértékű vas alakjában 
legfeljebb olyan talajrétegben lelhető fel, ahol a vasoxydul 
még levegővel nem is érintkezett, mihelyt azonban az ilyen 
talaj a felületre kerül, zöld szine rövid időn belül rozsdavörös 
lesz, ami annak a jele, hogy Fe (OH)3 képződött belőle. A
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vasoxydhydrát viszonylagos mennyiségei igen befolyásolják a 
talaj szinét. A közönségesen elterjedt vörös, sárga, barna ta
lajok szinüket a különböző mennyiségű Fe (OH)3-tól nyerik. 
A barna és vörös agyagos vagy vályogos talajok 5—10°/o vas- 
vegyületet tartalmaznak, (legnagyobbrészt Fe (OH)3-ot); a laza 
homoktalajoknál már 1% Fe (0H)3 elég, hogy a homok rőtes- 
szinű legyen; 2% már rozsdabarna szinűvé teszi a homokot. 
A talajban a vas sokszor olyan nagy mennyiségekben fordul 
elő, hogy egész rétegeket alkot, mint gyepvasérc. Ez különö
sen mocsaras helyeken fordul elő. Ilyen helyeken alagcsövezés 
vagy nyilt árkok alkalmazása a talajt megjavíthatja, de a víz
telenítés után jó szolgálatot tesz a meszezés és különösen a 
bőven felhordott istállótrágya is. Ha a talajban telítetlen vagy 
nyers humusz van jelen, a vasoxyhydrát könnyen kívész, mert 
az ilyen telítetlen humusz a finom dispersióban levő Fe (OH)3-ot 
nem képes koaguláltatni és így a vas rendesen az altalajba 
szűrődik át. Ezt különösen erdővel borított homoktalajoknál 
láthatjuk, ahol a talajtakaró nyers humuszának hatása alatt 
bizonyos mélységben egy sötétvörösbarna talajréteg keletkezik 
a felső talajból kimosott vas miatt. A vasoxydvegyületek a 
talajban jelenlevő phosphorsavval is egyesülnek s vele fehér 
vasoxydulphosphátot vagy oxygen hatás alatt kékszinű, víz
tartalmú vivianitot (Fe3 P2 O8 + 8H2 O) alkotnak. A trópusi 
talajokban humusz hatása nélkül is képződnek vaskonkréciók.

A vasoxydhydrát kolloidális test, amely erősen absor
beálja a CO2-t és a nitrogént, megszáradva vasporalakú 
anyaggá alakul át s ebben az alakban nem ragadós.

A talaj alumínium, mangan, magnézium és calcium- 
vegyületei. A talaj anyakőzeteinek elmállásánál átmenetileg 
kovasavas alumíniumok képződnek, (lásd 42. oldalt), 
amelyek a talajban levő tápsókat lekötik.

Ha a talaj elmállásánál képződő Al (OH)3 sókkal telített 
humusztalajban van jelen, úgy a talaj felső szintjében is ma
rad változatlanul. Telítetlen humusztalajban azonban ép úgy, 
mint a Fe (OH)3, ez is nagyon hamar kimosódik.

A kolloidális aluminium hydroxyd elég köny- 
nyen alakul át hydrargylitté, (Al(OH)3) mely már 
kristályos szerkezetű és amely különösen laterit talajokban 
található meg. A kolloidális Al (OH)3 absorbeálja az alkáliá- 
kat és a Ca sókat.
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A mangan a talajban csak kis mennyiségben fordul 
elő mint carbonat, silicat és manganoxydul. A talajvizből 
manganbakteriumok hatása alatt sokszor mangankonkréciók 
csapódnak ki.

A magnézium a talajban általában Mg CO3 és dolomit 
(Ca CO3, Mg CO3) alakjában fordul elő, arid vidékeken 
azonban a sós talajokban Mg SO4 alakjában található. A Mg SO4 
elősegíti a talaj elkérgesedését.

A calcium a talajban CaCO3, CaSO4 és calcium- 
silicat alakjában fordul elő, de egyes arid területeken — külö
nösen sós talajokban Ca CI2 alakjában is megtalálható. Az 
összes calcium vegyületek között a Ca CO3 játsza a leg
nagyobb szerepet. Nagyobb mennyiségben előfordulva képezi 
a meszes és márgás talajokat. A talajt és a humusz vegyüle- 
teket mindig telitett állapotban tartja és ha a talajban anor
ganikus vagy organikus savak képződnek, úgy ezek azonnal 
közömbösíttetnek általa, mert ezen — a H2 CO3-nál erősebb — 
savak hatására a CaCO3 elbomlik és a Ca-nak az illető 
savakkal alkotott sói képződnek, a felszabaduló CO2 pedig 
elillan. Ezért mindaddig mig a talajban Ca CO3 van jelen 
telítetlen humusz sem képződhet és igy az A1 és a Fe a 
talajból nem lúgozódhat ki. Sajnos azonban maga a Ca CO3 
a talajból könnyen kimosódhat, mert bár ily alakban nem 
oldódik vizben, de szénsav (H2 CO3) hatása alatt Ca H2 (CO3)2-tá 
alakul át, mely vizben már könnyen oldódik és igy a talajból 
kimosódik. Humuszanyagok hatására szintén igen gyorsan 
kimosódik a mész, mert könnyen bomló calciumhumatok 
képződnek.

A Ca SO4 egyes talajokban igen nagy mennyiségben 
fordul elő s emiatt ezen talajok terméketlenek. Ez azonban 
ritka eset. Rendesen csak kis mennyiségben fordul elő s úgy 
keletkezik, hogy kéntartalmú organikus vegyületek bomlásánál 
végeredményképen H2 SO4 képződik s ez a mésszel 
Ca SO4-ot ad. A Ca S04 kisebb mennyiségben hasznos is lehet, 
mert megakadályozza a talaj kötöttségét és elősegíti a morzsás 
szerkezetet.

A talajban mésztartalmú humusz anyagok is vannak 
(calciumhumatok) ezek közelebbi tulajdonságai azonban mind
máig ismeretlenek.

A talaj kálíumvegyületei. A kálium a talajban külön
böző földpátokban fordul elő, amelyekből csak nehezen válik

10
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ki. Már sokkal könnyebben oldható és használható fel a 
növények által az a K, mely víztartalmú silicatokban fordul 
elő (talaj zeolithok). Jellemző a káliumra, hogy ha valamely 
formában a vizben feloldódik, a talaj könnyen absorbeálja, 
ezért a talaj káli tartalmát különösen a humuszanyagok 
befolyásolják, amennyiben ezek a káliumot annyira lekötik, 
hogy még a savak sem képesek feloldani.

Nagy átlagban a homoktalajok 0'04%
agyagtalajok 2'60%
mésztalajok 0'85°/»
a humusztalajok pedig r96°/o

Ko 0-ot tartalmaznak és azért különösen homoktalajokban 
mesterségesen kell pótolni a káliumot. Igen kevés káliumot 
tartalmaznak a lápos talajok. Analytikai vizsgálattal pl.

egy magas láp talaj 1 m3-ben csak 0'06 kg-ot, 
a réti láptalaj 1 m3-ében 0'15 kg-ot

találtak; ezzel szemben egy agyagtalaj 1 m3-ében a fennebbi 
adatok szerint 26’00 kg káliumoxydot mutattak ki. Miután 
a talaj a káli.mot erősen absorbeálja, a kálium a kimosásától
csak a legritkább esetekben kell tartanunk.

A talaj natríumvegyületei. A natrium a talajban külön
féle natronsilicatokban fordul elő, amelyekből az elmállás 
alkalmával szabadul fel. Régi tengerfenekeken kialakult tala
jokban mint Na Cl és Na2 SO4, de ezeken kivül különböző 
okok miatt mint Na2 CO3 is előfordul; az ilyen talajok az 
u, n. sós talajok. A Na2 C03 (a szikes talajok veszélyes 
alkatrésze) annyiban káros, hogy hydrolyzist szenvedve lúgossá 
válik s igy a növényzet gyökerét tönkre teszi, továbbá a talaj 
eltömődését nagyban elősegíti s az így eltömött talajok meg
művelése csaknem lehetetlenné válik. A Na2 C03 a talajban orga
nikus anyagok elbomlásából ered, de képződhet Ca SO4-ból és 
Na N03 műtrágyából is, ahogy majd ezt a szik talajok tárgyalá
sánál látni fogjuk. Itt csak azt említem meg, hogy Na2 SO4-ből 
a következő egyenlet szerint keletkezett Na C03:

Na2 SO4+Ca H2 (CO3)2 = 2 Na H CO3+Ca SO4
A szikes talaj szódatartalmát kimutathatjuk úgy, hogy a 

talaj próbát vizzel kilúgozzuk (kivonatoljuk vizzel való összerázás 
és leszűrés által) azután az így nyert oldatot kis volumenre be
pároljuk és phenelphtalein oldatot adunk hozzá. Szóda jelen
léte esetén vörös szín reakció lép fel.
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A phosphorsav. (H3 POJ közetek apatitjából kerül a 
talajba. Vizben alig, szénsavas vizben jól oldódik. A növény 
a Ca3 (POJo-ot közvetlenül felvenni nem tudja. A Ca H4 (POJ2-ot 
és a Ca2 H2 (POJ2-ot ellenben közvetlenül is felveheti. 
Igaz ugyan, hogy a talajban, a vizben oldható phos
phatok aluminiumhoz és vashoz kapcsolódnak, miáltal vizben 
oldhatatlanná válnak, de ezek közül a talajban előfordulnak 
egyes olyan vas és aluminiumphosphatok is, amelyek vizben 
oldódnak. Maga az apatit Ca5 (PO4)3 (Cl, F, OH) azért vehető 
fel nehezen a növények által, mert hydrolytosan bomlik és az 
oldott phosphorsavat lekötik a talaj agyagos és humuszos részei. 
A kőzetekben nagyon kevés a phosphorsav; a gránitokban'is 
csak 0'05—O'2°/o található, ép azért a O'2u/o phosphorsavat tar
talmazó talajok már ritkaságszámba mennek. A phosphorsav 
a legkevésbbé kilúgozható vegyületek közé tartozik, mindazon
által a telitetlen humuszt tartalmazó savanyu talajokból kimo
sódik úgy, hogy savanyú talajok feltűnő kevés H3 PO4-et tar
talmaznak. A humuszsavak hatása alatt még az oldhatatlan 
phosphatok is feloldódnak, ép ezzel magyarázhutó az egyes 
phosphatok jó hatása lápos talajokra, mig ugyanaz a phosphát 
agyagos vagy homokos talajon semmi hatást nem mutat. A 
talajban a phosphorsav a legfinomabb málladékban fordul elő, 
a durvább málladék között alig mutatható ki. Elosztottsága 
változatos lehet; egyszer a legfelsőbb, máskor az alsóbb réte
gekben van a legtöbb phosphorsav, de előfordul egyenletesen 
elosztva is. A phosphorsav a növényre nézve nélkülözhetetlen, 
mert nélküle magképződés el sem képzelhető. A különböző 
talajok rendesen kevés phosphorsavat tartalmazván a mester
séges phosphorsav hozzáadást nagyon meghálálják.

A chlor a talajban Na Cl alakjában csak nagyon kis 
mennyiségben fordul elő, kivéve régi tenger fenekeken lévő 
talajokat, ha ezek arid kiima övében vannak és ezáltal a Na Cl 
kimosása meg van akasztva. Egyes esetekben a kőzetekben 
is előfordul a Cl, azonban oly csekély mértékben, hogy szá
mításba sem jöhet. A tengerparti talajok sótartalma a ten
gertől származik; ugyanis a tengerpart mentén a tengeri hullám
veréstől finom só por kerül az athmospherába s igy a légáramlat 
igen messzire elviheti a szárazföld felé. Tulajdonképeni sós 
talajok csak nagyon kevés csapadékkal biró földrészeken 
fordulnak elő, miután csapadékos területeken a Na Cl kimosódik. 
A Cl nem feltétlen szükséges a növények táplálkozására.
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A nitrogén. Nitrátok, nitritek, ammónia és 
fehérjeszerű vegyületek alakjában fordul elő. A nit
rogén tartalmú vegyületek forrása a talajban — ha a műtrá
gyázástól eredő nitrogéntartalmú sóktól eltekintünk — a 
levegő szabad nitrogénje. A levegő szabad nitrogénjét egyes 
baktériumok direkt, más baktériumok pedig symbiosisban élvén 
a hüvelyes növényekkel, közvetve assímilálják és fehérje tes
teket képeznek belőle. Ha már most a baktériumok elhalnak, 
fehérje alkatrészük korhadásnak indul, ammónia szabadul 
fel, mely a talajban levő szénsavval (NHJ CO3-ot képez, s 
ezt a talaj erősen köti. A talaj által kötött ammoncarbonat 
azonban erős párolgási tenziója miatt eltávozik a levegőbe. 
De más okok is közrejátszanak abban, hogy az ammónia a 
talajban csak rövid ideig marad meg. Ugyanis o x y d á 1 ó , 
nitrifikáló baktériumok először HNO2-at azután pedig 
HNO3-at képeznek belőle, mely a talajban jelenlevő lúgos 
elemekkel sókká (tehát nitrátokká) alakul, ezeket a növény 
gyökerei által felveszi s táplálkozására fordítja. A nitrátok 
azonban — miután a talaj nem köti őket le — részben gyor
san kimosódnak, részben pedig egy élettani jelenség miatt a 
talajból rövidesen eltávoznak. Tudniillik úgynevezett d e n i t- 
rifikáló mikroorganismusok a fennemlített nitrifi
káló baktériumok munkájával ellentétes értelmű hatást fej
tenek ki; a salétromsavból először HNO2-at képeznek majd 
a HNO2-t is elbontva N-t szabadítanak fel.

A salétromsavat a talajban úgy határozzák meg, hogy absolut salétrom
sav mentes conc. kénsavban oldott diphenylamint [(C6 H5)2 NH] adnak a talaj 
vizes kivonatához; ezen oldat salétromsav vagy bármely nitrat jelenlétében 
erősen kékszinii lesz.

A talajban levő salétromsav a levegőből biológiai ténye
zők nélkül is eredhet, mert a levegőben végbemenő villanyos 
kisülések hatására a levegő N-jéből nitrogenoxyd (NO) kép
ződik, mely a továbbiak során a levegő oxygenje által NO2-dá 
oxydáltatik. Ez a NO2 azután a levegő vízpáráival salétrom
savvá alakul át

3 NO2 + H2O = 2 H NO3 + NO
egyenlet szerint s az így képződött salétromsav azután a csa
padékkal a talajba kerülhet.

A talajból felszabaduló ammóniát a levegőből különösen 
savanyu talajok kötik le. Ezzel a jelenséggel magyarázható a 
moha lápok tőzegjének nagy nitrogén tartalma. A különböző
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talajok ammónia tartalma átlagban 0'0005°/o—0'002°/o-ot, salét
romsav tartalma pedig 0'015°/o-ot tesz ki.

Weis vizsgálatai alapján erdei talajnál 1 kg. talaj súlyból 
0 004 gr esik salétromsavra. Művelés alatt levő mezőgazdasági 
talajok nitrogén tartalma, (amelyeket tehát ammon sókkal 
vagy nitrátokkal szorgalmasan trágyáznak sokkal nagyobb.

A kén a talajban sulfatok ritkábban pedig sulfidok alak
jában fordul elő. Ha sulfidok alakjában van jelen, akkor is 
hova-tovább SO4-tá oxydálódik.

A talajban fellépő adsorptios és absorptíos jelenségek. 

A bázis kicserélődés.
A talaj azon tulajdonságát, hogy különböző kolloidjai 

közreműködésével gázokat, folyadékokat, oldatokból ionokat, 
továbbá kolloidokat és szilárd testeket kössön le általános
ságban a talaj adsorbeáló tulajdonságának nevezzük.

Ezen jelenségek részben fizikai, részben chemiai okokkal 
magyarázhatók, bár rendesen mind a kettő közreműködik.

A talaj hasonlóan a faszénhez vagy vérszénhez, nagy felüle
ténél fogva sűríti és köti le a gázokat. A gáz ilyetén adsorp- 
tioja valószínűleg kizárólag fizikai jelenségekkel magyarázható 
és szoros összefüggésben van a talajfelület nagyságával, mert 
hiszen a talajfelület mentén lépnek fel azon erők, melyek a 
gázokat sürítik. A talajban elsősorban a CO2 és az NH3 
adsorbeáltatik; ezt Ramann szerint a vashydroxyd és a humusz
anyagok elősegítik. A silicatok hatása ebből a szempontból 
elenyésző. A talajban fellépő adsorptios jelenségekhez szá
mítjuk azokat az eseteket is, mikor kolloidok adsorbeálnak 
más kolloidokat, vagy mikor a talajban levő kristályos testek 
adsorbeálják a kolloidokat. Az utóbbi esetre nézve Grahamtól 
tudjuk, hogy a finom por a kolloidális kovasavat kicsapja az 
oldatból és hogy a talajban fellépő homokszemek lekötik a 
kolloidokat s ezek hártyákként veszik körül a homokszemeket. 
Ezen hártyák oly erősen tapadnak a homokszemekhez, hogy 
mosással sem távolíthatók el.

A talaj adsorptios jelenségei segélyével rendelkezik azon 
tulajdonsággal is, hogy egyes festékeket erősen képes lekötni; 
e tulajdonságát fel is használják arra, hogy általa talaj kolloidok 
összetételére nézve következtetéseket vonhassanak.
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Adsorptios jelenségekhez tartozik a talajok azon tulaj
donsága is, hogy a baktériumokat adsorbeálni képesek; ennek 
is nagy gyakorlati hasznát veszik, miután ezen alapszik az 
ivóvíznek homokszürőkön való tisztítása.

A talaj vizadsorptioja már a hygroskopos viznél volt 
tárgyalva, ehelyütt az oldatokban levő elektrolytok adsorptiojá- 
ról lesz szó. Ha valamely talajon hígK Cl, NH4 Cl vagy NaN03 
oldatot engedünk keresztül és az átszürődött folyadékot meg
vizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy hiányzik bélőle a K és az 
NH4, de viszont kimutatható, tehát jelen van a NaN03. A 
talaj tehát bizonyos okokból kifolyólag lekötötte a K-t és az 
NH4-t, de átengedte a NaNO3-ot. Az adsortionak ezen vál
tozatát absorptionak nevezzük. Tovább vizsgálva a talajon 
átment oldatot: a hiányzó K és NH4 helyett aequivalens 
mennyiségű Ca-ot fogunk találni. A K és NH4 tehát az oldat
ból belépett a talajt alkotó vegyületekbe s helyettük a calcium 
került az oldatba. Az ilyen talaj absorptiot bázis kicseré
lődésnek nevezik.

A talaj azon tulajdonsága, hogy különböző ásványi alkotó 
részei és a humusz segítségével adsorbeált bázisokat leadjon 
s viszont az oldatokból más bázisokat vegyen fel aequivalens 
mennyiségben, a chemiában nem bir analógiával. A bázis 
kicserélődésnél egyedül áll a talajnak az a tulajdonsága, hogy 
azon részei (víztartalmú aluminium és kovasav vegyületei), 
melyek a kicserélődést végzik, egyáltalában nem oldódnak 
fel és a reakcióban nem is vesznek részt. 'Hogy tehát ezen 
anyagok reakció képességét megérthessük, fel kell tételeznünk, 
hogy valamiképen a kationok ionizált állapotban vannak.

Gans legújabb vizsgálatai annak a megállapítására vezet
tek, hogy a talajban az absorptíos jelenségeket az aluminium 
silicatok és az aluminium kettős silicatok idézik 
elő. Az aluminium silicatok Al-ja alkáliákhoz és földalkáliákhoz 
kapcsolódik olyképen, hogy egy atom alumíniumra (példa
képen K-t véve) 3 (OK) csoport esik

Al
-OK
-OK
-OK

Itt a bázis kicserélődés könnyű és teljes.
Az aluminium kettős silicatoknál a bázisok már nem az

Al-hoz, hanem a kovasavhoz kapcsolódnak. Ezekben a kova- 
savmennyiség változatos lehet, bizonyos azonban az, hogy
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egy molekula alumíniumra mindig egy molekula bázis esik. 
A bázis kicserélődés ezen aluminium kettős silícatoknál már 
sokkal nehezebb, még itt is előfordul azonban s lehetséges, 
hogy a kálium kiszorítja a Ca molekulát (mint ahogy fenntebb 
bázis kicserélődésnél magyaráztuk) és a talaj ilyen módon 
káliumot absorbeál.

A talajban levő bázisok a kicserélés szempontjából erő
sebben és lazábban vannak kötve. Igen erősen van kötve pl. 
a K és NH4 s ezeknél sokkal lazábban a Ca, Mg és Na; ennek 
következtében az utóbbiak a talajnak K Cl és NH4 Cl vizes 
oldatával való kezelése esetén oldatba mennek, a K és NH4 
pedig a talaj által absorbeáltatnak, más szóval a bázisok ki
cserélődnek. Azt is tudjuk, hogy humusz komplexumból az 
ionok majdnem teljesen kicserélhetők ; az agyag ezzel szemben 
a bázisoknak csak egy részét engedi kicserélni.

Az említett bázisok azonban a talajból az Al-t és Fe-t 
is oldatba hajthatják és helyüket a talajban elfoglalhatják. Ha 
pl. savanyú talajokat vizes KC1 kivonattal kezelünk, akkor a 
kivonatban Al Cl;) és Fe Cl3 fog megjelenni, a káliumnak egy 
része pedig a talajba lép be.

Amit az erősen-gyengén köttöt bázisokról mondtunk, 
nem minden esetben áll fenn. Ha a talajban igen erősen kötött 
kálium van és meszet vagy NH3-t adunk a talajhoz, úgy a 
mész vagy az NH3 fog belépni a talaj vegyületeibe, a kálium 
pedig oldatba megy; ezen alapszik a meszezésnek a tulajdon
képeni hatása, vagyis ebben az esetben nem áll az, hogy a 
kálium lenne a legerősebben kötött bázis. Ramann munkái 
mutatják, hogy ha a talajoldatban túl sok a kálium, úgy ennek 
csak egy része absorbeáltatik és csak akkor lesz a kálium 
erősen absorbeálva, ha a kálium mellett nagyobb mennyiségű 
Ca és Na só van. Ezek az esetek bizonyítják, hogy a bázis 
kicserélődés rendkívül komplikált jelenség.

A talajban az absorptiós jelenségeket a kolloidális 
Al (0H)3, Fe (0H)3 és a humuszanyagok is elősegítik. A humusz
anyagok nagy mennyiségben az összes bázisokat és a növényi 
organikus savak sóit absorbeálják.

Mindazok az okok, amelyek a talaj kolloidokat kicsapják, 
az absorptiot is csökkentik. így pl, a talaj izzitásával — sőt 
már csak kiszárításával is — erősen csökken az absorptio; 
a kiégetett talajok tehát növényeknek több tápanyagot adhat
nak mint égetés előtt. Magas lápokból nyert talajok, ha phos-
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phorsavat nem adunk hozzájuk műtrágya alakjában, alig adnak 
termést; ha ellenben 2—3 évig égetjük a talajt, a kolloidális 
anyagok az egész phosphorsavat kiadják az absortio meg
szűnte miatt s így már phosphor műtrágya nélkül is eredményt 
adnak. A kevésbbé kulturált vidékeken alkalmazott égetés jó 
hatását nem az elégetett növények hamujával, hanem azzal 
magyarázzuk, hogy a talaj kolloidok által lekötött sók fel
szabadulnak. Hogy már maga a kiszáradás is gyengíti az 
absortiot, az látható lápos talajoknál, melyek huzamosabb 
kiszáradásuk után vizzel kezelve, sokkal több nitrogént adnak 
át a növényeknek, mint mikor a víztartalmuk nagy volt.

A talajban levő amorph kovasav a talaj sókat és a sava
kat teljesen absorbeálja, tehát nemcsak a sók és a savak 
ionjait, ezért ezen absorbtio valószínűleg legnagyobbrészt csak 
phyzikai, vagyis itt főleg csak a felületi feszültség hatásáról 
lehet szó.

A talajban előforduló sók és savak absorbtioja egyenkint 
a következő: A phosphorsavat a talajban erősen absor
beálják a bázikus kettős silicatok, továbbá a vas és a mész- 
vegyületek. Ezek közül elsősorban a Fe (OH)3 és Ca (CO)3. 
Az A1 (0H)3 a mi klimatikus viszonyaink mellett le van kötve, 
tehát phosphorsavabsorptioja számításba nem jöhet. A phos- 
phorsavnak absorptioja egyes esetekben olyan erős lehet, hogy 
a növény a phosphorsavat fel sem tudja venni.

A salétromsavat a talaj nem absorbeálja. Annál 
nagyobb mennyiségben köti le a talajban levő szénsav, humusz
savak és kovasavak az a m m o n i á t. Ez utóbbi esetben az 
ammónia kettős silicatokban található. Ha a talajban levő viz 
az ammóniát absorbeálja, úgy az ammónia a bázis kicseré
lésében is résztvehet és Ca-ot hozhat oldatba. Különösen a 
nehéz talajok és a savanyú talajok absorbeálnak sok ammóniát.

A bázis kicserélésben legteljesebb mértékben a kalium 
vesz részt, a K-t a talaj sok esetben quantitativ absorbeálja, 
de természetes, hogy a Mg és Ca az így lekötött káliumot 
esetenkint újból felszabadítja. Humatok is jelentős mennyiségű 
K-t absorbeálhatnak.

A calciumot a talaj CaCO3, humuszsavas calcium és 
kovasavas Ca alakjában köti le s igen tevékenyen vesz részt 
a bázis kicserélésében; hol a K hozza a Ca-ot, hol a Ca 
kényszeríti a K-t oldatba.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



153

A talaj absorptíos tulajdonságának meghatározására 
szolgál a M. Müller berendezése, melyet a 8-ik ábra mutat.

B üvegcilinder fenn és alul egy üvegcsővel 
átlyukasztott gumidugóval bir; az üvegcsövek C és 
A edénybe vezetnek. B üveghengerben a cső alsó 
végébe üveggolyókat, erre üveggyapotot végül bizo
nyos súlyú talajpróbát tesznek. Most A-ba 3/io vagy 
Vioo normál K Cl-ot, Na N03-ot Ca H4 (POJ2 öntünk. 
Ez az oldat a csövön át átnedvesíti a B üveghenger
ben levő talajt és kifolyik a C edénybe. Ha már 
most analitikai utón meghatározzuk, hogy ezen át
ment folyadék 1 cm3-ében mennyi K Cl, K N03 vagy 
Ca H4 (PO4)2 van és ezt összehasonlítjuk az 3/io vagy 
Vioo normál oldatok sótartalmával megtudjuk, hogy a 
talaj mennyi sót absorbeált. Ebből a talaj absorbcios 
coefficiensét nyerjük, ha kiszámítjuk, mennyi sót 
absorbeált 100 gr. légszáradt anyag.

A talaj absorbeáló kapacitását még egyszerűbben 
úgy határozzuk meg, hogy 100 gr. légszáradt talajt 
400 cm* 710 vagy 3/ioo normál só oldattal jól össze
keverünk és legalább 48 órai állás után leszűrjük és 
meghatározzuk 100 cm3 leszűrt oldatban a só tartal
mat. A hiányzó sómennyiség adja az absorbeált só 
mennyiségét.

Egyedül a talajok absorbeáló képességéből véleményt 
alkotni a termőképességre hiba volna, mert a termőképesség 
a talaj többi tulajdonságától is függ.

Az absorbtío jelentősége.

Az absorbtio a talajban elsősorban megakadályozza, hogy 
az elmállásnál képződött vegyületek a csapadék hatására ki
mosódjanak a talajból.

Az absorbtio miatt a növények az egyes tápanyagokat 
nehezebben veszik ugyan fel, a kísérletek azonban azt mutatták, 
hogy túlnyomó részében mégis csak felveszik.

Az absorbtio egyes esetekben megakadályozhatja, hogy 
az alkalmazott műtrágyák gyorsan hassanak. Ez akkor szokott 
előfordulni, ha a talajban valamely tápanyag hiányzik; ily 
esetben a felhordott műtrágya először a kérdéses tápanyaggal 
telíti a talajt, mikor a talaj a tápsóval „absorptive“ telítve van, 
csak akkor indul meg a növényzet erősebb növekedése.

Az absorbtio a többtermelésre szintén hatással van, de 
ezen hatás attól függ, hogy milyen tápanyagok absorbeáltatnak.
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Ha mésszel trágyázunk s ennek az eredményeként a talajból 
felszabadul az NH4 és a K, akkor természetesen terméstöbblet 
fog bekövetkezni.

Újabb vizsgálatok mutatják, hogy az az eddigi felfogás, 
mely szerint az absorbtio szabályozná a talaj oldatkoncentrá
cióját oly irányban, nehogy az túl koncentrálttá válva kárára 
váljon a növényzetnek, nem helytálló.

A talajok absorbeáló képessége nélkül nem is lehetne 
és egyáltalában nem volna lehetséges gazdaságos növényter
melés. Absorbtio nélkül a talajból a tápanyagok minden eső 
után lemosódnának a talaj mélyébe vagy pedig a talaj felü
letén folynának el; hasonlóképen kimosódnának a tápanyagok 
nedvesebb talajokból vizlecsapolás esetén s igen nagy meny- 
nyíségü műtrágyát kellene az ilyen talajokba hozni, hogy 
termőképességük újból kielégítő legyen.

Az egyes talajnemeknél nagyon változó lehet az absorbtio. 
Homokos talajnak gyenge, az agyagos, vályogos, humuszos és 
láptalajoknak nagy az absorbtios képessége. A mész és márga- 
talajok különösen a phosphorsavat absorbeálják, másrészt pedig, 
ha sok mész van a talajban, K_t szabadítanak fel. A 
humuszos és láptalajoknál a fizikai és a chemiai absorbtio 
működik, ásványi tápanyagokban szegény mohalápos talajoknál 
leginkább chemiai absorbtio.

A talaj absorbtios képességét befolyásolni tudjuk. Homok
talajoknál agyag, márga, istálló trágya, különböző humusz
anyagok hozzáadása emeli, viszont egyes sók jelenléte (Ca S0)4 
de különösen a talaj égetése csökkenti az absorbtiot.

A talaj mechanikai és chemiai 
vizsgálata.

Talajpróba felvétel.

A mechanikai és chemiai vizsgálat által nyert eredmé
nyek megbízhatóságának alapfeltétele, hogy a talapróba fel
vétele helyes legyen; elleneseiben a nehézkes és sok időt 
igénylő mechanikai és chemiai vizsgálatok nem vezetnek célhoz.

Mielőtt egyáltalában talajpróbát veszünk, tisztába kell 
jönnünk azzal, hogy tulajdonkép milyen célra vesszük azt; a 
talajpróba által csak a feltalajt, illetve a talaj morzsáját akar
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juk megvizsgálni, vagy pedig a talaj mindhárom rétegét, a fel-, 
az al- és az őstalaj (anyakőzet) rétegeit vesszük vizsgálat alá. 
Az első eset akkor szokott előfordulni, ha a talajnak mező- 
gazdasági művelésre való alkalmazhatóságát kutatjuk s a talaj 
morzsájában és a feltalajban előforduló tápanyagok mennyi
ségét határozzuk meg.

A második esettel akkor van dolgunk, ha vagy erdő" 
gazdasági szempontból vizsgáljuk a talajt, vagy pedig vala
mely célból az egész talaj profilt vesszük vizsgálat alá.

Akár a talajmorzsát, akár pedig az egész talajprofilt 
vizsgáljuk, óvakodnunk kell attól, hogy úgynevezett keverési 
próbákat vegyünk, amit különösen régebben alkalmaztak 
nagy előszeretettel. A keverési próbákat úgy készítették, hogy 
különböző helyeken felvett próbákat jól összekeverték és az 
ebből a keverékből vett próbát vették vizsgálat alá. Hogy ez 
az eljárás mennyire helytelen, az legjobban látható a követ
kező példából. Legyen valamely területnek egy része homok
talaj, a másik kötött agyagtalaj. Ha már most a homokból 
és agyagból vett próbákat összekeverjük, akkor az átlagpróba 
a legjobb vályogtalaj tulajdonságával fog birni. Nem kell bő
vebb magyarázat ahhoz, hogy milyen óriási hibát követnénk 
el, ha azt állítanánk, hogy a vizsgálat alatt levő területen jó 
vályogtalaj van.

Keverési próbát csak abban az esetben készíthetünk, ha 
a terület egységes tulajdonságokkal bir, de még ebben az 
esetben is igen sokszor fogunk elkövetni hibákat.

A talajpróbák száma függ a terület nagyságától és a 
talaj egyenletességétől. Ha a vizsgálandó terület talaja egyen
letes, beérhetjük kisebb számú próbával, ha azonban a talaj 
tulajdonságaiban helyenként feltűnő eltéréseket mutat, jóval 
több próbát kell venni,

A próbák felvételének ideje a tavasz és a korai ősz.
Ha a talajpróbát csak a szántómorzsa mélységéig terjedő 

rétegből vesszük, úgy ezt legcélszerűbben kis ásókkal esz
közölhetjük. A próba helyén eltávolítjuk először a növényzetet, 
majd a kis ásóval négyzetes keresztmetszetű, 10—30 cm 
mély függőleges falu gödröket ásunk ki. A kiemelt földet 
papírra tesszük és kezeinkkel jól összekeverjük. Ebből az 
összekevert anyagból 4—5 kg-nyit tiszta erős papírból vagy 
vászonból készült zacskókba helyezünk s annak nyilását jól 
lekötjük.
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Ha nemcsak a szántó morzsát, hanem az egész talaj 
profilt akarjuk vizsgálni, akkor a talajpróbákat két méter, 
vagy még nagyobb mélységig menő próbagödrök és külön
böző szerkezetű talajfurók segítségével vehetjük.

A gödrök mélysége 3 méterig is terjedhet és kocka- vagy 
hasábalakúak. Keresztmetszetük olyan méretű, hogy egy vagy 
két ember a mélységből a földet kihányhassa. Sokkal jobbak 
azonban ez egyik oldalukon lefelé lépcsőformájúan haladó 
gödrök; így egyrészt kevesebb a munka, másrészt pedig 
kényelmesebb a talajpróba kivétele.

Hogy a próbagödör faláról hány próbát vegyünk ki, az a 
talaj profil kialakultságától függ.

Erdészeti talajvizsgálatokhoz azonban Burger szerint a 
legjobb, ha 0—10-ig, 20—30, 50—60 és 90—100 cm között 
vesszük a talajpróbákat.

A földfurók használatát gyakran az teszi indokolttá, hogy 
a próbagödrök ásása igen költséges.

A földfurók nem pótolhatják mindenben a próbagödröket, 
mindazonáltal nagyon hasznos eszközök a talajvizsgálatoknál. 
A sokféle szerkezetű földfuró közül legjobb az amerikai tá- 
nyéros fúró, mely 2 m mélységből hozhatja fel a földet.

Az amerikai földfuró a végén éles, a facsa- 
"—1 var menetéhez hasonló, egy-két menettel bir, 

vasrúdján 10—10 cm-ként jelek vannak. A talaj 
próbavétele ezzel olykép történik, hogy először 
az első jelzésig befurunk a talajba, aztán óvato
san kiemeljük és a talajt kivesszük belőle. Ezután 
a második stb. jelekig furjuk a talajba mindenkor
kiszedve belőle a felhozott talajt.

Kötött talajoknál igen nehezen dolgozik.
Nagyon alkalmas kis kéziműszer talajvizs

gálatra a Novaczky-féle furóbot is, amely egyik 
végén foggantyuval van ellátva, másik vége pedig 
fogazott. Ebbe a csőbe nyúlik egy rúd, mely a 
végén egy acéltövissel bir. A rúd a fogazott acél 
cső belsejében fel és alá mozgatható. Használat- 
kor a rúdat a csőbe eresztik, addig mig az acél-

ÁA tövis a cső fogain mintegy 2 cm-el túl ér s így
V/ a fúrót a talajba szorítják a kívánt mélységig. Itt

9). Amerikai a rúdat visszahúzzák 10 cm-re, a fogak szabaddá 
foldfuro abraja. v^inak s jja most fúrunk tovább, úgy a talaj a
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csőbe kerül. Kihúzva a fúrót, a talajt a rúddal kitolják a 
csőből. Ezzel a furóbottal egész két méter mélységből fel lehet 
hozni a földet és nagyon alkalmas kis szerszám, mely különösen 
erdőrendezési munkálatoknál használható, Hátránya ennek a 
furóbotnak, hogy köves talajon csak nagyon óvatosan hasz
nálható.

Igen alkalmas a budapesti Erdély és Szabó cég által 
gyártott talajfúró is, amely vasrúd végén elhelyezett 3 cm 
belső átmérővel bíró 20 cm hosszú, éles tövisszerű hegybe 
végződő, hasított acélhenger. A hen
ger rúdja tiz centiméterenként je
lekkel van ellátva. (10. sz. ábra.)

A talajpróba felvételénél minden 
egyes esetben a következő körül
ményeket kell felderítenünk.

1. Milyen formációhoz tartozik 
a talaj ?

2. Milyen mély a szántó morzsa ?
3. Milyen az őstalaj 1—2 méter 

mélységig ?
4. Van-e talajviz és milyen 

mélyen fekszik?
5. A talaj hajlása.
6. Az évi csapadékmennyiség 

és annak évi eloszlása.
7. Az évi és havi középhőmér

séklet.
8. A talaj eddigi művelésének 

módja.
9. Milyen növények lettek eddig 

termesztve ?
10. Mekkora volt a holdankinti 

termés? (erdőben a fatömeg) (10. ábra.]

11. Mennyi és milyen műtrágyát alkalmaztak?
12. Milyen növénybetegségek léptek fel?
13. Vannak-e a talajnak különleges tulajdonságai?
De figyelemmel vagyunk a talajpróba felvételénél a növény- 

takaróra is. Ha a területen‘sok a Rumex acetosella, 
Chrysanthemum segetum, erdőben pedig a Castanea 
vesca, úgy a talajban igen kevés a mész. Ha viszont a 
Daucus L., a Calendula arvensis, az Adonis ver-
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na lis fordul elő a területen, akkor meszes a talaj, ahogy ezt 
majd a különböző indicator-növények tárgyalásánál látni fogjuk.

A próbagödrök arra is felhasználhatók, hogy a talajprofil 
rétegeit természetes sorrendjükben hosszú, keskeny dobozokba 
gyűjtsük s talajprofil gyűjteménybe helyezzük. Az ilyen módon 
eltett talajpróba a talaj monolith, rajta igen szemléltetően 
látható a talajprofil.

A monolithot a talaj gödörfalából a következő módon vesszük. Először 
egy deszka mentén éles késsel kijelöljük a próbagödör falán a monolith alakját. 
Azután a kijelölt vonalak mentén s azoktól kifelé 5—10 cm. távolságra a 
talajba bevágást csinálunk s az ezen bevágások közé eső talajt kikaparjuk úgy, 
hogy a monolith test a doboz méreteinek megfelelő parallelepipedon alakjában 
domborodjék ki. Erre most ráhúzzuk a dobozt, majd kis ásóval és késsel felülről 
lesimítjuk. Ezután a dobozra helyezzük annak fedelét s ezzel kész a monolith. 
Ha már most a gyűjteményben a skatulya fedelét levesszük, kitünően látható a 
talajprofil. Még célravezetőbb, ha a skatulya fedele üvegből van.

A talajban előforduló szilárd alkatrészek mennyiségi 
analyzise.

Mechanikai analyzis.
A talaj mechanikai analyzise a talajban előforduló finom, 

legfinomabb és durvább alkatrészek mennyiségi összetételét 
adja és pedig a szitálás és az íszapolás eljárásaival.

A szitálás célja, hogy segítségével a durvább alkotó
részeket a finomaktól elválasszuk. A durvább alkotórészek 
képezik a talaj vázát, a finomabb részek pedig a finom talajt.

A mechanikai analyzis mindig szitálással kezdődik. E 
célra különböző nagy nyílásokkal ellátott szitákat használunk; 
ezek a sziták nyílásaik nagyságának csökkenő mértéke szerint 
egymás alá helyeztetnek, legfelül a nagyobb, alul a kisebb 
nyilásuak.

A szitálásnál nyert málladékok durvább és finomabb 
fractiói közötti határt nem veszik egységesen; a németek a 
már a 3 mm alatti szemeket a finom talajhoz számítják, a 
franciák ezzel szemben csak az egy mm-en aluli szemmel 
biró fractiót veszik finom talajnak. Wahnschaffe osztályozása 
szerint a durva alkotórészek 0'5—2 mm-ig terjedő átmérővel, 
a finom alkatrészek pedig 0'5 mm-nél kisebb átmérővel bírnak. 
Az elmondottakhoz képest tehát Wahnschaffe a talajt 2, 1 és 
0'5 mm nyílásokkal ellátott szitákkal fractionálja. A talajnak 
azt a részét, mely még a 0'5 mm-es szitán is keresztül megy,
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iszapolás által választja el további kisebb alkotórészekre.
Ma már azonban a legtöbb laboratóriumban a német 

mezőgazdasági kisérleti állomások előírása szerint a 2 mm-nél 
kisebb málladékszemeket veszik finom talajnak. Sok kavicsot 
tartalmazó talajokon 10, 5, 4, 3 mm-es szitákat is alkalmaznak 
úgy, hogy ilyen módon a különböző kövek is elkülöníthetők 
nagyság szerint.

Előkészítés. A szitálás előtt a kellőképen megválasztott talajpróbát 
először légszáradt állapotba hozzuk, ami úgy történik, hogy a próbát egy darab 
papirosra szétteregetjük és vagy napon vagy pedig gyenge melegítés által addig 
szárítjuk, míg a talaj egészében véve egyszínű lesz. Ha a szemeket összefor
gatjuk és a talaj szine egészben véve változatlan maradt, úgy ez annak a jele, 
hogy a talaj légszáradt állapotban van. A légszáradt állapot egyszerűbben úgy 
érhető el, ha a talajt a laboratóriumban papirosra kiteregetjük és többször át
forgatjuk; 48 óra alatt a legtöbb esetben légszáradt lesz a talaj.

Szitálás. A német mezőgazdasági kisérleti állomások szerint most már a 
szitálást a következő módon végezzük :

A légszáradt talajból egy technikai precíziós mérlegen 1000 gr talajt 
tarirozott porcellán csészében lemérünk. Ezt egy fedővel elzárható 5 mm nyílá
sokkal ellátott szitába öntjük és egy felfogó edénybe átszitáljuk. Ezután a 
szitáról levesszük a fedőt és a szitát egy sötétszinü fényes papirosra helyezzük, 
melyen igen jól látható a legfinomabb porszem is és megnézzük, szitálódik e 
még valami a papírosra. Ha nem, úgy a szitálás be van fejezve. A szitában 
visszamaradt anyag alkotja a köveket. Ezeket kiöntjük egy tarirozott porcellán- 
csészébe és lemérjük, a szitán visszamaradt finomabb port pedig a felfogó 
edénybe seperjük finom zászlótoll segítségével. A lemért kövek súlyát az össz- 
talaj százalékában fejezzük ki. Ha azonban a kövekhez föld tapad, akkor a 
köveket desztilált vizzel lemossuk és csak akkor mérjük meg, ha azok már 
légszáradt állapotba jutottak.

A felfogó edényben levő és az 5 mm szitán átment talajt, — melyhez 
az esetleges földes kövekről lemosott és légenszáradt részt is hozzátesszük, — 
most egy 2 mm nyílásokkal biró szitába helyezzük és azt az előbbihez hasonló 
módon átszitáljuk. A talajnak az a része, amely a 2 mm szitán nem ment 
keresztül és az 5—2 mm-ig terjedő málladékszemeket tartalmazza a „grand“, 
melyet — úgy mint előzőleg a köves részt — megmérjük egy tarirozott por- 
celláncsészében, a súlyt pedig a már kőmentes talaj százalékában féjezzük ki.

Az ami keresztülment a 2 mm szitán, az képezi a f i n o m 
talajt; ezt használjuk fel az iszapolásnál és a chemiai ana- 
lyzisnél.

A szitálással sajnos nincs biztosítékunk arra nézve, hogy 
pl. a 2 mm-es szitán valóban csak a 2 mm átmérő alatti 
szemek mennek keresztül. Ez csak abban az esetben volna 
lehetséges, ha az összes málladékszemek gömbalakúak vol
nának. így pl. tisztán elméletileg véve, egy a vastagságában 
a 2 mm-t meg nem haladó, de akármilyen hosszú henger
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vagy hasáb keresztül mehet a 2 mm-es szitán, már pedig egy 
ilyen málladék feltétlen nagyobb tömeget képvisel, mint egy 
2 mm átmérőjű gömb- Kísérletek, melyeket ugyanolyan nyílású 
szitán, különböző homokkal végeztek, azt mutatták, hogy az 
átment szemek nagysága különböző. Ezért jegyzi meg Mit- 
scherlitsch nagyon helyesen, hogy a szitálással a talaj pontos 
szemnagysága egyáltalában nem határozható meg. Ezzel szem
ben a gyakorlat még ma is sok esetben vallja a szitálás meg
bízhatóságát.

Ha még figyembe vesszük azt, hogy a sziták különféle 
módon való rázása és kezelése szintén hatással van az átmenő 
málladékszem nagyságára, még inkább igazoltak az előbbi 
sorokba foglaltak.

Az iszapolás. A 2 mm-es szitán keresztül ment talajt 
iszapolással bontjuk további fractiokra. Az iszapolást kétféle 
módon eszközölhetjük; vagy olyan műszerek alkalmazása 
által, amelyek a málladékszemeknek a vizben való esésén, vagy 
olyanok alkalmazása által, melyek a mozgó viz cipelő hatásán 
alapulnak. Az álló viz hatásán alapuló készülékek közül a 
Kühne-, Atterberg-, Wiegner- és Kraus z-féle 
iszapolókat, a mozgó viz hatásán alapuló készülékek közül 
pedig a Nobel-, Schöne- és a Kopecky-féle készü
lékeket fogom tárgyalni.

Az álló víz hatása alapján működő íszapoló készü
lékeknél az elválasztás alapját a málladékszemeknek a 
vizben való szabad esése képezi; a málladékszemek nagyságát 
az esési sebességből állapítjuk meg. A málladékszemek nagy
sága és az esési sebesség közötti összefüggést a Stokes-féle 
képlet adja.

w=6 nr yv
Ezen egyenletben w a folyadék ellentállását, v a málla

dékszemek sebességét, y a folyadék belső súrlódását, r pedig 
a málladékszemek radiusát jelenti.

Ha azonban a málladékszem vizben való esése közben 
elérte az állandó sebességet, akkor a gravitációs erő egyenlővé 
válik a súrlódás ellentállásával és ebben az esetben

6 n r y v = 8/< n r3 (d—dj g
amely egyenletben g a gravitációs állandó, d a málladék
szemek fajsúlya, d pedig a folyadék fajsúlya. Ebből az egyen
letből
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v = 2/9 g r
2 d—di

y
Ha a talaj málladékszemeinek faj súlyát középértékben 

2'65-nek vesszük, a viz fajsúlya d[ = 1, a viz belső súrlódása 
= O'OlOOó, akkor v értéke másodpercenkint centiméterekben 
kifejezve

v = 3*58. 104. r2
amely egyenletből

358 X 10‘

Ezeknek az egyenleteknek a segítségével bármely eset
ben kiszámíthatjuk a málladékszemek nagyságát, ha ismerjük 
a málladékszemnek a vizben való esési sebességét.

A Kühne-féle íszapoló készülék. Egy egyszerű, 30 cm magas 
és 8'5 cm belső átmérővel biró üveghenger, amelynek 5 cm-rel a fenék felett 
egy kifolyója van, mely gummi, üveg vagy parafadugóval jól erzárható. 
(1. 11. ábrát).

Ezen üvegcilindert megtöltjük 
vizzel az edény peremétől 2'0 cm-re 
levő jelig és beszórjuk a 2 mm-es 
szitán átment, lemért és kellőképen 
előkészített (lásd alább !) talajpróbát 
a cilinderbe, a vizet pedig egy üveg 
vagy fabottal jól összekeverjük, majd 
az egészet 10 percig hagyjuk állni.
Ezen idő alatt a durvább málladék 
leülepszik, a finom málladék pedig a 
vizben lebegve marad. Ezután a vizet 
a kiöntőn kieresztjük és uj vizet 
öntünk a hengerbe, újból felkeverjük 
az anyagot és 5 perc múlva ismét 
leengedjük a vizet. Ezt az operációt 
5 percenkint addig ismételjük, míg 
az 5 perc elteltével a viz az anyag
felett egészen meg nem tisztul, ami annak a jele, hogy a próbából az agya g 
egészen kimosódott. A visszamaradt anyagot egy megmért porcelláncsészébe 
tesszük, vízfürdőn megszárítjuk és a megszárított anyagot állani hagyjuk, míg 
az légszáradt nem lesz, azután a porcelláncsészét a talajjal együtt lemérjük és 
ebből kivonva a porcellán súlyát, kapjuk a próbában levő homok súlyát. Ezt a 
homokot azután az 1, 0'5 és 0'2 mm-es szitákon szitáljuk keresztül, úgy hogy 
ezáltal pótlólag megkapjuk a talajban levő 1, 0'5 és 0'2 mm és ennél kisebb 
alkotórészek súlyát is.

Megjegyzendő azonban, hogy mielőtt a 2 mm-es szitán átment anyagot a 
Kühne-készülékbe hoznánk, előzőleg (50—100 gr-ot) egy porcellánedényben

11
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vizzel leöntve 0'5—2'5 óráig főzzük, míg az egész egynemű péppé nem alakul 
át. Ez a pép kerül azután a Kühne-féle készülékbe.

Az újabb felfogás azonban ezzel az előkészítéssel szemben némi aggályt 
vet fel. Bár a talajok felfőzésénél a forrás miatt részben forgó mozgás követ
kezik be, miáltal a málladékszemek gyengén egymáshoz súrolódnak és a rajtuk 
levő agyaghártyák lekopnak, ez még hiba forrást nem jelent, mert azok a 
málladékszemek, amelyek egymáshoz szilárdabban kapcsolódnak, egymástól még 
nem válnak el. Ebből a szempontból tehát nem kell félnünk, hogy a főzés a 
talajban olyan változásokat hoz létre, amelyek a különböző nagyságú málladék
szemeknek egymáshoz való viszonyában lényegesebb változást idézne elő. A 
főzésnél azonban a hevítés folytán az egyes málladékszemekben feszültségek 
léphetnek fel, amelyek folytán a szemek szétpattanhatnak. Különösen olyan 
málladékszemeknél következhet ez be, amelyeken már az elmállás is repedése
ket idézett elő ; míg azonban a málladékszem a klimatikus elmállás folytán 
még csak igen hosszú idő múlva esett volna szét még apróbb alkatrészekre, 
ezen előkészítés által mi már a talajpróbában is apróbb szemeket határoz
hatunk meg.

További hátránya a főzésnek, hogy a magas hőmérséklet hatása alatt 
a legfinomabb málladék kolloidális szemei koagulálhatnak, miáltal nagyobb 
szemek képződnek, úgy hogy mikor a leiszapolt málladékszemeket különböző 
frakciókra akarjuk választani, hibás eredményeket nyerhetünk.

A Kühne-féle készülék igen jól használható; hátránya 
azonban, hogy az eliszapolt részekben foglalt további választé
kokat nem tudjuk meghatározni. E szempontból célravezetőbb az 

Atterberg-féle íszapoló készülék. Ez szintén üveghenger, 
amelynek nyílását alul egy konikusan szűkülő s a cilin
derrel 45°-os szöget bezáró üvegcső képezi, amelyet cső- 
szorítóval felszerelt gummicsővel lehet elzárni. Az üveg
henger oldalán bemart centiméter és milliméter beosztás van. 
Aszerint, hogy a cilinder nagyobb vagy kisebb, 20 vagy 30
cm-ig terjed a a beosztás, (lásd 11. ábra 2,-ik kép).

Ha már most az Atterberg-iszapolóba talajpróbát helyezünk, az isza- 
polót megtöltjük vizzel a 20 cm-es jelzésig s a talajt üvegbottal jól felkeverve 
a vizet a hengerben bizonyos ideig állni hagyjuk, úgy ezen nyugalmi állapot 
időtartama szerint más és más lesz a hengerben a leülepedett málladékszemek 
nagysága. Ha a vizet 16 óráig hagyjuk állani s ennek elteltével a még zavaros 
vizet leengedjük a csapon, akkor a leengedett vizben levő összmálladékszemek 
16 óra alatt még nem tették meg a 20 centiméteres utat, vagyis ezeknek a 
málladékszemeknek másodpercenkénti esési sebessége kisebb mint

200 mm 
16X60X60

= 0'006 mm/sec.

A Stokes-féle képlet segítségével (kellő korrektio alkalmazásával) aztán 
kiszámítható, hogy ilyen sebességnek 0'002 mm-nél kisebb átmérőjű málladék
szemek felelnek meg. Ha az Atterberg-készülékben a vizet 60 percig hagyjuk 
állni, akkor a vizben a 0'01 mm-nél kisebb, 3 perc 52 másodperc állás után a 
0-01—0'05 mm-nél kisebb, 50 másodperc állás után pedig a 0 05—O’l mm-ig
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terjedő átmérőjű málladékszemek nem ülepednek le ; ezek szerint az Atterberg- 
készülékben 16 órás, 60 perces, 3 perc 52 másodperces és 50 másodperces 
állással elválaszthatók a talajban a 0'002 mm-nél kisebb, a 0'002—O’Ol mm 
közötti, a O'Ol—0'05 mm közötti, a 0'05—O'l közötti és a O'l mm-nél nagyobb 
málladékszemek. Magának az iszapolásnak a kivitele a készülékkel a következő 
módon történik.

A 2 mm szitán átment finom részből az agyagtartalom látható mértéke 
szerint 20—50 gr-nyi mennyiséget veszünk s ezt 200 cm3 destillált vizzel 
1—2 órán át főzzük, majd a zavaros folyadékot az iszapolóba öntjük. A vissza
maradt szilárd részt 100—150 cm3 viz segítségével ujjainkkal jól szétmorzsoljuk 
s a z'avaros vizet hasonlóan az iszapolóba öntjük. Ezt a műveletet addig ismé
teljük, mig a viz tisztán nem marad s az igy visszamaradt homokot is átöntjük 
az iszapolóba. Ezután az iszapolóban maradt anyagot üvegbottal jól felkeverjük 
és 16 óráig hagyjuk állni; 16 óra múlva a zavaros vizet a csapon óvatosan
leengedjük, az iszapolót a jelig újból feltöltjük, az anyagot felkeverjük és 
16 órai állás után ismét leeresztjük a vizet. Ezt a műveletet mindaddig 
ismételjük, mig a talaj felkavarásától számított 16 órai idő eltelte után a 
viz tiszta nem lesz. A kiengedett zavaros vizet minden esetben egy ugyanazon 
nagyobb edénybe fogjuk fel és hagyjuk leülepedni, majd a vizet leöntve róla 
és az üledéket szárazra párolva légszáradt állapotban lemérjük. Ezzel megkaptuk 
a 0'002 mm-nél kisebb átmérőjű málladékszemek mennyiségét. Ha ezen fraktio 
leiszapolásával végeztünk az iszapolót újból megtöltjük vizzel, a bennmaradt 
talajüledéket felkavarjuk és 60 percnyi állás után a zavaros vizet lecsapoljuk. 
A vizet újból egy edénybe gyűjtve ezen műveletet annyiszor ismételjük, mig a 
viz 60 percnyi állás után tiszta nem lesz. Ilyen módon nyerjük a O'OOl mm-nél 
kisebb málladékszemeket. Ezután az iszapolást hasonló módon folytatjuk 3 perc 
52 másodperces idővel, miáltal az O'Ol—0'05 mm közötti málladékszemeket s 
végül 50 másodperces idővel, mikor a 0'05—O'l mm málladékszemeket nyerjük, 
a hengerben pedig visszamarad az O'l mm-nél nagyobb választék.

Úgy a leiszapolt, mint a hengerben maradó választékot egytől-egyig meg
szárítjuk, lemérjük s az egész földes rész °/0-ában fejezzük ki.

Az itt leirt eljárás azonban igen hosszadalmas s ha 
tudományos munkánál nélkülözhetetlen is, gyakorlati célokra 
az Atterberg iszapolóval rövidebb idő alatt is kielégítő ered
ményhez juthatunk.

A rövidített eljárás abban áll, hogy csak egy órás állással iszapolnak, 
ezáltal az iszapolóból eltávozik a 0*01 mm-nél kisebb málladék. Ezután az 
iszapolóban maradt anyagot szárazra pároljuk és légszáradt állapotba hozva 
lemérjük. A súlyt az iszapolásra felhasznált anyagnak százalékában kifejezve 
kivonjuk százból, miáltal megkapjuk az O'Ol mm-nél kisebb málladékszemek súlyát.

Az Atterberg-féle iszapolónál az iszapolás előtt a morzsás 
szerkezetet szét kell bontani, anélkül azonban, hogy ezáltal
az egyes málladékszemek nagyságában változás álljon be.

Humusz tartalmú talajoknál meg kell akadályozni a 
könnyen koaguláló humatok kicsapódását. E célból nem 
elegendő a talajpróbát csak vizzel főzni; ily esetben az isza-
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4

Wo

o

(12. ábra.)

polást ammoníás vizzel végzik és pedig úgy, hogy 20—50 gr 
talajt 500 cm3 1/10 normál ammóniával 4 órán keresztül rázzák 

ezután az egészet átöntik az iszapoló hengerbe és 
16 óra múlva eresztik le. Az első és legiinomabb 
alkatrészeket tartalmazó fraetío ilyetén eliszapolása 
után a további iszapolást már destillált vizzel végzik.

Ha az Atterberg készülékben a 0'2 mm-nél 
nagyobb málladékszemeket is el akarjuk választani, 
akkor a nagyobb méretű 30 cm-es skálával ellátott 
készülék használandó.

A Wíegner-féle íszapoló készülék egy méter 
hosszú, szélesebb hengeres csőből áll, (lásd 12. ábra.) 
amelybe oldalt egy 1 cm átmérőjű cső vezet, amely 
D csappal a nagy cső felől elzárható és milliméter 
beosztással bir. Itt az elv nem az, hogy az egyes 
fractiok súlyát állapítjuk meg, hanem a málladék
szemek ülepedése által a viz és a málladékszemek 
keverékének folytonosan változó fajsulyát állapítjuk 
meg anélkül, hogy az egyes fractiokat egymástól 
elválasztanék.

Az iszapolás úgy történik, hogy a 2 mm szitán átment talajpróbát a 
nagyobb csőbe helyezzük, a csövet vizzel töltjük meg és jól elzárjuk. A véko
nyabb mérőcsövet destillált vizzel töltjük meg, de úgy hogy ezen csőben a viz 
felszine magasabban álljon, mint a széles csőben. Ez a külömbség a mérőcsövön 
leolvasható. Most a vékony csövet is jól elzárva dugóval az egész berendezést 
összerázzuk majd a készüléket egy szegre függesztve a vékony cső elzáró csapját 
kinyitjuk. A vékony csőben a viz kezdetben magasabban fog állani mint a 
széles csőben, azonban minél több málladékszem ülepedik le a széles csőben 
s ezáltal minél inkább csökken a viz és málladékkeverék fajsúlya s így minél 
inkább megközelíti a kis csőben levő viz fajsúlyát, annál alacsonyabbra sülyed 
a viz a vékony csőben is s abban a pillanatban, mikor a két cső folyadékjának 
fajsúlya egyenlővé válik, a vizoszlopok magassága is azonos lesz. A vékony 
mérőcső oldalán bármikor leolvasható a viz és talajkeverék fajsúlya és ebből 
egyszerű számítással számítható ki a szélesebb csőben levő és a vizben még 
lebegő talaj mennyisége.

Az átszámításhoz külön segédtabellák alkalmaztatnak, az idevonatkozó 
átszámításokat azonban hosszadalmasságuk miatt mellőzöm és speciális szak
könyvre utalok.

Itt említem meg, hogy az álló vizzel való iszapolásnál 
ugyanazon talajok más és más laboratóriumokban való iszapo
lásánál a különböző nagyságú málladékszemeknek százalékos 
mennyisége más és más volt, ami avval magyarázható, hogy 
a talaj az iszapoláshoz nem lett egyformán előkészítve. Ezért 
igen megszívlelendő Hissinknek az az ajánlata, hogy a talaj
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Atterberg készüléken való iszapolása egységesen a követ
kező módon történjék:

10 gr (erősen humuszos talajnál elég 5 gr) 2 mm szitán keresztül ment 
talajra 750—1000 cm3 destillált vizet majd pedig 50 cm3 20 °/0-os H2 O2-t adunk. 
A következő napon a talajt vizfürdőn 30 percig főzzük s újból lehűtjük. Ezt 
követőleg további 50 cm3 H2 O2-t adunk hozzá és 15 percig újból forraljuk. 
Ezután annyi hig sósavat adunk a talajhoz, hogy a vizben körülbelül 100 cm3 
0'2 normál sósavval legyen több, mint amennyi a talajban levő Ca CO8 felol
dására szükséges volna és aztán az egészet nyilt lángon főzzük 15 percig, majd 
lehűtjük, átöntjük az Atterberg-féle iszapolóba és 16 órai állással addig isza- 
polunk, amig csak az átfolyó viz savanyú kénhatású. Most O'l normal 
NH4 (OH) oldatot adunk a talajhoz, ezzel 16 óráig állni hagyjuk, a vizet leen
gedjük és a további iszapolást destillált vizzel végezzük, mint ahogy azt fennebb 
már irtuk. A H2 02-vel való kezelés azért előnyös, mert a H2 O2 a humifikált or
ganikus anyagot szét tudja bontani, azok vizben oldhatókká válnak, mig a lignin 
és cellulose változatlan marad. Az ammóniával való kezelésnek az az előnye, 
hogy a könnyen kicsapódó humat vegyületek oldatban maradnak.

A mozgó víz hatásán alapuló íszapoló készülékek. 
A mozgó viz hatásán alapuló készülékek az álló viz segít
ségével működő készülékekkel szemben hátránnyal és elő
nyökkel bírnak. A hátrányuk, hogy a O'Ol mm kisebb válasz
tékokat tovább részletezni ezekkel nem tudjuk. Előnyük, 
hogy igen gyorsan iszapolnak. Miután gyakorlati szempontból 
a málladékszemek elválasztása O'Ol mm-nél kisebb és 0 01 
mm nagyobb alkatrészekre teljesen elegendő, így ezen készülé
keket különösen a gyakorlat használja kielégítő eredménnyel.

A Nőbel-féle készülék 
(lásd 13. ábrát.) négy egymással 
összekötött körtealakú edény
ből áll, amelyek térfogata 
úgy aránylik egymáshoz, mint 
1:8:27:64. E négy edény 
térfogata együtt 4 liter, a leg
nagyobb edény kifolyócsöve 
pedig úgy van méretezve, 
hogy az edényeken keresztül 
40 perc alatt 9 liter viz foly
hat el. A 4 üvegedény egy
mással s a legkisebbik egy 
kb. 10 liter vizet befogadó 
magasabban álló edénnyel 
van összekötve gummícső 
segítségével. Az iszapolás
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befejezte után a 4 edényben különböző fractiokat nyerünk.
A Schöne-féle készülék (lásd 14. ábrát) egy hengeres, alul 

kúpos iszapoló tölcsér A, mely tölcsér felső, hengeres részé
nek magassága 10, cm,, átmérője 5 cm, E henger kúposán 

szűkülve egy 5 mm belső átmé
rővel biró B üvegcsőbe megy át, 
mely gummicső segélyével vagy a 
reservoirba vagy egy, az A cilin
dernél szükebb, másik cilinderbe 
vezet. Az iszapoló tölcsér hen
geres részének felső nyílása egy 
átlyukasztott gummidugóval be
zárható, e gummidugón keresztül 
nyúlik az iszapoló tölcsérbe a 
piezometer C, amely a könyök
haj lásban egy kis kör alakú nyí
lással bir D. A piezometer 3 mm 
belső átmérővel biró kétszer haj
lított üvegcső, mely a D kifolyó 
nyílástól felfelé 10 cm magasságig 
mm-ekre, 10—50 cm magasság 
között 0'5 cm-ekre, azontúl pedig 
cm-ekre van beosztva. A piezo
meter a viz nyomásának mutatá

sára szolgál. Az A iszapoló cilinderre (vagy ha egyszerre 3 
fraktiot óhajtunk nyerni, a második szükebb cilinderre) köz
vetlenül kapcsolt 30—40 literes vastartány, a készülék felett 
2—3 m magasan áll s vízvezetékkel van összekötve, hogy 
a tartányból használt vizet egyenletesen pótolva, az egyen
letes nyomást biztosítsuk. Az iszapoló berendezést egy 50 cm 
magas asztalra helyezzük, a piezometer nyílása alá pedig fel
fogó edényt állítunk.

A Schöne iszapoló készülék elmélete a következő: Az 
A cilinderben a felfelé mozgó víz sebessége, ha víztartóból 
egyenlő mennyiségű viz folyik az iszapolóba, függ a henger 
átmérőjétől és a piezometeren levő nyílás nagyságától. Ezen 
vizsebességet a cilinderben úgy határozzuk meg. hogy a készü
léket összekötjük a viztartánnyal, az összekötő csapot meg
nyitjuk, bizonyos t idő alatt engedjük a vizet kifolyni a piezo
meter nyílásán a felfogó üvegedénybe és ezenközben a 
piezometerben a vízállás magasságát, A kifolyt viz mennyi
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ségéből, — mely a mérőlombikkal mérhető meg — továbbá 
a t időből és az iszapoló henger átmérőjéből (keresztmetsze
téből határozhatjuk meg aztán a viz sebességét

a
t

V “ Q
képlettel, ahol a —■ a kifolyt viz köbtartalma, t = az idő, Q 
pedig az iszapoló cilinder keresztmetszete.

Az iszapoló cilinder keresztmetszetét Q-t úgy határoz
hatjuk meg, hogy az iszapoló hengerbe bizonyos magasságig, 
de feltétlen a hengeres részig vizet engedünk, ennek felületét 
a cilinderen egy papirszelet felragasztása által megjelöljük és 
pipettából pótlólag pontosan 50 cm3 vizet töltünk még a hen
gerbe. Az így nyert új vízfelületet ismét megjelöljük. A két 
vízállás közötti magasságbeli különbséget megmérve s az 
50 cm3-t a kapott cm számmal osztva, pontosan nyerjük az 
iszapoló henger keresztmetszetét Q-t, cm2-ekben. Ilyen módon 
a Q ismerete révén már most a fenti képlettel különböző 
piezometer állásoknál meg tudjuk határozni a viz sebességét v-t.

Ha a feladott vizsebességet kell elérnünk, úgy járunk el, 
hogy találomra megállapítjuk valamely piezometer állásnak 
megfelelő sebességet s asszerint, hogy a feladott sebesség 
nagyobb vagy kisebb, ennél magasabb vagy alacsonyabb 
állásokkal végzünk új kísérletet mindaddig, míg a kívánt sebes
séget el nem érjük. Az ennek megfelelő piezometer állás 
magasságot megjelöljük s ügyelünk arra, hogy iszapolás alatt 
sem e fölé, sem ez alá ne sülyedjen a vízmagasság.

Egy feladott vizsebességnek megfelelő piezometer magasságot tisztán 
számítással is meghatározhatunk. Ha a piezometerből h, és h2 állás mellett 
a kifolyó víztömegek másodpercenként A, és A2 és akkor elméletileg

hj Aj2
h2 A22

Ez az egyenlet azonban nem fejezi ki a valóságot, mert a kapilláris atrakció 
és a vékony csőben való ellenállás miatt az Aj és A2 víztömegek a való
ságban nem hj és h2 piezometer állások mellett, hanem ezeknél magasabb 
állásoknál következnek be. Schöne szerint tehát egy — ezen hibáknak 
megfelelő — korrekciót kell végezni, (c) ezáltal az egyenlet így változik: 

ht— c A,2 
h2- c~ A22

Ezen c értéke egy berendezésre állandó és meghatározható, ha az egyen
letben az összes többi értékek ismeretesek. Evégből igen nagy és kis piezo
meter állások mellett megállapítjuk a másodpercenkénti kifolyt vízmennyi
ségeket Ha ezeket A! és A2 helyett behelyettesítjük, az egyenletből ki
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számíthatjuk c-nek közepes értékét, melyet az egész piezometer hosszában 
használhatunk.

Ha a műszer állandójának c-nek értéke ismeretes, kiszámítható akár
milyen másodpercenkint kifolyt víztömegnek megfelelő piezometer nyomás 
és fordítva: adott piezometer nyomás mellett a másodpercenkint kifolyt 
víztömeg. Ha tehát bizonyos v másodpercenkinti sebességet kell elérnünk 
valamely választék leiszapolásához, akkor

egyenletből számítjuk ki Ax-et, a másodpercenként v sebesség mellett ki
folyó víztömeget (Q. az íszapoló henger keresztmetszete).

Ax = vQ
Most segítségül véve egy ismert piezometer állást (h,) és az ennek meg
felelő másodpercenkint kifolyó víztömeget (AJ

hx — c Ax ’ 
hx — c A, 2

mely egyenletből az ismeretlen piezometer állás hx kiszámítható.
Ily módon számítással megkaphatjuk akármilyen sebességnek meg

felelő piezometer állást és fordítva akármilyen piezometer nyomásnak meg
felelő sebességet is.

Megjegyzendő, hogyha mind a két cilinderrel egyszerre 
akarunk iszapolni s a két választéknak megfelelő piezometer 
állások különbözők, pl. a kis cilinderben 7 mm-es, a nagy 
cilinderben 2 mm-es sebességgel kell iszapolnunk és a — 
csak a nagy cilinderben levő, de mindkettőre vonatkozó — 
piezometeren a kis cilinder 7 mm-es sebességének magasabb 
állás felel meg mint a nagy cilinder 2 mm-es sebességének, 
úgy előbb ezen — a nagy cilindernek megfelelő alacsonyabb 
állásra állítjuk a piezometert s ha az iszapolás véget ért, (a 
cilinderekben a talaj felett a viz tiszta), akkor emeljük fel a 
piezometerállást arra a magasságra, mely a kis cilinder 7 mm-es 
sebességének felel meg. Ezután folytatjuk az iszapolást. For
dított esetben pedig, ha t. i. a kis cilinder 7 mm-es sebes
ségének alacsonyabb állás felel meg, mint a nagy cilinder 
2 mm-es sebességének, úgy előbb a kis cilindernek megfelelő 
alacsonyabb állásra állítjuk a piezometert, ezzel iszapolunk, 
mig a talaj felett a viz meg nem tisztul, azután a kis cilindert 
— melyben az iszapolás befejeződött, lekapcsoljuk, s a nagy 
cilindert kapcsolva közvetlenül a viztartányra, felemeljük a 
meniskust a 2 mm-es sebességhez szükséges magasságra s 
ezen állásnál folytatjuk az iszapolást. Ennek oka a fentiek 
megértésével magától adódik.

A cilinderek természetesen külön-külön is használhatók, 
sőt a gyakorlat többnyire így is használja a Schöne-készüléket.
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Megjegyzendő még az, hogy a különböző sebességek elér
hetése végett kisebb és nagyobb kifolyó nyílásokkal ellátott 
piezometerek vannak. Legkisebb sebességet érhetőnk el a nagy 
cilinder — kis nyílású (1*5 mm) piezometerrel, legnagyobbat 
(v = 25 mm sec.) a kis cilinder és nagy nyílású (3—3'5 mm) 
piezometerrel.

A mozgó viz szállító erején alapuló iszapoló készülé
keknél a szemeket gömb alakúnak véve, minden vizsebes- 
ségnek meghatározott átmérőjű szemek felelnek meg. Kiszá
mították, hogy

a 25 mm sebességnél a0'2 mm-től0'l mm-ig térj. szemn.
a 7 99 11 a O'l „ 0'05 Í1 11 11

a 2 11 11 a0'05 „ 0'02 11 11 11

a 0'5 11 11 a0'02 „ O'Ol 11 11 11

a 0'2 11 11 aO'Ol ,,-en aluli szemnagyságok is
pólódnak ki a megfelelő cilinderekből.

Ezen kiszámított értékeken kívül, bármely szemnagy
ságnak megfelelő vizsebesség is kiszámítható a O'l—12 mm-ig 
terjedő vizsebességeken belül Schöne képletével

d = 0'0314'Vv7 mm
hol d = szem átmérő, v — sebesség prosec.

Ezek előrebocsátása után a Schöne-féle készülékkel — oly esetet véve 
egyszerűség kedvéért, amikor csak egy cilinderrel dolgozunk (és pedig a 
naggyal) — az iszapolást a következőképen végezzük. 50—60 gr. a 2 mm-es 
szitán keresztül ment talajt 300—400 cm3 vizzel porcetláncsészében felfőzünk 
s előbb a zavaros vizet majd a sürü anyagot a nagy iszapoló hengerbe hozzuk, 
a hengert vizzel töltjük fel, nehogy az iszapolás megindulásakor levegőbubo
rékok képződjenek és rákapcsoljuk a víztartányra.

Most — feltéve, hogy a 0*05 mm-nél kisebb fractiokat kívánjuk elvá
lasztani, annyira nyitjuk ki a vízcsapot, hogy a piezometer állás a 0*2 mm 
sebességnek feleljen meg és a vizet mindaddig engedjük a készüléken 
keresztül, mig a hengerben a viz egészen meg nem tisztul. Most a 
piezometerből kifolyt s egy edénybe felfogott zavaros vizet a nyílás alól 
elhúzzuk és egy másik üres edényt helyezünk a piezometer alá, majd pedig 
a piezometerben a vízállást a 0*5 mm sebességnek megfelelőleg állítjuk be 
és újólag addig iszapolunk, mig a nagy üveghengerben a viz tiszta lesz. 
Erre megint új kifolyó edényt alkalmazunk, ismét nagyobb, vagyis a 2 mm nek 
megfelelő sebességre állítjuk be a piezometert és megindítjuk a vízáramlást. 
A felfogó edényekben az alkalmazott sebességnek megfelelő átmérőjű sze
meket kapunk, a cilinderben pedig benn marad a 0*05 mm-nél nagyobb fraktio.

A kifolyt s külön-külön felfogott fractiokat, valamint a 
két iszapoló hengerben visszamaradt durvább málladékot egy 
porcellán csészébe tesszük, vízfürdőn szárazra pároljuk, azután
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6—8 órán keresztül a levegőn hagyjuk, hogy a természetes 
nedvességet felszívja (miután iszapolás előtt is ezzel a ned
vesség tartalommal mértük le) és megmérjük.

Wanschaffe szerint a Schöne-féle iszapoló készülék külö
nösen tudományos munkálatoknál nagyon megfelelt.

A Kopecky-féle iszapoló a Nobel és a Schöne-féle 
készülék kombinálásából keletkezett. Gyakorlati célokra igen 
alkalmas, mert az iszapolás idejét 1' 5—2 órára szállítja le. 
A szerkezetét a 15-ík ábra mutatja. A 2 mm-es szitán átjutott

talajpróbát vizzel felfőzik, majd a zavaros vizet B hengerbe 
öntik, a visszamaradt szilárd részét pedig jól kimossák vizzel; 
a mosóvizet szintén B-be a leülepedett részt pedig C hen
gerbe öntik. Ezután megengedik a csapot (DJ és az A edényből 
kifolyó vizet edényekben fogják fel.

E készüléknek elve, hogy minden sebességnek külön 
iszapoló henger felel meg.

A Kopecky-féle iszapolóval, ha a sebesség a nagy cilinder
ben 0'2 mm 4 féle frakciót nyerünk és pedig < O'l mm-nél, 
O'Ol—0'05 mm közötti, 0'05—O'l mm közötti és a O'l mm-nél 
nagyobb frakciót.

Hogy mely cilinderben milyen a sebesség, az a cilinder 
keresztmetszetének a segítségével kiszámítható. Az egyszerre 
nyerhető 4 fractio méretei közötti viszony azonban határozott.

A Kopecky készüléknél az iszapolás előtt a talajpróbának 
vizzel való átdörzsölése ellen kifogás emelhető, mert ezáltal 
az iszapolásnál hibás eredmények következhetnek be. Tudni
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illik a talajnak vizzel való dörzsölésénél a félig elmállott málla
dékszemek, amelyek azonban a talajban még igen hosszú időn 
át, ugyanabban az állapotban maradtak volna, a dörzsölés által 
szétesnek. Vagyis ezáltal a dörzsöléssel kezelt talajpróba az 
eredeti talajpróbához képest megváltozott, amennyiben a fi
nomabb málladékszemek száma megszaporodott. A finomabb 
szemek száma annál nagyobb lesz, minél több részben elmállott 
málladékszem van az eredeti talajpróbában, továbbá minél 
puhábbak a talaj málladékszemei.

Hogy ezt a hibaforrást kiküszöbölje, Nostitz (München) az iszapolást 
megelőző talajelőkészítést a következőképen végzi. A talajpróbát (25 gr.) 
először vizzel óvatosan jól összekeveri, a nagyobb morzsákat az ujjával 
szétnyomja és a talajpróbát egész éjjelen át vizben tartja. Másnap a talajt 
átöblíti a Kopecky készülék C hengerébe úgy, hogy a viz és a talaj a 
henger feléig terjedjen. Most a hengerre egy átlyukasztott gummidugót tesz, 
ebben üvegcső van, amelyet gummicső alkalmazásával egy vízszivattyúval köt 
össze és ennek segítségével egy órán keresztül levegőt szív a talajpróbán 
keresztül. Azáltal, hogy a levegőbuborékok a viz és a talaj keverékén ke
resztül törnek, a forrásban levő viz mozgásához hasonló mozgás követ
kezik be a vizben, sőt ennek még az az előnye is megvan, hogy az ala
csony hőmérséklet miatt nem kell félni a talajkolloidok koagulásától. Elmarad 
azonfelül a talajdörzsölésnél keletkezett hiba forrás is. Nostitz ezt a műve
letet hideg főzésnek nevezi és szerinte ez a mód változtatja meg az ere
deti talajpróbát legkevésbbé, ami igen valószínű is.

A levegőnek átszivása után aztán a Kopecky készülékre rákapcsoljuk 
a vizet és az iszapolást normálisan folytatjuk le.

A Kopecky-féle íszapoló igen jól megfelel gyakorlati 
célokra különösen annak javított alakja, mely Kraus tharandi 
főiskolai tanártól származik, aki egy üvegtölcsért kapcsolt 
össze az iszapolóval; ezáltal a talajpróbát igen kényelmesen 
helyezhetjük be az iszapolóba. Azonkívül 4 íszapoló hengert 
alkalmaz 3 helyett s hengerei kisebbek a Kopecky-készülék 
hengereinél.

Mitscherlich az iszapolási eljárásokat méltatván, arra az 
eredményre jut, hogy az iszapolásnál nyert választékok egy
mástól nagyságban nagyon is különbözhetnek, mert a viz a 
szemcsékkel szemben csak abban az esetben fejt ki egyenlő 
ellentállást, ha a szemek egyenlő fajsúlyúak. A talajfélék álta
lában többnemü, különböző fajsúlyú alkatrészek keverékei s 
különösen azon talajok iszapolási eredményei nem valószinűek, 
amelyek alkatrészeinek fajsúlyai szélsőségesek. így pl. humu
szos talajban a humusz fajsúlya a többi ásványi részektől 
nagyon különbözik s ép azért nem iszapolható eredményesen.
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A viz ellentállása az iszapolásnál függ azonkívül a 
szemek felületének kialakultságától, mert hiszen a súrlódási 
ellentállás a szemek felületén jelentkezik- Ha tehát a szem 
felülete a volumenhez képest nagy, akkor állóvíznél sokkal 
lassabban, mozgóviznél pedig gyorsabban fog mozogni, mint 
ugyanolyan térfogatú szem, melynek felülete a térfogathoz 
képest kicsi, így tehát különböző nagyságú szemek jöhetnek 
egy iszapolási választékba. Emiatt és más igen alapos okok 
miatt Mitscherlich az iszapolás eljárását a mechanikai- 
chemiai talajanalyzissel véli pótolni, amelyről majd a talaj 
chemiai vizsgálatánál lesz szó.

A gyakorlatban a mechanikai analyzist homokos, agyagos, 
vályogos, meszes és márgás talajoknál igen jó eredménnyel 
használjuk, humuszos talajoknál azonban a mechanikai analyzis 
nem ad kielégítő eredményt.

Ha Mitscherlich kifogásai a mechanikai analyzis ellen 
helytállók is, a gyakorlatban mindig hasznát fogjuk venni; 
mert mikroskop segítségével az egyes választékok nagyságát 
ellenőrizhetjük annyira, hogy igy a talajok tulajdonságára mégis 
következtetést vonhatunk. Hogy a talaj szemnagyságai mily 
fontosak, elég ha arra utalok, hogy a O'l5—2 mm átmérőjű 
szemek a talajvíz átbocsátó képességét emelik, mig a 
O'l5—0'05 mm átmérőjű szemek nagyobb tömege már a talajt 
víztartóvá teszik és a talaj vizkapacitását emelik.

A termékeny talaj különböző választékok keverékéből 
kell hogy álljon, mely különböző talajoknál más és más. Túl 
finom málladék (kolloidális anyag) túltengése kötötté teszi a 
talajt olyannyira, hogy a növényzet gyökérzete meg is sínyli; 
durvább málladék túltengése viszont annyira lazává teszi 
a talajt, hogy a vizet átengedi és a kapilláritás hiánya 
miatt a viz a meleg időszakokban nem jöhet fel a talaj színére, 
sőt az ilyen talajok még a levegő mozgásával szemben is 
kevesebb ellenállást mutatnak (futóhomok).

A jó termő talajban a homokos és agyagos alkatrészek 
keverékének olyannak kell lenni, hogy a homokos részek 
legyenek túlsúlyban. Minél finomabbak továbbá a homok 
alkatrészek, annál jobbak a talaj fizikai tulajdonságai; a finom 
homok ugyanis az agyagos alkatrészek közé helyezkedik és 
gyöngíti annak kötöttségét és szívósságát. Jó talajoknak 
15—20°/o iszapolható részen kivül legalább 5O"/o finom 
homokot kell tartalmazníok.
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A talaj mindezen tulajdonságaira nézve a mechanikai 
analyzis az esetek túlnyomó részében mégis megadja a kellő 
felvilágosítást, ezért az iszapolásnak gyakorlatilag is igen nagy 
hasznát vehetjük.

A talaj chemiai vizsgálata.
A talaj chemiai összetételét aszerint, hogy milyen szem

pontokból kívánjuk az alkotórészmennyiséget ismerni, chemiai 
teljes analyzissel, esetenként pedig — ha csak a 4 fő
fontosságú taiajalkatrészt, a Ca-t agyagot, homokot és hu
muszt akarjuk meghatározni, — mechanikai-chemiai 
analyzissel végezhetjük. Gyakran a talajban levő össz- 
sókból csak a növények által felvehető mennyiséget akarjuk 
meghatározni. Ily esetben bizonyos savakkal készített talaj- 
extractumból határozzuk meg a physiologiai tekintetből figye
lembe jövő sómennyiségeket, mert az alkalmazott savak meg
felelő hígításokban a talajból épen azon sómennyiségeket 
vonják ki, amelyek a növényeknek is rendelkezésükre áll
hatnak.

A chemiai analyzishez szükséges talajpróbákat úgy vesz- 
szük, ahogy ezt már a talajpróba felvételénél leírtuk. Ezt a 
próbát légszáradt állapotban fordítjuk a vizsgálat céljaira.

A talaj mechanikai-chemiai analyzise.
A mechanikai-chemiai analyzissel a talajban a homokot, 

agyagot, humuszt és meszet határozzuk meg, részben tisztán 
chemiai eljárásokkal, részben pedig a mechanikai analyzissel 
karöltve. Az analyzis kivitele a következő :

Porcelláncsészében lemérünk 5 gr 100° C-nál megszárított talajt, azután 
kevés destillált vizet öntünk rá és ujjunkkal felkeverjük. Ezáltal a nagyobb 
fajsúlyú homok leülepszik, a többi aprószemü anyag (kolloidális agyag stb.) 
pedig a vizben marad lebegve. E vizet egy külön edénybe öntjük le s ezen 
eljárást ismételjük mindaddig, mig a mosóvíz minden a vizet zavarossá tevő 
alkatrészt kimosott, azaz mig a viz tiszta nem lesz. A leöntött mosóvizeket 
mind egy helyre gyűjtjük. Ez foglalja magában többi között az iszapolással el
távolított meszet is. A mész meghatározása végett néhány cm3 sósavat adunk 
az elöntött zavaros vízhez, majd kevés NH4 OH-t és azután egy szűrőn átszűr
jük az oldatot. Az átszűrt folyadék most már a meszet Ca Cl2 alakban oldva 
tartalmazza és ha ezután (NH4)2 (COO)2-t (ammoniumoxalatot) adunk az oldat
hoz, úgy a mész

COO— 
coo—

alakjában kicsapódik.
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A kicsapódott oxalsavas meszet leszűrjük, egy porcelláncsészében izzít
juk, miáltal Ca 0 képződik belőle, melynek súlyából egyszerű stöchiometriaí 
utón kiszámítható a talajban levő Ca mennyiség.

A szűrőn visszamaradt anyagot egy nagyobb főzőpohárba mossuk, 
1—í'5 cm3 conc. ammóniát adunk hozzá és többszöri keverés után 4—5 óráig 
állni hagyjuk, majd 100 cms destillált vizzel felhígítjuk és 24 óráig újból állni 
hagyjuk. Ennek leteltével ujjunkkal az előző sorokban ismertetett módon újból 
jól kiiszapoljuk az anyagot, egy helyre öntvén a mosóvizet, mig a főzőpohár
ban visszamaradt talajt az első iszapolásnál nyert homokkal egyesítve, egy por
celláncsészében szárítószekrényben 125° C-nál megszárítjuk. Ebből a súlyból 
levonva a porcelláncsésze súlyát, nyerjük a homok súlyát.

A mosóvízhez, amelyben a kiiszapolt agyag- és a humuszanyagok 
vannak, először 4—5 gr kristályos Ca Cl2-ot adunk. Ennek coaguláló hatása 
alatt a finom agyag leülepedik. Ezután az átlátszó oldatot leöntjük róla, majd 
az egészet szűrőpapírra hozva, átszűrjük. így a szűrőn marad az agyag, az 
átment folyadék tartalmazza az úgynevezett kolloidális humuszt. A szűrőt a 
rajta levő agyaggal egy szárítószekrényben 150° C-nál megszárítjuk, a szűrőt 
elhamvasztjuk és azután megmérjük. A súlyból levonva a szűrőpapír hamu- 
sulyát, nyerjük a talajpróba agyagtartalmát.

Ha már most a humusztartalmú folyadékból a CO2-ot ecetsavval való 
főzés által kihajtjuk és azután ecetsavas ólmot (ólomacetátot) adunk hozzá, a 
humuszanyagok barna csapadék alakjában kicsapódnak. Ezt a csapadékot egy 
előzőleg lemért szűrőpapíron leszűrjük, 100° C-nál megszárítjuk és megmérjük. 
Ez a súly, levonva belőle a szűrőpapír súlyát, adja a humuszanyagok és az 
általuk lekötött ecetsavas ólom súlyát. Ha már most a szűrőpapírt a rajta levő 
csapadékkal egy ismert súlyú porcellántégelybe hozzuk és a szűrőpapírt a 
tégely felett elégetjük, utána pedig az anyag egész tartalmát a tégelyben izzítjuk, 
az izzításnál a humuszanyagok elégnek és visszamaradt az ecetsavas ólom. Ha 
ezután a tégelyt újból megmérjük, megtudjuk az eltávozott humuszanyag 
súlyát.

Sajnos ez az eljárás csak a kolloidális humusz- 
mennyiséget adja; a talajban levő többi humuszanyago
kat pótlólag kell meghatározni.

Evégből lemérünk porcelláncsészében 1—2 gr légen száradt talajt s 
Bunsen-égő színtelen lángja felett izzítjuk, mig állandó súlyt nem ér el. E két 
mérés közötti különbség adja az elégett organikus anyag a talaj Ca COs-jából 
eltávozott CO2 mennyiséget. A később ismertetett módon meghatározva a 
Ca CO3 tartalmat s ebből kiszámítva az annak megfelelő CO2-ot s azt levonva 
az izzítási veszteségre nyert eredményből, kapjuk a humusztartalmat' 
Vasoxydulban dús talajoknál az eljárás ebben a formában nem kielégítő a Fe O 
oxydálódása miatt. Az esetek legnagyobb részében azonban ez az akadály nem 
forog fenn.

A mechanikai-chemiai analyzisnél tehát iszapolással el
választottuk a homoktól a meszet, agyagot s a humuszt, mely 
utóbbi háromból chemiai utón elválasztottuk a meszet.

A gyakorlati talaj meghatározásoknál ennek az eljárás
nak, ha talán nem is egészen pontos, kitűnő hasznát vehetjük.
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A mechanikai-chemiai analyzisnek az iszapolással és a 
szitálással szemben az az előnye, hogy nem erőszakolja a 
málladékszemeknek osztályokba való sorozását. Ennek dacára 
megközelítő képet nyújt a talaj kolloidális és nem kolloidális 
alkatrészeiről.

A talaj alkatrészeinek meghatározása tisztán 
chemiai utón.

A mész meghatározása.
Ha a mész Ca C03 alakjában van jelen, úgy megközelítőleg sósav segít

ségével határozhatjuk meg. Ha tudniilik a mésztartalmú talajra H Cl-t öntünk 
úgy a

Ca C03 + 2H Cl — Ca Cl2 + H2 C03
egyenlet szerint képződött H2 C03 vízre és CO2-ra bomlik s az eltávozó C02 
gáz pezsgést idéz elő. Ennek a pezsgésnek intenzitásából bizonyos százalékos 
mésztartalomra következtethetünk. Ha a talaj nem pezseg sósavval való leöntés 
után, akkor mésztartalma l°/0 alatt van; nagyon gyenge pezsgés 1—2°/0 mész
tartalomra ; jól látható, de rövid ideig tartó pezsgés 3—4°/0 mészre, mig erős, 
hosszú ideig tartó pezsgés 5°/0-on feletti mésztartalomra vall. A sósavat, ame
lyet ezen kísérletekre alkalmazunk, úgy készítjük, hogy conc. sósavhoz 50°/o 
vizet adunk.

Ha a talaj Ca CO3 tartalma nagyobb mint 5°/0, akkor ezen eljárással a 
talajmészkő tartalmára még megközelíthetőleg sem alkothatunk magunknak véle
ményt, ezért a szabatosabb chemiai analyzishez kell folyamodnunk.

A legegyszerűbben minden különösebb berendezés nélkül megközelitőleg 
a következőképen határozzuk meg a mésztartalmat.

Sok meszet tartalmazó talajból 2—3 gr, kevesebb meszet tartalmazó 
talajból 5 gr anyagot mérünk le egy kis óraüvegre. Másrészt ugyanakkor egy 
kis üvegedénybe cca. 100 cm3 conc. sósavat öntünk és az edényt sósavval 
együtt lemérjük. Ezután vigyázva az óraüvegről a talajt apránkint tollzászlóval 
a sósavba hozzuk. Mikor az egész talaj benn van és a pezsgés megszűnt, a 
HCl-t és talajt magába foglaló edényt újból megmérjük. A talaj -p sósav 
súlyából kivonva a CO2-al kisebbé vált talaj -j“ sósav súlyát, kapjuk a talajból 
eltávozott CO2 gáz súlyát a

Ca CO3 + 2 H Cl = Ca Cl2 + H2 CO3
egyenlet szerint. A talaj mésztartalmát most a következőképen számítjuk ki. 
Legyen az óraüvegen lemért talaj súlya az óraüveggel együtt 5 5222 gr; az 
óraüveg 2’1211 gr, tehát a talaj 3*4011 gr. A sósavval töltött üvegedény súlya 
legyen 50'0721 gr. A sósav, üvegedény és talaj összsúlya a CO2 eltávozása után 
pedig legyen 53'2232 gr, akkor az eltávozott széndyoxyd súlya :

50*0721 + 3*4011 = 53*4732 
— 53*2232

0*2500 gr CO2
Miután a Ca CO8-ból egy molekula CO2 távozik el és miután a Ca CO3 

molekula súlya 12 -J- 46*07 -j- (3X16) = 106*07 gr és ennyi Ca CO3-ból elszaba
dul 12+2X16=44 gr CO2, a következő arányt állíthatjuk fel:
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x

106*07 : 44 = x: 0*2500
ebből

106*07X0*2500
44 = 0’6027 gr Ca C08

Ha tehát 3 4011 gr talajban 0*6027 gr Ca CO3 van jelen, akkor 100 gr talajban 
a Ca CO3 tartalom:

3‘4011 : 0*6027 = 100 : x 
x = 17*72% Ca CO3 

vagyis a talaj Ca CO3 tartalma 17*72%.
Pontos Ca CO3 meghatározásokra vannak finom készülékek is. Ilyen pl. 

a Mohr-féle (lásd a 16. ábrát). Ezzel a meghatározás igen egyszerű. Lemérjük a 
készülék súlyát, az egyik üvegcsőben hig HCl-al, a másikban 
Ca Cl2-al, majd az alsó edénybe talajt téve, újból megmérjük: a 
két mérés különbsége adja a talaj súlyát. Ezután megnyitjuk a 
HCl-tartány csapját, a HC1 a talajra ömlik, a fejlődő CO2 a 
Ca Cl 2-es csövön át — mely az esetleges vizgőzt felfogja — el
távozik. Pezsgés után kis lánggal melegítve, a Ca CO8-ból az 
összes CO2 kiűzhető. Végül vízszivattyúval száraz levegőt szi
vattyúzunk át a kis készüléken, mely az esetleg benn rekedt 
CO2-ot kihúzza s újból lemérjük. A két mérés különbsége a 
CO2 veszteség. Ebből a Ca tartalmat az előbbi módon számítjuk 
ki. Megjegyzendő, a készüléknek a mérések előtt teljesen szá
raznak kell lennie s egy fél órát a mérlegházban kell állania, 
hogy a mérlegház temperaturájának megfelelő vizhártyát minden

(16. ábra.) esetben felveéye-
A talajban előforduló Ca CO8 kimutatása azonban leg

pontosabban úgy történik, hogy a C02-ot valamely sav segítségével kihajtjuk és 
pontos, teljes mennyiségében egy K (OH) vagy Na (OH)-ot tartalmazó s bemért 
súlyú készülékben felfogjuk. A felfogókészülék súlygyarapodása adja a felfogott 
CO2 mennyiséget.

Az eddigi meghatározásoknál feltételeztük azt, hogy a 
talajból kihajtott CO2 a Ca CO3-ból származik és nem vettük 
figyelembe, hogy a talajba nagyobb mennyiségű Mg CO3 is 
előfordulhat. Ha a Mg CO3 a talajban levő mésznek csak 
3°/0-át képezi, akkor a Mg CO3 tartalmát elhanyagoljuk és úgy 
vesszük, mintha a talajban csak Ca CO3 volna. Mihelyt azonban 
nagyobb a Mg CO3 tartalom, akkor meghatározzuk a CO2 
mennyiséget az előbbi eljárások egyikével, de ugyanakkor 
meghatározzuk a CaCO3 és MgCO3 tartalmát is a követ
kező módon.

A 100° C foknál megszárított talajból 1—2 gr-ot lemérünk egy főző- 
pohárban és erre 20 — 30 cm concentrált (NH4)N08 oldatot öntünk s a 
folyadékot forraljuk ]l2 órán keresztül. Ha a folyadékból szilárd (NH4) NO8 
vállna ki, újból kevés vizet adunk hozzá. Ekkor a Ca és Mg carbonát 
Ca (NO8)2 és Mg (NO3)2-tá alakul át. Főzés után a folyadékot egy szűrön forrón 
átszűrjük és a visszamaradt talajt hig forró NH4 NO3 oldattal kimossuk. A 
leszűrt folyadékot vizzel felhígítjuk, felfőzzük kevés (NH4) OH-ot, majd
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(NHJ, (COO)2-ot adunk hozzá, mikor fehér csapadék alakjában Ca (COO)2 
válik ki, melyet 12 órai állás után átszűrünk és forró ammonium oxa'atot 
tartalmazó vizzel jól kimosunk. A szűrőpapírt a rajta levő csapadékkal együtt 
szárítószekrényben megszárítjuk, majd a csapadékot egy ismert súlyú platina
vagy porcellántégelybe hozzuk róla, a szűrőt pedig a tégely felett külön eléget
jük úgy, hogy hamuja a tégelybe essék. A tégelyt izzítjuk, míg állandó 
súlyt nem vesz fel, exikátorban lehűtjük és megmérjük. A nyers súlyból 
levonva a tégely súlyát, nyerjük az izzitáskor képződött Ca 0 súlyát. A Ca 0 
súlyából meghatározható a megfelelő Ca CO3 mennyiség

Az oxalsavas mészből leszűrt folyadék tartalmazza a magnéziumot 
Mg (NO3), alakjában. Ezt porcelláncsészében fél volumenre bepároljuk, 
NaH2PO4-ot és az oldat egy harmadának megfelelő mennyiségű conc.NH4OH-t 
adunk hozzá, mire kristályos csapadék képződik, mely Mg(NH4)FO4. Ezt 
leszűrjük, a szűrőben levő csapadékot 1:3 higitású ammóniával jól kimossuk, 
a szűrőt csapadékostul szárítóban kissé megszárítjuk, a csapadékot eay 
platina- vagy porcellántégelybe hozzuk, a szűrőt pedig a tégely felett eléget
jük úgy, hogy a hamu a tégelybe essék.

Most a tégelyt állandó súlyig izzítjuk s ha ez bekövetkezett, az egész 
Mg (NH4) P04 (magneziumpyrophosphattá) Mg2 P2 O7-á alakult át. A tégelyt 
egy exikátorban lehűtjük és lemérjük. A nyert súlyból levonván a tégely 
súlyát, nyerjük a Mg2 P2 O7 súlyát. A stöchiometriai számítást elkerülhetjük, 
ha ezt megszorozzuk 0’758 factorral s már így nyerjük a talajpróbában levő 
MgCOs súlyát, amelyből a százalékot kiszámíthatjuk.

Humusz meghatározás.
Megközelítőleg meghatározhatjuk a humuszt, ha a talajból, melyet 

105° C-nál megszárítottunk, 5 gr-ot lemérünk egy ismert súlyú platina
tégelyben, azután fokozatosan izzásba hozzuk Bunsen égő színtelen lángja 
felett és */2 órai izzitás után a tégelyt exikátorban lehűtjük, majd újból 
megmérjük. Az izzás előtti és utáni súlykülönbség adja megközelítőleg az 
izzásnál elégett humuszanyagok súlyát. Azonban Ca CO3 tartalmú talajban 
az izzásnál egyidejűleg a Ca CO3 széndyoxydot veszítvén, Ca O-á alakul 
úgy, hogy a súlyveszteségben bent van ez az eltávozott CO2 is. Azért 
ilyen esetben külön kell meghatározni a carbonatokból eltávozó CO2 meny- 
nyiséget az előbb említett eljárások egyikével és av nyert eredményt le kell 
vonni az izzitásnál előállott humusz súly vesztességéből. Calcium és magnézium 
carbonatot tartalmazó talajnál egyszerűbben úgy is eljárhatunk, hogy az 
izzitásnál képződött Ca O-ot illetve Mg O-ot kevés (NH4)2 CO3 oldattal meg 
nedvesítjük, ezáltal a Ca 0 és a Mg 0 visszaalakulnak carbonatokká és — 
már most, óvatosan — újból, gyengén izzítjuk A platinatégelyt ismét meg
mérjük s miután a gyenge izzitásnál a képződött Ca CO3 ill. Mg CO3 még 
nem bomlott el, a mérés eredménye megközelítőleg a humusz mennyi
ségét adja.

Ha azonban a talajban nagyobb mennyiségben silicatok 
(agyag) is vannak, akkor az eredmény nem helyes, mert ily 
esetben a CaCO3-ból a mész a silicatokba lép be és akkor 
az (NH,) CO3 a talajban újból Ca C03-ot képezni nem tud.

12
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Pontosabb eredményeket nyerünk a humusz meghatáro
zásra, ha a humusz carbonját chromsavval eloxydáljuk és a 
képződött CO2-ot egy ismert súlyú kalihydroxyd tartalmú 
készülékben felfogjuk. E felfogó apparátust a C02 felfogása 
után újból megmérjük, a súlykülönbség adja a humusz carbon- 
tartalmának eloxydálásánál képződött C02 mennnyiséget. A 
készüléket (lásd 17. ábrát) a következőkép használjuk:

5 gr 100° C-nál megszárított talajt az ábrán látható főzőlombikban (b) 
50 cm3 1 : 2 higítású conc. kénsavval öntünk le, hogy a talaj carbonatjaiból ki
hajtsa a C02-ot, nehogy ez a kaliumhydroxydtartalmú készülék által absorbeál-

tatván, hibás eredményre vezessen. Mikor a talajból az egész COa eltávozott, 
a kénsavba 8—10 gr káliumbichromátot (K2 Cr2 O7) engedünk az ábra szerinti 
dúgóval szerelt tartányból (a).

A főzőlombikból kivezető üvegcső kaucsukcső segélyével a (c) U-alakú 
csőbe vezet, mely conc. H2 SO4 el van részt töltve (viz elvonásra), ehhez 
folytatólag egy Ca Cl2-al töltött U-alakú cső (d) csatlakozik s erre van kap
csolva a koncentrált K (OH)-ot tartalmazó golyós készülék (e), melynek súlyát 
azonban felszerelés előtt pontosan le kell mérni. A c, Ca Cl2-al töltött U-üveg 
a (c)-vel azonos szerepet visz, az (f) pedig Ca O-al van töltve. Ez utóbbi kettő 
kívülről mentesíti a golyós készüléket a viz, illetve a levegő CO2-ja ellen. Az 
(f) csőben levő CaO ugyanis a levegő CO2-jával Ca CO3-at képez s így a C02-ot 
leköti. A K2 Cr2 O7-ból kénsav hatása alatt chromsav szabadul fel a nagy 
lombikban

K2 Cr2 O7 + H2 SO4 = 2 Cr O3 + K2 SO4 + H2 0 
egyenlet szerint, mely erős oxydálószer lévén, a humuszanyagokat szétroncsolja 
és a humusz carbonját CO2-vá alakítja (oxydálja). A CO2 először a kénsavas 
csövön menvén át, abban megszabadul az esetlegesen magával ragadott viztől 
s folytatja útját a Ca CJ2-al töltött csövön át a kálicsőbe, ahol a kálilug:

2 KOH + CO2 = K2 CO3 + Ha 0
egyenlet szerint K2 CO3-á alakul át és így leköti a CO2-ot. Hogy a talajból az 
egész CO, eltávozzon, a főzőlombikot melegítjük és egy a kálicsöre szerelt víz
szivattyúval az egész készüléken át lassú CO2 mentes levegőt szívatunk ke
resztül. A levegőt úgy mentesítjük a CO2-tól, hogy a golyós készülék elé egy 
Ca O-al töltött csövet is iktatunk erre az alkalomra.
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Ezután a KOH tartalmú készüléket szárazra töröljük és megmérjük ; a 
súlykülönbség adja a felfogott C02 mennyiséget.

Ebből a C02 mennyiségből kell meghatároznunk a talaj humusztartalmát. 
Evégből feltételezzük, hogy a humusz carbontartalma 58% s ennek értelmében 
számításunk menete a következő: Mondjuk, a lemért talajpróba 5.3214 gr volt, a 
belőle fejlődött és a káli készülékben felfogott C02 mennyiség 1*2345 gr; akkor, 
— miután a C02 molekula súlya 12 + (2X16) = 44, s mivel a 44 gr CO2-ban 12 gr 
carbon van, — 1*2345 gr CO2-nak a carbontartalma

44:12 = 1*2345; x
s innen

12X1'2345 
44 0*3367 gr.x

Tehát 5‘3214 gr talajban 0*3367 gr carbon találtatott. Miután a humusz 
C tartalmát 58%-nak vesszük, (58 súlyrész C tehát 100 súlyrész humusznak 
felel meg), kérdés, hogy 0*3367 gr carbon hány súlyrész humuszt jelent ?

58 ; 100 = 0*33679 : x
x = 0*5805 gr humusz.

Ha végül 5*3214 gr talajban van 0*5805 gr humusz, mennyi ez °/0-ban?
5*3214 : 0*5805 = 100 : x

x = 10*90% humusz.
Itt jegyezzük meg, hogy ezen eljárás nem adja pontosan a talaj absolut humusz
tartalmát, miután a humusz pontos összetétele még nem ismeretes, de igen 
alkalmas arra, hogy az általa nyert értékek alapján a különböző talajokat 
humusztartalmukra nézve összehasonlítsuk, tehát a humuszt illetőleg főként 
gyakorlati fontossággal bir. Ezzel szemben a talaj absolut C tartalmának meg
határozására az elemi analyzis pontosságával fel nem érő, de elég megbízható 
eredményt ad. Ami a

talajok teljes analyzisét illeti, tehát az összes alkatrészek 
mennyiségi meghatározását, ez túlhaladja e mű kereteit, tehát 
mellőzöm annyival is inkább, mert ily értelemben a növény 
vegetációra fontos tápanyag mennyiségeket úgy sem kapjuk meg.

Talaj kivonatok. Az úgynevezett talajkivonatok: hideg 
destillált viz, ’A-ed részben CO2-al telített destillált viz, 
különböző concentratiojú savak pl. l°/o-os citromsav, forró 
conc. sósav, hideg conc. sósav, KP/o-os ecetsav, mészviz, továbbá 
10°/o-os NH4 Cl stb. segítségével készülnek. Fontosságuk abban 
rejlik, hogy ezen anyagokkal való kivonatolás által különböző, oly 
mennyiségeit tudjuk a talaj tápanyagának oldatba hozni, amely 
mennyiségekből a rendelkezésünkre álló tapasztalati adatok 
által megállapíthatjuk, hogy milyen tápanyag mennyiségek 
állanak a növény rendelkezésére, illetve mely tápanyagok 
szorulnak pótlásra. Mig az összanalyzissel pld. a fontos K-nak 
azon mennyiségeit is megkapjuk, melyek nem olyan vegyületek 
alakjában fordulnak elő, melyből a növény fel is vehetné, 
addig a kivonatok nagyjában csak azon mennyiségeket szol
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gáltatják, melyekre a növényzet számíthat is. így pl. a hideg 
destillált vizzel azt a tápanyag mennyiséget kapjuk, mely mo
mentán rendelkezésre áll; forró HCl-el azt a tápanyag meny- 
nyiséget, melyre a növény hosszabb idő múlva számíthat, az 
ecetsav a felvehető phosphorsavat, a mészviz a könnyen felve
hető káliumot adja stb.

A teljes chemiai (ossz) analysist és ezen kivonatolásos 
műveletek legtöbbjét illetően speciális analytikai, illetve talaj
vizsgálati könyvekre utalok, mint amilyenek Treadwell: 
„Lehrbuch der analytischen Chemie; Quantitative Analyse“ 
illetve Wahnschaffe és Schucht: „Anleitung zur Wissenschaft
liche Bodenuntersuchung“ cimű munkák; egyebekben pedig 
a könyv végén összefoglalt irodalom is bőven tartalmaz ide
vágó munkákat.

Ehelyütt csak az 1*15 fs.-ú HCl-el és az 1%-os citrom
savval történő kivonatolás eljárását ismertetem, megjegyezvén 
azonban, hogy az így oldatba hozott anyagok mennyiségi 
analysisét illetően már újból a megfelelő irodalomra utalok. 
(Treadwell.)

Ide vettem még Neubauer K. és P. meghatározási eljá
rását is, mely ugyan nem kivonatolás utján történik, de abból 
a tekintetből, hogy szintén a növényi tápanyag szükséglet 
mennyiségének meghatározására irányul, ide tartozik.

Az 1-15 fajsúlyú sósavval való kivonatolás úgy történik, hogy 150 gr 
légszáradt és a 2 mm-es szítán átment talajt 300 cm3 1'15 fajsúlyú sósavval és 
5 cm concentrált salétromsavval leöntve, felforraljuk. Ha a talajban Ca CO3 is 
van, akkor természetesen a Ca COS mennyiségéhez képest több H Cl-t alkal
mazunk. A talajt a sósavval pontosan 1 órán át főzzük; a főzés után körül
belül 600 cm3 forró vizet adunk a talajhoz, a folyadékot szűrőn átszűrjük és a 
talajt addig mossuk forró vizzel, mig csak a mosóvízben rhodankáliummal vasat 
lehet kimutatni. Ebből az átszűrt oldatból eltávolítjuk a kovasavat, vasat, alu- 
miumot, calciumot, phosphorsavat, magnéziumot és kénsavat, majd pedig az 
oldatban meghatározzuk a káliumot, a gravimetria alapműveleteinek segítségével.

Az igy nyert százalékból meg tudjuk állapítani, hogy a 
talaj követel-e kalium trágyát. Ha a nehéz agyagtalajban a 
forró sósavkivonatban O'25’7o K2O-t kapunk, akkor kielégítő 
a talaj káli tartalma. Közepes agyagtalajnál O’2"/o K2O, könnyű 
agyagtalajnál 0'15%K2O,homok talajoknál 0' 12% K2O tekinthető 
kielégítőnek. Ha sósavas kivonatban O'5°/o K2O-t nyerünk úgy 
a talaj káliumban igen dús, 0'4%-nál dús, 0'12%-nál közepes, 
0'08%-nál káliumban szegény, végül 0'05%-nál igen szegény.
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Ami pedig a kálitrágya mennyiségét illeti, ha a forró 
sósavas oldatban a kálitartalom 0'5°/o (K>0,) vagy ennél több, 
akkor káli trágyázásra nincs szükség, 0'2—O'4n/o között közép- 
szerűen kell trágyázni, 0'15"'o K2O mellett már erősen.

A forró sósavas kivonatban a phosphorsavat is megha
tározhatjuk ugyancsak az analytika útmutatásai szerint. O'25°/o 
P2O5 esetén a talaj phosphorsavban igen dús, O'O7°/o mellett 
már szegény, tehát trágyázást már igényel; 0'07—0'02% között 
igen szegény s ehhez mérten erősen kell trágyázni.

Az 1%-os citromsavval való kivonatolási eljárásai meg
határozhatjuk a talaj megközelítő kalium, phosphorsav és 
nitrogén szükségletét.

Az eljárásnál két hosszúnyakú félliteres edénybe 50—50 gr légszáradt, a 
2 mm-es szítán átment talajt mérünk le és figyelembe véve a talaj Ca CO5 tar
talmát, az 500 cm8 jelzésig l°/o-°s citromsavat öntünk, az üvegeket az erre a 
célra szolgáló rázógépben 1 órán át jól kirázzuk, egy éjjelen át állni hagyjuk, 
majd egy órán keresztül újból kirázzuk. Ezután a folyadékot leszűrjük és a leszűrt 
anyag bizonyos térfogataiban meghatározzuk a nitrogént, a káliumot és a phos
phorsavat a quantitativ analytika valamely eljárása segítségével.

Ez eljárással kapcsolatosan König és Hasenbäumer sze
rint a talaj nitrogén trágyát követel, ha egy kilogram talajban 
140—150 mg nitrogénnél kevesebb van, phosphortrágyát 
követel, ha egy kg talajban 250 mg-nál kevesebb phosphorsav 
van s végül, ha 1 kg talajban 160 gr-nál kevesebb K2O-ot 
nyerünk, a talajt káli trágyával is kell trágyázni.

A talajban levő K és P meghatározása Neubauer 
szerint. Neubauer és munkatársai eljárásukkal a talajban levő 
azon tápanyagmennyiségeket határozzák meg, amelyeket a 
növények gyökereiken át fel tudnak venni. Ennek az eljá
rásnak az az alapgondolata, hogy kevés talajban csiranövénykét 
termesztünk magról, melyek a talajból a tápanyagot igen 
mohón veszik fel.

Kisérleti célra Neubauer rozs csiranővénykéket használ, 
amelyeknek gyökerei nem vesznek fel túlsók tápanyagot, de 
épen ezáltal valamivel kevesebb tápanyag mennyiséget határoz 
meg. E célból 100 gr 2 mm-es szitán átment talajt használ, 
300 gr quarchomokkal jól összekeveri és a keverékbe 100 drb 
kifogástalan rozs szemet ültet. 18 nap után a kifejlődött rozs- 
növénykéket elhamvasztja és a hamuban meghatározza a 
káliumot kaliumplatinchlorid a phosphorsavat pedig 
ammonium phosphor molybdat alakjában.(Lásd bár
mely Quantitativ analytikai munkát.
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Az ily meghatározáshoz a legtisztább quarchomokot kell használni, amely
ből előzőleg destillált vizzel ki lett mosva az összes iszapolható rész. A rozs
szemeket pedig elő kell készíteni. Gondos kiválogatás után először O'l°/o chlor- 
phenol higannyal 1'5 órán keresztül csávázni és ebből a csávázott magból 
választani a 100 drb legkifogástalanabb szemet.

A csírázást 11—11’5 cm átmérőjű és 7 cm magas üvegtálakban végezik 
olyképen, hogy a vizsgálat alatt levő talajból 100 gr-ot homokkal jól összeke
vernek, az egészet az edény aljába helyezik és 20 cm’ destillált vizzel újból 
megnedvesítik. A rozsszemeket pincetta segítségével nyomják bele a ho
mokba, de utólag újabb 70 gr homokkal takarják be őket s e rétegre 20 cm8 
destillált vizet öntenek ismételten. Az üvegedényt pontosan megmérik, üveg
lappal letakarják és 20° C hőmérsékletnél hagyják állni. A magok kicsiráznak, 
de közben az elpárolgott vizet naponkint pótolják. A 18-ik napon a növények 
elérték azt a nagyságot, melynél az analyzist végzik.

A növényeket a földdel együtt óvatosan szítára hozzák és a földet viz 
segítségével lemossák róluk. Az ilyen módon megtisztított nedves növényeket 
egy platincsészében Ca (OH)2 hozzáadása után elhamvasztják, a hamuból eltávolít
ják a kovasavat; így az oldatban már meghatározható a kálium és phosphorsav.

Hogy azonban arra nézve is legyen adat, vájjon a quarchomokból mennyi 
tápanyagot vett fel a növény, 400 gr homokban és 80 cm8 destillált vizben 
szintén kicsiráztatnak 100 drb rozsszemet, majd a rozsnövénykék elhamvasztása 
után a homokban meghatározzák a K és P mennyiséget, melyet aztán le kell 
vonni az előbbi kísérlet eredményéből.

Ha igy az analyzis megmutatta, hogy a 100 drb rozs- 
növényke mennyi káliumot és phosphorsavat vett fel a 100 gr 
talajból, következtetéseket vonhatunk az irányban, hogy a 
talajnak szüksége van-e káli és phosphor trágyára.

Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyjában, ha a 
100 növényke a 100gr talajból 24mg K2O-ot és 8 mg P2Os-ot tudott 
felvenni, úgy a talaj ezen tápanyagokkal eléggé el van látva.

Viszont arra nézve, hogy mennyi tápanyagot kell a 
mezőgazdasági növénynek felvenni oly talajból, amelytől azt 
kivánjuk, hogy igen jó termést produkáljon — feltéve, hogy 
a szántómorzsát 20 cm mélynek vesszük — azt az alábbi 
táblázatba foglalt határértékek segítségével állapíthatjuk meg 
az által, hogy a talált értékeket ezen határértékekkel össze
hasonlítjuk.

Növény mg
K2C

Árpa 14
Zab 17
Búza 15
Rozs 17
Burgonya 37
Lucerna 35

mg
P2O5

6
6
8
8
9

15
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így ha valamely talajnál a határérték K2 O-ra 17 mg s a nyert 
K2 0 érték szintén 17 mg, akkor a talaj nem kíván több K-ot. 
Ha azonban a Neubauer féle eljárással 20 mg-t kapunk a 
megfelelő határérték pedig 35 mg, úgy igen nagy a talaj K 
szükséglete.

A Neubauer-féle eljárásnak a pontatlanságát illető
leg Wíessmannra utalok, akinek legújabb vizsgálatai mu
tatják, hogy a Neubauer eljárásnál kapott K2 O és P2 O5 
milligram mennyiségek nem adják elég megbízhatóan a talaj 
trágyázási szükségletét, aminek oka szerinte az, hogy a határ
érték pontos megállapítása nem vihető keresztül. Ugyanis 
minden talajnak más és más határérték kell hogy megfeleljen 
a talajok egyéni tulajdonságai szerint, ezen határérték függ 
attól a maximális terméstől, amely az illető talajon elérhető 
volna, már pedig az ilyen értéket legfeljebb feltételezhetjük, 
de exact alapon megállapítani nem tudjuk.

A határértékek megállapítása tehát ennek az eljárásnak 
nagy gyengéje.

Végül megjegyzem, hogy úgy a kivonatolási eljárásnak, 
mint a Neubauer-féle eljárásnak inkább a mezőgazdaságban 
van jelentősége. Az erdőgazdaságra nézve, hol a magas kort 
érő vegetáció tápanyagszükséglete viszonylag rendkivül csekély 
s a tápanyagokra nézve adataink alig vannak, a chemiai 
analytikai eljárásoknak egyenlőre nincs nagy jelentőségük. 
Ami pedig a Neubauer-féle tápanyag pótlás mennyiségének 
meghatározását illeti, annak erdőgazdasági jelentősége az 
eljárás jelenlegi formájában még csekélyebb.

A talaj clektrolytcs vezetőképessége.
A talaj elektrolytes vezetőképessége a vizben oldható 

sók mennyiségétől függ. A vezetőképesség erősen csökken a 
talajban az aratás után, amiből következik, hogy azon anya
gokat, amelyek a vezetőképességet előidézik, a növények 
veszik fel. A vezetőképesség meghatározása Kohlrausch szerint 
történik, e tekintetben az elektrochemia ad bővebb felvilágosítást.

Talaj reactio.
Már régóta ismeretes, hogy egyes növények a talaj 

savasságának mértékével szemben igen érzékenyek. A meszet 
szerető növények pl. a Ca CO3-tól már majdnem közömbössé 
vált talajt szeretik, viszont az úgynevezett savanyú fűvek,
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csak savanyú reaktioval biró talajon fejlődhetnek ki és azonnal 
eltűnnek, mihelyt annak savasságát Ca CO3-tal közömbösítjük. 
Régebben a talajreactio csak extrem savanyú vagy extrem 
alkalikus talajokkal kapcsolatban kötötte le a figyelmet az 
utolsó 10 év kutatásai óta azonban meggyőződéssé vált, hogy 
a talajreactio nemcsak az extrem esetekben, hanem normális 
talajoknál is fontos termőhelyi tényező, sőt azzal szemben, 
hogy régebben semmi különös súlyt nem fektettek e faktorra, 
ma már szinte túlértékelik. Hogy a talajreactio jelenséget 
megértethessem, előzőleg annak chemiai elemeit fogom 
ismertetni.

A chemia savanyú, bazikus és neutralis oldatokat külön
böztet meg. Savanyú az az oldat, amelyben H ionok, bazikus 
az az oldat, amelyben (OH) ionok vannak túlsúlyban. Közömbös 
oldatban az (OH) és (H) ionok egymással egyensúlyban vannak. 
A közömbös oldatra legjobb példa a teljesen tiszta destillált 
víz, mert abban az (OH) és H ionok egyensúlyban vannak. 
A vegytiszta viz ugyanis (OH) és (H) ionokra bomlik, mégpedig

h2o=h++oh-
egyenlet szerint. A vízben levő (OH) és H ionok számát a viz 
vezető képességének meghatározása segítsége révén számít
hatjuk ki. Az így nyert érték 221 C-nál 1X10 U-et, 18° C-nál 
pedig 0'73X10 14-et tesz ki egy liter vízben. Ez azt jelenti,

1 1hogy egy liter vízben 22° C-nál gr (H) és ér (OH) ion,

illetve 10.000,000 liter vízben 17.008 gr (OH) és l'008 gr (H) 
ion van. A 10—7 érték jelzi, hogy egy liter vízben mennyi H 
aequivalens található s ezt a számot hydrogen ion concentra- 
tionak nevezzük. A normal sósav oldat hydrogen ioncon- 
centratioja pl. 10°, mert egy liter normal sósavban egy gramm 
aequivalens hydrogen vagyis 1.008 gr (H) ion található. Az 
1/10 normal sósavban a hydrogen ionconcentratio 10— , mert 
annak egy literében csak 1/10 gramm aequivalens hydrogen van.

A lúgos oldatokban nem az (OH), hanem szintén a (H) ion 
concentratio segítségével juttatjuk kifejezésre az alkalitást.

A tömeghatás törvénye szerint a legtisztább viz disso- 
tiált és nem dissotiált viz molekulái között levő viszonyt a

(H)+(0Hr _.
(H O)
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egyenlet fejezi ki, amelyben úgy a H , mint az OH ion 
concentratiok 107 értékkel egyenlők, vagyis az egyenlet

10 ~?X 10~7_ ,
(H2 O)

alakban irható. Ezen egyenletben azonban a nem dissotiált 
H2 O molekulák száma az (OH) és (H) ionok számához képest 
oly óriási, hogy a H2 O X k értéket állandónak vehetjük, de 
akkor

H+ xOH=10-14kv
ahol kv a viz dissotiatios állandóját jelenti.

Ha továbbá Vio normál Na (OH)-ot készítünk, akkor 
egy liter vízben ’/io gramm aequivalens OH van, az ilyen 
oldatban tehát az (OH) ion concentratio 10— -el egyenlő, s ha

H 4 XOH~=10~U
egyenletben az OH helyett 10—*-et helyettesítünk, akkor 

H + X10-l = 10-u
honnan

H=10“13
vagyis az 1li0 normal natronlüg hydrogenion concentratioja 
10— 3-al egyenlő. Ebből látható, hogy a bazikus oldatot kife
jezhetjük a hydrogenion concentratioval.

Sörensen ajánlotta, hogy a hydrogenion concentratio 
értékei 10—\ 10 —3, 10 10 —12 stb. helyett egyszerűség
kedvéért inkább a negativ dekadikus logaritmusát használják; 
ezt az értéket hydrogen exponensnek nevezte el és ph-val 
jelölte. Negativ logaritmust azért vesz, hogy mindig positiv 
értékeket nyerjen.

így az Vio normál sósav oldat hydrogenion koncent
rációja 10~ ; ph-ja pedig 1, mert ph = — log 10 — =1. 
Viszont az t’/10 normal natronlüg ph-ja 13, mert ph = — log 
10-,8=13.

A ph fogalom ilyetén bevezetése után már most sava
nyúnak mondható az az oldat, ahol

ph > 7
a közömbös oldatnál pedig

ph —7.
így van ez a talaj vizes kivonatánál is; a következők 

során tehát a talajreactiot nem a hydrogen ion concentratioval, 
hanem ph-val fogom kifejezni.
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Kappen szerint a talaj reactioját az aciditás 4 féle alakja 
képezi, úgymint

1. az aktiv vagy aktuális,
2. a kicserélődési
3. a hydrolitikus s végül
4. a neutralis sók bomlásánál keletkező aciditás.

Gänsen mindezeken kívül még úgynevezett potentialis
aciditást is ismertet.

Az aktív vagy aktuális aciditást a talajban előforduló 
szabad (H) ionok idézik elő, amelyek a talaj kivonatolása alkal
mával átmennek a destillált vízbe. Az aciditás ezen fajtája 
Veitch szerint a talajban előforduló szabad kénsavval, alumi
nium sulfattal és a vas sókkal magyarázható. Savanyú humusz 
talajokban pedig valószínűleg a humuszsavak idézik elő. A 
talajok aktiv acidítása igen változatos. Arrhenius szerint külön
böző országok művelés alatt álló talajainak aktuális ph értékeit 
a következő táblázat mutatja, az össztalajok %-ban kifejezett 
részein.

ph 4~4’4 4*5—49 5-5-4 55—59 60-64 6-5-69 70—7-4 7-S-7-9 8-9 < 9

Dánia l°/o 37. 127. 467. 217. 147. 27.
Finnország 17. 87« 237» 387. 217. 87, 17. — —
Svédország l°/o 2°/o 57, 10° 0 257. 317. 247. 27. 0-37.
Olaszország 47. !O°/o 127« 107. 167. 397. 57. 47.

Stoklaza szerint Tschechoszlovákiában 1300 talajpróba 
vizsgálata alapján a talajok ph szerinti százalékos elosztását 
a következő kimutatás mutatja:

ph 0/Zo

4—5 1'68
5—6 12'63
6—7 42'30
7—8 4003

8 fellett 3'36

A németországi talajok Lemmermann szerint 61 %-ban 
nem savanyúak, 39 %-ban savanyúak, azonban a savasság 
mértéke az össztalajnak csak 10 %-ánál veszélyes növény- 
termelésre.
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A magyarországi talajok ph-ja nagyjában 4—9 között 
váltakozik. 4—4'5 értékek közötti ph-k a szürke erdei tala
joknál a nyugati határokon fordulnak elő. A talajok túlnyomó 
része azonban 6—6'5 ph értékkel bir. Az elég Ca C03-ot tartal
mazó talajok ph-ja 7 körül van. 8 feletti értékek találhatók a 
szódás és szikes talajokban.

Az erdei talajok általában savanyúbbak mint a mező- 
gazdasági talajok. Olsen az erdei talajok savasságára a növény
zetből következtet; szerinte oly erdei talajban, hol a ph 
3'5—4'4 között váltakozik a Vaccinium myrtillus, a 
Deschampsio flexuosa, a Luzula piloza, a Carex 
pilulifera, a Convallaria majalis, a Máj an th emum 
bifolium és a Trientalis europaea fordulnak elő, mely 
vegetáció majdnem azonos a nyers humusz vegetációjával. 
Olyan erdei talajokon, hol a ph 4'5—6'0 között váltakozik a 
Melica uniflora, Melium effusum és az Aspe- 
rula odorata fordul elő. Végül olyan erdei talajoknál, 
ahol a ph 6'5—7'2 között változik aHordeum europaeum, 
Mercurialis perennis, Allium ursinum, Aego
podium podagraria, Brachypodium sylvaticum, 
Ficaria fern a, Hepatica triloba stb. fordulnak elő.

Nemee, Kwapil és Stoklaza Csehország erdei talajainak 
acidítását vizsgálva megállapították, hogy az acidítás kevert 
lomb és fenyőerdőben 5—5'6, lomberdőben 5'5—5'8, tiszta 
fenyvesekben 5—6 ph között váltakozik.
Sopronban Fehér tanárral a főiskola kísérleti erdeiben az 
osztrák határ mentén közösen végzett vizsgálataink mutatták, 
hogy a ph 4'2—6 között váltakozik.

Kraus adatai alapján az északnémet erdei nyers 
humusz ph-ja 3'6; lucfenyő humusz ph-ja 4'5; Mnium 
és Catharica alatti humusz ph-ja 5'1—5*35; Oxalis 
acetozellával borított humusz ph-ja 5'5 s végül a Hypnum 
alatti erdei talaj ph-ja 4'75.

Még sokkal nagyobb jelentőségű a talaj aktiv acidítása a 
mezőgazdasági növényekre. Kappen a mezőgazdasági növénye
ket a savanyú reakcióval szemben érzékeny és érzéketlen 
növényekre osztja. Savanyú reakcióval szemben érzékeny az 
árpa, borsó, lóhere, lucerna, búza; kevésbbé érzékeny a zab, 
kukorica, krumpli, Seradella, Lupína és a rozs, Arrhenius 
szerint Svédországban a mezőgazdasági növények optimuma 
a következő ph értékeknél van:
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téli búza 6’7—7'6 ph
rozs 5'0—6'0 „
cukorrépa 7*0—7'5 „
burgonya 4'7—5'5 „
zab 4'7—7'9 „
vörös lóhere 5*9—6'5 „
lucerna 7'4—8'2 „

König és Hasenbammer szerint, ha a homokos talajokban 
a ph <C 4, vagy ha a vályogos talajban a ph <C 5, azt az 
összes mezőgazdasági növények megsinylik.

A talaj mikroorganismusai és aktiv aciditas között igen 
szoros a kapcsolat. Waksmann vizsgálatainak eredménye 
szerint ph = 4 mellett a penészek száma 1 gr talajban 
100,000; ph — 6'6-nál pedig 25.000 volt.

A talajban előforduló Azotobakter száma szintén függ 
az aciditástól; olyan talajban ahol a ph 7'0—7'5 között vál
takozik a talaj 100J/u-ában előfordul az Azotobacter, viszont 
ph=5'5—6'0-nál e szám lemegy 200/0-ra, 4'5-nél kisebb ph-nál 
pedig a talajban már nincs Azotobacter.

A ph. értékekkel szemben igen érzékenyek a nitrat és 
nitrit bacteriumok is. A nitrit bacteriumok alsó ph értéke 
7'0, optimális értéke 7'8, felső értéke pedig 8'6. A nitrat bac- 
teriumoké ugyané sorrendben 6'5, 7'1 és 7'8. Ebből követ
kezik, hogy savanyú talajban nincs nitrifikatio.

Az aktív aciditas megközelítő meghatározása lakmuszpapír segítségé
vel oly módon történik, hogy a talajból destillált vízzel hig pépet készítünk 
és a pépre vörös és kék lakmuszpapírt teszünk. Fél óra múlva levonjuk a 
lakmuszpapírokat és destillált vizzel lemossuk. Ha a kék papir vörös lett 
akkor a talaj savanyú, ha a vörös lakmusz kék lett, akkor a talaj alkalikus 
A lakmusszal való meghatározás elég kényelmes, azonban a lakmusz segít
ségével annak érzéketlensége folytán olyan talajoknál, amelyeknél a ph 6—7 
között van, a talaj reakciót biztosan megállapítani nem tudjuk.

Sokkal pontosabban határozható meg az aktiv aciditas, ha 20 gr lég
száradt és a két milliméteres szitán átszitált talajt 20 gr destillált vizzel 
két-háromszor összerázunk, 12-24- óráig állva hagyjuk s utána a talaj feletti 
vizet szűrőpapíron átszűrjük, de úgy, hogy minél több talaj kerüljön a 
szűrőre. Az átszűrt folyadékhoz 2—3 csöpp alkoholos methylvöröst adunk. 
Ez esetben szinractio következik be. Ha a szin lila, akkor az oldat ph-ja 
< 4'2, karmin színnél a ph 42—4*5 között, cinober vörösnél 4 6—5-2 között, 
narancs színnél 5-3—6-2 között van. Tiszta sárga színnél a ph > 6’2.

Igen pontosan határozható meg valamely oldatnak ph értéke a Clarck 
és Lubs által ajánlott indikátor sorozattal, amelyek színeit és ph határait 
a következő kimutatás adja:
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indicator neve szin változat ph érték

brom phenol kék sárga-kék 30—4*6
methyl vörös vörös-sárga 4-4—60

brom kresol bibor sárga-biborvörös 5-2 - 6-8
brom thymol kék sárga-kék 6-0—7*6

phenol vörös sárga-vörös 6*8-8-4
kresol vörös sárga-narancs-karmin 7-2—8-8
thymol kék sárga-kék-ibolya 7 0—9*0

kresolphtalein szintelen-vörös-ibolya 82 —9'8

Ezek az indicatorok az oldatban levő hydrogen ionok számához képest 
szabályosan változtatják meg a színüket. Ugyanis a hydrogen ionok az 
indicator dissotiatios fokát vagy emelik vagy csökkentik, az indicator 
egyéni természetéhez képest, miáltal színváltozások következnek be, hol 
minden ph-nak bizonyos szin felel meg. A meghatározáshoz különböző 
sókból, igy: phosphatokból, cifrátokból, borátokból, másnéven az úgynevezett 
pufferokból ismeretes ph-jú oldatokat készítünk és az ilyen oldatba néhány 
csöppet teszünk az indicator oldatból, bizonyos határozott szinreatciót 
kapunk, amely a változó ph-val más és más s ilyen módon egy egész 
színskálát nyerünk. Ha már most az ismeretlen ph-val bíró oldatból ugyan
ennyit veszünk, mint az előbbi „puffer“ oldatból és ugyanannyi csepp 
indikátort teszünk hozzá, hasonlóképen előáll egy szinreactió, amelyet 
összehasonlítunk a pufferokból készített színskálával. Az ismeretlen oldat 
ph-ja egyenlő lesz annak a sóoldatnak a ph-jával, amely vele teljesen 
azonos szinreactiót fog mutatni.

Ez az eljárás igen pontos, de nehézkes. Emiatt Michaelis a pufferek 
nélküli kolorimetrikus ph meghatározást alkalmazza inkább. E célra a m. 
nitrophenolt, a p. nitrophenolt, a y dinitrophenolt és az a dinitrophenolt 
alkalmazza.

A m. nitrophenol 6*8 ph-nál még színtelen — 84-nál pedig egy ma
ximális sárga szin reactiót mutat. A p. nitrophenol ugyanazt a szinreakciót 
mutatja ph — 5*4—7*0 nél, a y dinitrophenol pedig 4 0—5*4 nél. Az a dinitro- 
plienol ph = 2*8 nál színtelen, 4’4-nél pedig erősen sárga. Ezen indikátorok
ból készítünk először alapóldatokat:

0-3 gr m. nitrophenol feloldva 100 cm vízben
0*1 P* ICO „
01 »1 y di 400 „
o-l a di 200 „ w

Ezekből az alapoldatokból veszünk 10 cm3-t, ehhez 90 cm vizet adunk 
és az egészet jól összekeverjük.

A továbbiakhoz 4X9, egész egyenlő széles reagensiivegre van szükség. 
Ezekből 9 darabba először a m nitrophenol hígított oldatából egyenkint 
5*2; 4-2; 2 3; 1*5; 10; 0 66; 0*43: 027 cm3-t veszünk, továbbá minden üvegbe 
0*1 normal Na2 CO3 oldatból töltünk annyit a m. nitrophenolhoz, hogy a tér
fogat azzal együtt pontosan 7 cm3 legyen. Erre az üvegek felső nyílását 
beolvasztjuk. így nyertük az első állandó sorozatot, amelyek ph értékeit

8*4; 82; 8 0; 7‘8; 7-6; 7 4; 72; 7*0; 6*8 
az üvegekre ragasztott papirosra írjuk.
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A következő 9 üvegbe hígított p. nitrophenolból teszünk 4-05; 3 0; 20; 
1*4; 0*94; 0*63; 0*4; 0*26; 0’16 cm3-t, 0*1 normal nátron carbonatoldattal ugyan
úgy feltöltjük és az üvegeket beolvasztjuk. A p. nitrophenol segítségével 
ebben a sorozatban a következő ph-kat nyerjük:

7-0; 6-8; 6*6; 6-4; 62; 6'0; 5*8; 56; 5*4.
Ugyanígy járunk el a y dinitrophenol sorozat készítésénél, hol az 

9 üvegbe
6*6; 5*5; 4*5; 34; 24 ; 1’65; 14 ; 0*74 cm3 oldatot téve és Vio normal Na2 CO3-tal 
feltöltve s beolvasztva nyerjük a

5-4; 52; 5-0; 4’8; 44; 42; 4’0 ph értékeket.
A többi 9 üvegbe a felhígított a dinitrophenol oldatból 6*7; 5*7; 4*6; 

3-4; 2*5; 1*74; 1*2; 0*78; 0*51 cm3-t téve s azt % normal szódaoldattal ki 
egészítve, az üvegeket leolvasztva, nyerjük a44; 4*2; 4-0; 38; 36; 34; 3*2; 3*0; 2-8 ph értékeket.

Ezzel megkaptuk a 4 indicator sorozatát
6-88—84 ; 54—7-0; 4'0-54 és 2'8-44 ph

értékekkel.
A ph meghatározás már most ezekkel úgy történik, hogy az ismeretlen 

ph-val biró oldatból 6 cm3-t véve s ehhez az alapoldatokból 1—1 cm3-t téve, 
nézzük, hogy melyik indicator adja a leggyengébb színeződést.

Most ennek az indicatornak megfelelő sorozatból vesszük ki az üve
geket és összehasonlítjuk az ismeretlen oldat szinreactiójával. Amely üveg 

színe azonos az ismeretlen ph-val biró oldat 
színével, az azon üvegen felírt szám a ke
resett ismeretlen ph érték. Nagyobb pontos
ságot igénylő megfigyelésre a következő be
rendezést használják:

A mellékelten ábrázolt kockába a 2-es 
nyílásba belehelyezzük azt az oldatot, amely 
nek a ph ját keressük. Az 1. és 3.-ba pedig 
a beforrasztott üvegsorozatból azokat az üve
geket, amelyeknek színe (természetesen ugyan
azon indicatort feltételezve) a legközelebb 
áll az ismeretlen ph-val biró old&t színéhez. 
A 7-, 8- és 9-es nyílásokba vizzel töltött 
eprouvettákat helyezünk. így felszerelve és 
a kockát a világosság felé tartva, a 4, 5 és 6 
nyilasokon keresztül becsüljük meg, hogy a 
nyílásban levő üveg színe mely üveg színé
vel azonos. Erről az üvegről azután leolvas
suk a ph értékét.

Élesebb leolvasás nyerése céljából a 4, 5, 6 nyílásokat kobalt kék 
üveggel zárhatjuk el, miáltal nem sárga, hanem zöld színeket észlelünk, 
melyek azonban a sárgánál kontrasztdúsabbak.

Ha zavaros folyadékokat vizsgálunk, úgy a 4, 5, 6 nyílásokat tejüveg
gel szerelhetjük fel.

A kolorimetrikus meghatározás igen gyors, de miután esetenkint (pl. 
humusztartalmú talajoknál) nem pontos, az eredményeket ily esetben villa

7 8 9

1 2 3

©© ©

(18. ábra.)
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nyos ph. meghatározással kell ellenőrizni, amit ma az úgynevezett chinc- 
tiydron elektróddal végeznek. Ezen meghatározási mód leírása azonban 
már meghaladná ezen mii keretét.

Kicserélődési aciditás. Ha a talajt K Cl-dos vagy más 
közömbös só oldattal kivonatoljuk, az oldat savanyú reactiót 
vesz fel, amit ll10 normál nátron lúggal való titrálással lehet 
kimutatni. Az oldat savanyú reakciója onnan ered, hogy a 
K Cl-al való kirázásnál nagyobb mennyiségű A1 Cl3 kelet
kezik, amely hydrolizis folytán savanyúan reagál. Az a kérdés 
tehát, hogy a K Cl kivonatba hogyan kerül az A1 Cl3 ?

Kappen szerint az aluminium neutralis silicatokban alu- 
minat alakjában van jelen. Ha az ilyen silicat bázist veszítve 
savanyú silicattá alakul át, akkor a neutralis silicatban levő 
anion aluminium, kation alumíniummá alakul át és a kova
savval szemben az elvesztett bázist pótólja. Ha az így kelet
kezett silcatot K Cl oldattal kezeljük a kation aluminium 
kicserélődik a kaliummal s a keletkezett A1 Cl3 oldatba kerül. 
Ott hol a talaj bázisokkal van telítve, s igy kation aluminium 
nincs a talajban ott a K Cl-al való kivonatolásnál az oldatban 
nem fog A1C13 keletkezni. Annál nagyobb azonban a telí
tetlen talajoknál a kicserélődési aciditás. Ennélfogva az aci
ditás ezen faja arra vall, hogy a talaj bázisokban igen szegény 
és valószínű, hogy az ásványi talajokban fellépő aktiv aciditás 
szintén nem egyéb oly kicsérélődési aciditásnál, amit a talajban 
levő elektrolyt sók idéznek elő.

A kicserélődési aciditást a német mezőgazdasági kisérleti állomások elő
írása szerint a következő módon határozzuk meg: 100 gr légszáradt és a 2 
mm-es szitán átment talajt 250 cm normál K Cl oldattal 1 órán át rázógépen 
rázzuk, majd a talajt leszűrjük. A szűrésnél minél bővebben vigyük a talajt a 
szűrőre. Ebben a leszűrt oldatban kolorimetrikusan határozzuk meg a ph érté
ket, methylvörös segítségével.

Ez által megközelítőleg megtudhatjuk, hogy a talajban 
mily mérvű a mész hiány. Ha ugyanis a szinreactio sárga, 
akkor a ph 6'2 felett van, ez pedig azt jelenti, hogy a talajban 
elég a mész. Ha viszont vörös a szinreactio, akkor a talaj 
nagy bázis hiányban szenved, a talajt pedig meszezni kell.

Ha a fennebb leirt módon leszűrt oldatból 125 cm3-t veszünk és Vio 
Na OH-al phenolphtalein indicator mellett addig titráljuk, mig csak vörös szin- 
reakció nem következik be, a kalium chloridos oldat titrációs acidítását nyerjük, 
ha pedig a 125 cm oldatra felhasznált ’/io normal Na (OH) cm3-ének számát 
kettővel szorozzuk a 100 gr talaj titrációs acidítását nyerjük, amelyből ki lehet 
számítani, hogy mennyi meszet kell használni, hogy a talaj mészhiánya pótolva 
legyen.
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A gyakorlat azt mutatja, hogy ha 125 cm K Cl oldat 
semmit sem használ el az 110 Na (OH) oldatból, akkor nem 
kell meszezni. Ha az elhasználás 0—2 cm3, akkor hektáronkint 
0—10'5 métermázsa Ca CO3-ot s ha 3*5—7'0 cm3, akkor 
18'4—36'8 métermázsa Ca CO3-ot kell meszezésre fordítani. 
Sajnos vannak bizonyos esetek amikor nem lehet meghatá
rozni s kicserélődési aciditásból a talaj mészszükségletét.

Kappen vizsgálatai mutatják, hogy a kicserélődési aci- 
ditás szoros összefüggésben van termés nagyságával. Minél 
nagyobb a kicserélődési aciditás 1/10 Na OH cm3-eiben kife
jezve, annál gyengébben fejlődik ki a növényzet.

A hydrolítes aciditás akkor jön létre, ha a talajt úgy, 
mint a K Cl a kivonatolásnál, itt normal natrium acetat 
oldattal kivonatoljuk. A hydrolites aciditás csak oly talajnál 
jön létre, amely még csak igen kevés bázist veszített el s 
amely képes a natriumacetat oldatból a Na-ot lekötni; ezáltal 
azután bizonyos mennyiségű ecetsav szabadul fel s ez adja 
az aciditást. Olyan talaj, amely nagy hydrolites aciditást mutat, 
rendesen kismérvű kicserélődési aciditással bir.

A neutralis sók bomlásánál keletkező aciditas savanyú 
láptalajoknál fordul elő. Gyakorlati jelentőségében mögötte 
marad a többi aciditas félének.

Potentialís aciditás. Gänsen kimutatta, hogy az esetben 
ha a talajban 1 molekula A12O3 és egy molekula bázisra leg
alább három molekula Si O2 esik, a talajreactió neutralis. 
Ha már most a kimosás miatt a bázisok egy része elvész és 
a bázis és A12O3 egyensúlya megbillen, a talaj megsavanyodik 
még pedig annál savanyúbb lesz a talaj reactio, minél nagyobb

Al2 O3 .az-j—— viszonyszam. bázis
A talaj ezen aciditása tulajdonképen nem valódi aciditás, 

mert nem szabad hydrogén ionokból veszi eredetét.
A potentiális aciditás a talaj termőképességére nagy 

hatással van, mert az összes termő talajok alkatrészeinek 
általános aránya olyan, hogy 1 mol Al2O3-ra 1 mól bázis és 
3 mól SiO2 esik. Ily viszonyszám mellett a talaj termőké
pessége azért nagy, mert a nővény a bázisokat — nevezetesen 
a K-t, Ca-t és Mg-t — könnyen assimilálhatja, bázisban 
szegény talajban pedig csak igen nehezen tudja őket felvenni.
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IV. RÉSZ.

A talaj biológiája.
A talaj biológiájába tartoznak Ramann szerint mindazok 

a változások, amelyeken a talaj szerves lények hatása alatt 
megy keresztül. Ezzel azonban a talaj biológiája nincs teljesen 
kimerítve, mert a talaj és a talajban élő szervezetek között 
cserehatás áll fenn, amelynek jelenségeit szintén a talaj bioló
giájában kell tárgyalnunk.

A talajban élő szervezeteket nem egészen szerencsésen 
a tenger planktonjaihoz hasonlítják s Francé „edaphon“ 
név alatt foglalja őket össze. Ezen szervezetek: a talaj- 
baktériumok, a talaj gombák (penészek), az 
algák, a Protozoák, aRotatoriák, a Nematodák, a 
földgiliszták, a rákok, a Myriapodák, a rovarok 
és a magasabb rendű állatok. Mindezeken felül szintén nagy 
hatással van a talajra a talajon élő magasabbrendü 
növényzet is, amely pedig nem számítható az edaphonhoz, 
ennélfogva a magasabbrendü növényzet és a talaj közötti 
kapcsolatot szintén a talaj biológiájánál fogom tárgyalni.

A talajban élő szervezetek, normális kifejlődésükhöz 
bizonyos optimális hőmérsékletet, nedvességet és tápanyagokat 
követelnek. A tápanyagok túlnyomórészt chemiai jelenségek 
függvényei, a hőmérséklet és a nedvesség azonban klimatikus 
tényezők, a biológiai jelenségek tehát szoros összefüggésben 
vannak a klímával.

A talaj baktériumok.
A tudomány mai álláspontja szerint a mikroorganismusok 

voltak a lehűlt földréteg első oly szerves lényei, amelyek az 
algákkal együtt bekapcsolódtak az athmospherában levő gázok 
körfolyamatába és amelyek az első korróziós jelenségeket a 
föld kérgén előidézték. Az első algák és baktériumok között 
szorosabb kapcsolat állott fenn, amennyiben az elhalt algák a

13
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baktériumoknak, szénhydratokat, phosphort, káliumot, ként, 
vasat és aluminiumot bocsátottak rendelkezésre könnyen assi- 
milálható alakban. Az algák és baktériumok után ezeknek 
elszaporodási helyein a zuzmók fejlődtek ki s ezek elhalása 
után kezdődött meg a termőtalaj kialakulása.

A talajban előforduló mikroorganismusok nagy részét 
képezik azon mikroskopikus méretű lények, amelyek a kor- 
hadást és rothadást idézik elő. Ezek között külön csoportokat 
képeznek a cellulózét bontó baktériumok. A cellu
lózét a talajban az aerob, a denitrifikáló, a methan, 
a hydrogen és a thermophyl baktériumok bontják, sőt 
penészgombák is megtámadják. De a korhadást mind
ezeken kivül még a fehérjéket támadó baktériu
mok is elősegítik. A korhadási és a rothadási jelenségeket 
előidéző eme bontó baktériumokon kivül van a talajban egy 
sereg mikroorganismus, mely a nitrogén körfolyamatában 
játszik szerepet. Ezek a szabad nitrogént lekötik s fehérje 
anyagot képeznek belőle. Vannak továbbá olyanok, melyek 
az ammóniát nitritté, a nitritet pedig nitráttá alakítják át és 
olyanok, amelyek nitrátokból nitriteket és szabad nitrogént 
fejlesztenek; előfordulhatnak azonkívül a talajban kén, vas- 
bakteriumok, továbbá olyanok, amelyektől a föld szaga 
származik, végül methant és H-t fejlesztő baktériumok.

A talajbakteriumok igen érzékenyek a fénnyel szemben. 
Életműködésükhöz vagy követelnek oxygent, (aerob bak
tériumok), vagy csak oxygen mentes atmospherában fejlőd
hetnek (anaerob baktériumok). Igen érdekes az a 
viszony, amely a két bakteriumfajt egymáshoz kapcsolja. Az 
anaerob baktériumok ugyanis az oxygent követelő baktériumok 
segítségével tudják létüket fenntartani.

A talajbakteriumok mezőgazdasági művelés alatt álló 
talajoknál legnagyobb mennyiségben a szántómorzsában for
dulnak elő; minél mélyebb rétegébe megyünk a feltalajnak, 
annál kevesebb a számuk. 50 cm-nél nagyobb mélységben 
már tetemesen csökken a baktériumok száma.

Erdei talajokban kisebb a baktériumok száma, mint 
mezőgazdasági művelés alatt álló talajoknál, de a fajták vál
tozatosságának tekintetében nagy eltérések nincsenek, mint 
ezt Bokor vizsgálatai tanúsítják. Megállapítást nyert az is, 
hogy az erdei talajokban a talaj reactioja nagy hatással van 
a baktériumok számára. Különbségek mutatkoznak továbbá a

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



195

lomb, fenyő és lombfával elegyesen vegyült fenyőerdők mikro- 
florájában. Az erdei talajban 50—60 cm mélységben igen 
intenzív bakteriumélet folyik, nagyobb mélységekben azonban 
már erősen csökken a baktériumok száma.

1. A korhadást és rothadást előidéző mikro
organismusok.

A) A cellulózét bontó mikroorganismusok.
A cellulózét a talajban könnyen bontják különböző 

baktériumok, amit szűrőpapíron kísérleti utón is be lehet 
bizonyítani, ha ezt gyenge alkálikus tápoldatban kerti földdel 
oltjuk be. Ekkor ugyanis a szürőpapiros aránylag gyorsan sárgás 
vörös, nyálkás anyaggá alakul át. Omelyanski vizsgálatai 
mutatják, hogy a cellulózé erjedését aerob és anaerob 
baktériumok végzik. Azonban az is kitűnt, hogy az aerob 
viszonyok között igen sok penészgomba is szétbontja a cel
lulózét. A cellulózét szétbontó mikroorganismusok: a m e t h a n, 
hydrogen, adenitrifikáló ésathermophyl bak
tériumok továbbá a Polyporus és Merulius gombafélék.

a) Methan baktériumok. Mocsaras helyeken közismert 
az a jelenség, hogy a talajból gáz tör ki, amely meggyújtva 
elég. Ez a gáz cellulózéból képződik, a methan baktériumok 
hatása alatt. E jelenséget mesterségesen is bemutathatjuk, 
ha egy üvegedényben cellulózét helyezünk el, erre mocsaras 
talajból földet teszünk és hig ammónia só oldatot öntünk 
rája; ekkor ugyanis 30° C mellett már 3 hét múlva rendkívül 
erős gázfejlődés mellett bomlásnak indul a cellulózé. A 
képződő gáz analyzise azt mutatja, hogy legnagyobb részt 
ugyan CO2-ból áll, de van benne sok methan gáz is; a talaj 
vizsgálata pedig arról győz meg, hogy a talajban kevés 
hangyasav és ecetsav mellett nagyobb mennyiségű vajsav 
képződött, s ezektől ered a rothadásos folyamattal bíró talajok
savanyú tulajdonsága.

A methan baktériumok vékony, 0—5 í<-nél keskenyebb 
4—8 ,"-nál hosszabb pálcikák, amelyek a hydrogen baktériumok 
pálcikáinál kisebbek. Oxygent nem kívánnak, tehát a methan 
erjedés csak olyan talajokban nagymérvű, amelyeknél a talaj
levegő kicserélődése nem élénk. A képződő methan a talajban 
nagyon káros, mert a nitrificatiót megakadályozza. A methan 
erjedés valószínűleg úgy jön létre, hogy a cellulózét, enzymek,
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cellobiosra változtatják át, a cellobios pedig hexozevá 
alakul, amelyből aztán a methan

Cß H> O6 = 3 C H4+ 3 C O2 
egyenlet szerint fejlődik.

A talajban előfordulnak baktériumok, amelyek a methant 
is fel tudják használni, amennyiben a táplálékul szükséges C-t 
methanból szerzik. Ilyen baktériumok, a Baccillus metha- 
nicus, mely a methan carbonjából org. vegyületeket, de 
CO2-t is képezhet s a vízinövényeken nyálkaszerü bevonatot 
alkot. A Bacillus methanicushoz hasonlóan viselkedik a B a k- 
terium hexacarbovorum.

b) A hydrogent fejlesztő baktériumok. Ezek 4—8 
hosszú és 0'5 í« vastag pálcikák, amelyek egyik végükön meg
vastagodva, spórát hoznak létre. Cellulózéból CO2-t, H-t és 
zsírsavakat fejlesztenek. Omelianski a kísérletei alkalmával 
40/0 H-t, 29% COo-t és 67% zsírsavat kapott a hydrogen erje
désnél. Rendesen a methan baktériumokkal együtt működnek, 
80ü C-nál azonban a methan erjedés teljesen megszűnik és 
csak hydrogen fejlődik. A talajban az így előállott hydrogen 
azonban rendesen oxydálódik aerob vagy anaerob baktériumok 
hatása alatt. A cellulózé hydrogenes erjedésénél először szintén 
valamely disacharid és ebből monosacharid képződik 
enzymek hatása alatt. Ez utóbbiakból képződik aztán viz 
h ozzá j árulásával

C6H12 O6 + 6H2O~ 6CO2 +12H2 
egyenlet értelmében a hydrogen.

c) A thermophyl baktériumok a ló és marhatrágyában 
találhatók s különösen 55—60° C-nál hirtelen bontják a cellu- 
losét, miközben methan, hydrogen, CO2 és 45% zsírsav kép
ződik, amely legnagyobbrészt ecetsavból s ezenfelül kevés 
hangyasavból áll. A thermophyl baktériumok hatása a tala
jokban különösen mezőgazdasági talajoknál nagyon élénk, 
mert ezek normális viszonyok mellett elegendő istálló trágyát 
kapnak, amelyben sok cellulózé anyag van. A thermophyl bak
tériumokhoz tartoznak a Longwell és Hínd által kitenyésztett 
uj alakok. Ezek optimális hőmérséklete 65° C-nál van s 
a cellulózé bomlási termékei közül ezek hatására tejsav, alko
hol és ecetsav képződik.

d) A denitrifikáló baktériumokat ehelyütt azért említem 
meg, mert életműködésük alatt szintén bontják a cellulózét. A 
salétromból szabad nitrogént fejlesztenek; az energiát pedig,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



197

mellyel a salétromot elbontják, a cellulózé elégetése által nyerik. 
Ezt kísérletileg is bebizonyíthatjuk. Ha ugyanis a cellulózét 
nitrat oldattal öntjük le és hozzá kerti földet adunk, már 
néhány nap alatt erősen pezsegni kezd az oldat. Az analyzis 
mutatja azután, hogy az oldat nitrat tartalma erősen csökken, 
de a cellulózé is eltűnik.

A denitrifikáló baktériumok azonban nitrogént is kíván
nak s miután ezt direkt felvenni nem tudják, ezért a talajban 
levő nitrogént assimiláló baktériumokkal élnek 
együtt. Ezektől nyerik a N-t; viszont cserébe adják az elbon
tott cellulózé bomlási termékeit s ebből nyerik a nitrogént 
assimiláló baktériumok az energiát. E két fajta baktérium 
tehát egymás nélkül nem élhet.

Összefoglalás.
Waksmann munkái alapján az átlagosan szellőző tala

jokban a cellulózét fonalas gombák, bizonyos aerob baktériu
mok és kisebb mértékben Aktinomycetes-félék bontják.

Normálisan szellőző talajokban cellulózét bontó anaerob 
baktérium kevés van; nedves mocsaras talajban azonban már 
nagyon megnövekedik a számuk.

A Phycomycetesek nem képesek, viszont egyes Aktynomy- 
cesek képesek a cellulózét szétbontani. Hogy valamely fent- 
említett szervezetek közül melyik vesz legjobban részt a cel
lulózé bontásában, az a talaj nemétől, a talaj reactiotól, a talaj viz 
tartalmától és a talajban levő assimilálható tápanyagoktól függ.

B) Fehérjét bontó mikroorganismusok.
A talajban levő fehérjék — a növények nélkülözhetetlen 

tápanyagjai — sokkal komplikáltabb szerkezetűek, mint a 
zsírok és a cukrok és ezek elemein kivül még nitrogént és 
ként is tartalmaznak. Az egyszerűbb fehérjék közül a talajban 
azalbuminok, a globulinok és phosphor globu
li n o k, az összetett fehérjék közül haemoglobinok, gly- 
koproteidekés nucleoproteídek, az albuminoidek 
közül pedig a kreatin, elastin és a collagen fordulnak 
elő. De mindezeken kivül előfordulnak a talajban a glyko- 
kol, aleucin, a tyrosin és acístinaminosavak, 
amelyek szintén baktériumok által bontatnak el. A fehérjéket 
és aminosavakat bontó baktériumok aerobok és anaerobok 
lehetnek.
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a) Aerob baktériumok. A fehérjéket bontó talajbakteriu- 
mok vagy direkt a fehérjéket vagy pedig csak a fehérjékből 
képződött peptonokat bontják. A fehérjéket bontó bakté
riumok közé a tulajdonképeni rothadástelőidéző baktériumokat 
számítjuk. Ilyen a Bakterium vulgare, amely feltűnő 
önmozgással bir. Nagyságra 0'9—1'2 n hosszú és 0'4—0'6 n 
széles; mozogni azért tud, mert csilló szőrei vannak.

A fehérjét bomlasztó [baktériumok közé tartoznak azok 
is, amelyek működésük közben festékanyagokat választanak 
le. Ilyen a Bakterium prodigiozum, a Bacillus 
fluorescens liquefaciens és a Bacillus piocya- 
n e u s. (A Bacillus prodigiozum vérvörös festékanyagot választ 
le és az idézte elő a középkori vérző ostya rejtélyes jelen
ségét is.)

Fehérjebontó baktérium továbbá a Bacterium coli 
commune, amely az ember és az állatok belében fordul 
elő, továbbá a Bacterium subtilis (széna bacillus) és a 
Bacterium mesentericus.

b) Az anaerob baktériumok közé tartozik a Clostri
dium foetidum és a Bacillus putrificus.

2. A nitrogén körfolyamatban szereplő mikro
organismusok.

A) Ammóniát képző talajbakteriumok.
A talajban előforduló fehérje anyagok bontásánál egyes 

baktériumok nagymennyiségű ammóniát is fejlesztenek. Ezek 
rothadásos, de ugyanakkor ammóniát fejlesztő baktériumok. 
Ide tartozik a Bacillus fluorescens, a Bacillus 
mycoides, a Bacillus subtilis, a Bacillus mesen
tericus, Bacillus butilicus, Bakterium coli com
mune, Bacillus typhi abdominalis. Ezek az ammó
niát fejlesztő baktériumok azonban még más fontos szereppel 
is bírnak a talajban. Stoklasa vizsgálatai mutatják ugyanis, 
hogy ezek az ammóniát fejlesztő baktériumok a nehezen 
oldódó phosphatokból is oldható állapotba hozzák a phosphor- 
savat, miáltal azt a növény könnyen felveheti.

Nagy mennyiségű ammónia fejlődik azonkívül mikroorga-
nismus hatásra a carbamidből, (CO__ NIl) me^y az istállótrágya

folyékony részeiben fordul elő. A főbb carbamid bontó mikro-
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organismusok az Urobaccillus Pasteuri s a Mikro- 
coccus ureae Cohn, melyek igen elterjedtek a talajban, 
A ló vizeletéből a talajba kerülő hyppursav szintén adhat le 
ammóniát, de itt a bontás már sokkal nehezebben történik. 
Az Urobacillus Pasteuri hosszú 1—1'2 n vastagságú pálcika 
alakkal bir. Egyesek hosszú csillószőrökkel is rendelkeznek.

Ezekben a baktériumokban fordul elő az ureaze enzym, 
amely a következő egyenlet értelmében bontja a carbamidot:

NH2

CO + 2 H2O = (NHJ2 CO3
xnh2

miáltal ammoniumcarbonat keletkezik.
A carbamid baktériumos bomlása télen igen csekély, de 

tavasztól nyárig hirtelen emelkedik. A carbamidot bontó bak
tériumok carbon tápanyaga a humusz, mely a talajban istálló
trágyából képződik.

Legújabban nagyban kezdik alkalmazni műtrágyának a 
calciumcyanamidot (Ca — N — N = C), melyet úgy készítenek, 
hogy calciumcarbidot izzítanak a levegőn, miáltal ez a levegő 
N-jét felveszi és calcium cyanamiddá alakul át. Ez a mésznitrogen 
baktériumok hatása alatt viz feltétel mellett ammóniává azután 
pedig ammoniumcarbonattá alakul át. A mész nitrogén bak
tériumok a carbamid bontását is elősegítik, ezzel szemben pl. 
a legjobb carbamid bontó baktériumok közül az Urobacter 
Pasteuri a mésznitrogenre alig van hatással. Kitűnő cyanamid 
bontók a Cladosporium-félék, továbbá a Bakterium 
Kirchneri és a Bakterium putidum.

B) A levegő szabad nitrogénjét assímiláló baktériumok.

A levegő szabad nitrogénjét a Clostridium pasto- 
rianum és Clostridium amerikanum, amelyek 
anaerobok, vagy pedig az aerob Azotobacter chrocooc- 
c u m veszik fel. ABacillus radicicola ésRhizobium 
Beijerincki szintén assimilálhatják a levegő N-jét. Ez 
utóbbiak különböző hüvelyesek gyökerén gumókat képeznek, 
amelyekben fehérje képződik, amelyet a növény felhasználhat, 
viszont ők maguk a gazda növénytől kapják az ásványi táp
anyagokat. Ilyen baktériumok az ákácz és éger gyökerein 
szintén előfordulnak.
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Az Azotobacter chroococcum igen el van terjedve a 
termőtalajban és életéhez oxygent, a talajban pedig bizonyos 
mennyiségű meszet követel. Hogy az Azotobacterek a nit
rogént assimilálhassák, carbon tartalmú organikus anyagnak 
kell a talajban jelen lenni (pl. cellulózénak), amelyek denit
rifikáló baktériumok vagy más cellulozébontó baktériumok 
hatása alatt különböző cukorszerű vegyületekre bomlanak. Ezek
kel táplálkozván, az Azotobacterek energiát nyernek a levegő 
nitrogénjének megkötésére. Az Azobacter 4—6 n átmérőjű 
gömbölyded baktérium, mely 5—50° C között működik, de opti
mális hőmérséklete 28° C körül van. Az Azotobacter chroococ
cum mindig symbiozisban él a Bacillus radiobacterrel.

Winogradsky foglalkozott legszerencsésebben az Azoto- 
bacterekkel. Oly mesterséges tápoldatokban tenyésztette ezeket, 
melyekben kevés cukor és mész, 0'l°/o K2HPO4, 0'05°/o 
Mg SO4 továbbá nyomokban Fe SO4, Mn SO4 és Na Cl volt, 
hosszú kísérletezés után kitenyésztette az Azotobacter chroo- 
coccumot. E fajta a nevét onnan kapta, hogy működése alatt 
egészen megfeketedik. Jellemző reá, hogy algákkal keverve 
igen intenziven assimilálja a nitrogént, mert valószínű, hogy 
ez esetben az algák adják az Azotobactemek a carbont, az 
viszont nitrogén tápanyagot ad cserébe. Chemiai vizsgálatok 
szerint ezen baktérium mőködésénél alig keletkeznek zsír
savak. Az Azotobacter chroococcumon kívül fontos nitrogén 
assimilálók az Azotobacter vinelandi és az Azoto
bacter agile, melyek mind aerobok. Az Azotobacter a 
legújabb vizsgálatok alapján sok esetben igen fontos szerepet 
játszik, mert segítségével meg tudják állapítani, hogy a talaj 
mész hiányban szenved-e vagy sem. Az Azotobacter tudni
illik csak olyan talajban fejlődik, amelyben elég mész van 
jelen; ezen tulajdonságát Christensen használta fel a 
talajban fellépő mészhiány kimutatására. Christensen tudni
illik 1 liter vízben felold 20 gr mannitot és 0'2 gr secundär 
kaliumphosphatot s ezt a tápoldatot hozta össze azzal a 
talajjal, amelynek Ca CO3-ra való trágyázási szükségességét 
kellett megállapítania. A vizsgálat alatt levő talaj ugyanis 
ezzel a tápoldattal összehozva Azotobacter tenyészetet ad a 
talajnak, az Azotobacter elbontja a mannitot s ezenközben 
savak képződnek. Ha már most a talajban elegendő mész 
van, úgy a mész közömbösíti a savakat és a kultúra búján 
kezd fejlődni. Ha viszont nincs mész a talajban, akkor az
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Azotobacter tenyészet megszűnik fejlődni, mig végül ha a talaj 
már eredetileg is savanyú volt, a tenyészet meg sem indul. 
Az Azotobacter a tápoldat felületén hártyát képez, melyet 
mikroskop alatt vizsgálnak meg, hogy valóban Azotobacter- 
ből áll-e; ha valóban az, úgy a hártya méreteiből lehet 
következtetnünk arra, hogy kell-e adni a talajnak meszet, 
vagy sem. Ha a tápoldatban a tenyészet igen búja, a talajba 
nem kell meszet adni, ha kevés a tenyészet, az azt jelenti, 
hogy a talaj nemsokára mész hiányba jut, végül a tenyészet 
ki nem fejlődése arra vall, hogy már a vizsgálatkor fennforog 
a mész hiány. A talaj mésztartalmának ily úton való kimu
tatása sajnos, nem minden esetben helytálló. Nedves, iszapos, 
humuszos talajoknál nem jelzi a mészhiányt, viszont igen 
nehéz kötött talajoknál az Azotobacter még oly erőteljes 
kifejlődése sem jelenti azt, hogy nem kell meszezni.

A Clostridim pasteurianum szintén assimilálja a nitro
gént, de anaerob bacterium s ilyenformán az O-t nem tűri. 
1'2/í vastag és 1'5—2'' hosszú pálcikákat képez. Mesterséges 
tápoldatban működése alatt hangyasavat, ecetsavat, tej savat 
és vajsavat is képez, de mindezeken túl CO2 és hydrogen is 
fejlődik. A tápoldatban 1 gr elhasznált nádcukornak megfe
lelően 0'0002 gr N-t assimilált. Miután az 0-t nem tűri a 
talajban különböző más baktériumokkal és penészekkel együtt 
lehet csak meg, mert ezek a talaj humusz anyagjainak elége
tésével nagyobb mennyiségű CO2-t fejlesztenek és így a Clos
tridium a levegő O-jének direkt hatásától meg van védve.

Vannak a talajban azonkívül még más nitrogén assimi- 
láló baktériumok is, mint pl. a Bakterium amylobacter 
és a granulobacter; ezek azonban az ‘előbbi kettőhöz 
képest alig jutnak fontosabb szerephez. Mint érdekességét 
említjük fel, hogy — különösen az amylobacter — nagy mennyi
ségű glykogent halmoz fel testében.

Magasabbrendű növényekkel symbiozisban élő bakté
riumok, amelyek a levegő szabad nitrogénjét assimilálják.

Már régóta tudtak a hüvelyesek azon < tulajdonságáról, 
hogy nitrogén trágyázás nélkül is igen jól fejlődnek és hogy 
testükben igen sok nitrogén tartalmú anyagot halmoznak fel; 
sőt ezen tulajdonságuk alapján a mezőgazdaság már évszá
zadok óta használja a hüvelyeseket zöldtrágyázásra. Hellriegel
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klasszikus vizsgálatai tisztázták ezt a kérdést. Kitűnt, hogy a 
hüvelyesek azért képesek a levegő szabad nitrogénjét felhasz
nálni, mert nitrogént assimiláló baktériumokkal élnek sym- 
biozisban.

A hüvelyesek gyökerein ugyanis gumók fejlődnek, ame
lyek keresztmetszete mutatja, hogy tele vannak nagyobb bak- 
teriumszerű szervezetekkel. A későbbi vizsgálatok mutatták 
aztán ki, hogy ezen gumók belsejében levő bakteriumszerű 
szervezetek az úgynevezett bakteroidok, melyek a levegő 
N-jét assimilálják, már átalakult bakteriumalakok; 
az eredeti baktérium pálcikaszerű alakkal bír.

Ezen a hüvelyesek gumójában előforduló levegőt assimi
láló mikroorganismus a Bakterium radicicola, amely
ből már különböző, biológiailag egymástól eltérő varietasokat 
is ismernek. Hiltner és Störmer a Bakterium radicicolából két 
formát különböztetnek meg: ezek a Rhizobium radici
cola ésaRhizobium Beijerincki.A Bakterium radici
cola igen erős aerob baktérium és egy csoportba tartozik a 
Bakterium pneumoniaeval, a tüdőgyulladást előidéző bakté
riummal,

Praznovsky vizsgálataiból tudjuk, hogy mily módon 
kapcsolódnak a baktériumok a hüvelyesekhez. A baktérium a 
gyökérszőrökön keresztül kerül a növényre, amennyiben olyan 
anyagokat választ ki, amelyek feloldják a gyökérszőrök 
sejtfalát. Mikor a gyökérszőrbe nyomultak, hosszú burok
kal veszik magukat körül és a gyökérkéreg parenchym- 
jához férkőznek. Itt a baktériumok elvesztik a burkot, a pa- 
renchimsejt plazmájába vonulnak s ott igen elszaporodnak; 
ezáltal izgatják a növényt s ennek folyományakép jön létre a 
növény testén a jól látható gumó. Bizonyos idő múlva a bak
tériumok bakteroidokká alakulnak át és mint ilyenek 
assimilálják a levegő szabad nitrogénjét, melynek segítségével 
fehérjeanyagok keletkeznek. Ezeket a fehérjeanyagokat a 
gazdanövény használja fel; ez viszont a mikroorganismusok- 
nak az anorganikus tápsókat szállítja. Ilyen gazda
növények a lóherék, lucernák, borsó, bab, az 
erdei fák közül pedig az ákác, az Alnus, a Hyppo- 
phae rhamnoides és az Eleagnus angustifolia- 
Sajátos jelenség az, hogy a felsorolt gazdanövények mindegyi
kének más-más bacterium radicicola felel meg. Egy bizonyos 
fajta Bacterium radicicolával más növényi családok beoltása
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nem sikerült, sőt a Leguminozeknál úgy látszik, meg van a 
specifikus hozzáidomulás bizonyos határozott formájú bakté
riumokhoz. Még az is valószínűnek látszik, hogy minden nö
vényi species csak a saját baktériumaival tudja a N-t meg
kötni. Tény az, hogy idegen baktériumok beoltásánál a gumók 
ki se fejlődtek.

Ezek a gumós baktériumok olyan talajban, ahol hüve
lyesek hosszú időn át nem lettek termesztve, csak igen kis 
mennyiségben vannak jelen és bizonyos idő kell ahhoz, míg 
elszaporodnak; ezzel magyarázható, hogy a zöld trágya ilyen 
helyeken nem hat azonnal. Ezen úgy segíthetünk, hogy már 
régóta hüvelyesekkel borított területről földet hordatunk arra 
a területre, amelyet javítani szándékozunk.

C) Salétromot képző mikroorganismusok. 
(Nitrificatio.)

Valamikor azt hitték, hogy a talajban levő ammonia- 
vegyületek salétromsavvá történő átalakulása tisztán chemiai 
folyamat, mígnem — különösen Schlösing munkálatai alap
ján — ki nem tűnt, hogy ez az átalakulás tulajdonképen 
biológiai jelenség (nitrificatio).

Nitrificatio alatt az ammoniasóknak különböző nitrifikáló 
mikroorganismusok hatására bekövetkező nitritekké és nitrá
tokká alakulását nevezzük. Winogradsky kísérletei alapján 
tudjuk, hogy ezen processust két bakteriumfaj végzi és pedig 
a Bakterium nitrosomonas, mely

2 NH3 + 6 O = 2 H NO2 + 2 H2O 
vagy pedig (NHJ2CO3 + 3O2 = 2HNO2 + CO2 + 3 H2O 
egyenlet szerint salétromos savat s ezt követőleg a Bacillus 
nitrobacter Winogradsky salétromos savból

2HN02 + O2 = 2HN03 
egyenlet szerint salétromsavat képez.

Ezen jelenségeket a következő egyszerű kísérletekkel mutathatjuk be' 
0'2—0'5 gr talajhoz 50—60 cm8 olyan hig ammoniumsulfat oldatot adunk’ 
amelyhez kevés anorganikus sót (Ca H2 (CO5)2 és Mg H2 (CO3)2) is kevertünk. Ha 
már most az oldatot 3—4 hétig 25° C-nál hagyjuk állani s utána meganalyzáljuk 
ammóniára, azt találjuk, hogy ammónia még nyomokban sem található, ellenben 
nitrátok mutathatók ki benne.

Ha e kísérletet magas hőmérsékletnél vagy erős fertőt
lenítőszer hozzáadásával végezzük, akkor az analysis 3—4 hét 
múlva sem eredményez salétromot, ami annak a jele, hogy itt
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nem tisztán chemiai jelenségekről van szó és a salétrom kép- 
ződés elmaradása azzal magyarázható, hogy a magas hőmér
séklet és a desinfectiós anyag a baktériumok működését lehe
tetlenné tette.

A Bakterium nitrosomonas 1*2—1'8 hosszú és 0'9—1 p 
széles gömbölyded mikroorganismus, amely csillószőrökkel 
tud rajzani, tisztán anorganikus anyagokból él és az orga
nikus anyag ífelépítésére szükséges carbont a levegő CO2- 
jéből veszi. Szabad sav, vagy NH3 oldatát nem tűri sőt ily 
állapotban még az organikus anyag is káros hatással van reá- 
Hogy a talajban az organikus anyag hatásáról ugyanezt lehetne-e 
állítani, azt még nem sikerült kimutatni. A humuszanyagok 
elősegítik hatásukat, kivéve természetesen a szabad humusz
savakat. A levegő CO2-ját fel tudják használni, dacára hogy 
chlorophylt nem tartalmaznak. Ez talán azzal volna magyaráz
ható, hogy az ammónia salétromsavvá való oxydatiojánál igen 
sok energia szabadul fel és ez képesíti őket, hogy a C02-ot 
felbontva a carbont felhasználják.

Az északamerikai talajokban élő és ammóniát salét
romsavvá oxydáló baktérium kis coccus formával bir és azért 
Nitrosococcus a neve.

A Bakterium nitrobacter még sokkal kisebb mint az 
előbbi, átlag 0'0005 mm átmérőjű mikroorganismus, mely nyál
kás kéreggel van körülvéve.

Nagyon érzékeny ammoniasókkal szemben és org. 
tápanyagokban nem fejlődik. A Bakterium nítrobacteren kivül 
Sack szerint még 4 baktérium játszik lényeges szerepet a 
nitrat képződésnél és pedig a Nitrobacter roseo albus, 
aNitrobacter flavus, a Nitrobacter punctatus és 
a Nitrobacter opacus.

A nitrifikáló baktériumok száma erdei talajban, a mező- 
gazdasági művelés alatt álló talajokhoz képest igen kicsi.

A nitrit és a nitrat baktériumok valódi iskolapéldái a 
baktériumok egymásra utaltságából folyó csoportos együttélés
nek. A Bakterium nitrosomonas és Bacillus nitrobakter egy
mással szoros kapcsolatban vannak. A keletkezett nitrit a 
Nitrosomonast nagyobb concentratioban már elpusztítaná s ezt 
a veszélyt hárítja el a Bacillus nitrobakter, mikor a nitritet 
nitráttá oxydálja. A nitrobakter viszont nitrit nélkül nem élhet, 
az átalakított nitritet pedig a Bakterium Nitrosomonas képezi 
és pótolja számára. Miután pedig a nitrosomonas működésé
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hez ammóniát vagy ammoniasókat követel s ezeket a talajban 
az ammonizáló baktériumok hozzák létre, igy ezen ammoni- 
záló baktériumok szintén szoros kapcsolatban vannak a nitri- 
fikáló baktériumokkal.

A nitrificatio az összes nem savanyú talajokban igen élénk. 
Működésűk egyes esetben olyan nagy tömegekben hozhat 
létre nitratokot, hogy hatalmas tömegeket képeznek, ahogy 
ezt a chilei nitrat rétegek mutatják.

A nitrifikáló baktériumok a tudomány mai állása szerint 
egész specifikusan működnek, amennyiben csak ammóniát és 
salétromos savat képesek oxydálni, de carbamidet és ami- 
neket nem.

A nitrifikáló baktériumok működési feltételei. Hogy 
a talajban nitrificatio legyen lehetséges, szükséges, hogy az 
előbb említett baktériumok a talajban legyenek, s hogy 
nitrogén tartalmú anyagok legyenek jelen, amelyekből 
ammónia sók képződnek, mert csak ezek alakulnak át salét
rommá. Szükséges azonkívül bő levegő mennyiség a talajban, 
bizonyos hőmérséklet, a talajnak bizonyos nedvesség tartalma 
és különösen CaCO3 vagy Mg CO3 jelenléte. A talajban azért 
kell ammónia vegyületeknek lenni, mert a tudomány mai 
állása szerint csak az ammónia alakulhat át salétrommá; más 
organikus anyagban levő N is csak úgy, ha előzőleg ammónia 
lesz belőle.

Miután az ammónia O-t nem tartalmaz, a salétrom pedig 
O-dús vegyület, természetes hogy nagy mennyiségű O-re van 
szüksége a nitrificatiónak, melyet a baktériumok csak a leve
gőből nyerhetnek; az ugyanis nagyon valószínűtlen, hogy 
oxygen tartalmú vegyületeket bontanának a talajban és ezeknek 
az oxygénjét használnák fel. Minél nagyobb tehát a talaj 
málladékszemei közötti levegővel töltött űr, annál élénkebb 
a nitrificatio, igy különösen a morzsás szerkezetű talajban 
nagyon erős.

A nitrificatio függ a talaj hőmérsékletétől, ami termé
szetes is, mert e baktérium élet 5° C alatt és 55°C felett szü
netel. Az optimális hőmérséklet az eddigi megfigyelések sze
rint 37” C körül van. Miután nálunk ősztől kora tavaszig, 
magasabb északi szélességek alatt pedig már szeptembertől 
májusig a talajban 5°C alatt van a hőmérséklet, ezen helyeken 
és ezen időkben a nitrificatio nagyon gyenge, ellentétben az
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ammónia és CO2 képződéssel, mely még O’C körüli hőmér
sékletnél is nagyon élénk.

A víztartalom a nitrificatios jelenségnél szintén fontos 
factor, ahogy ezt W. R o b són munkálatai mutatják. Kevés 
vizet tartalmazó talajban teljesen szünetel a nitrificatio, mig 
túl sok vizet tartalmazó talajban a viz az üregekben a levegő 
helyét foglalván el, 0 hiány áll be, a nitrificatio tehát csökken.

Feltűnő, hogy laza homoktalajban a vízhiányt a nitrifi- 
káló baktériumok sokkal jobban tűrik, mint a nehéz agyagos 
talajokban, mely utóbbiakban az ammónia egy része fehér
jeszerű anyagokká alakul át, tehát kevesebb nitrat képződhet.

A Ca CO3 és Mg CO3 jelenléte annyiban segíti elő a nitri- 
ficatiot, hogy jelenlétükkel a talajt gyengén lúgossá teszik, ami 
jó hatással van a mikroorganismusok fejlődésére, továbbá pedig 
ezen lúgosság által neutrálizálódik a képződő salétromos sav 
és salétromsav.

A nitrificatio igen élénk humuszos vályogtalajókban, 
ezekben meg van az optimális levegő mennyiség és víztar
talom, továbbá a salétrom nem mosódik ki a talajból. Igen 
nehéz agyagos talajokban nagyon gyenge a nitrificatio, mert 
minimális a levegő kicserélődése, túl sok a viz és gyakran túl 
alacsony a hőmérséklet. A lápos talajokban azért csekély a 
nitrificatio, mert túl sok a viz, alacsony a hőmérséklet, nincs 
levegő kicserélődés, habár a nitrogén tartalmú org. anyag itt 
tetemes. Homokos talajokban rendesen nem olyan élénk a 
nitrificatio, ahogy az élénk levegő cserének megfelelne, mert 
ilyen talajokban a nedvesség sokszor kisebb, mint ahogy az 
optimális víztartalomnak megfelelne.

Laza talajokban még nagyon intenzív nitrificatio mellett 
is sokszor kevés a salétrom, ami természetes is, mert a talaj 
a salétromsavat nem absorbeálja és így könnyen kimosódik.

D) A salétromot bontó baktériumok. 
(Denitrifícatío.)

Már régóta tudják, hogy a talajban nemcsak a kimosás 
távolítja el a salétromot, hanem egy biológiai jelenség is csök
kenti annak mennyiségét, mely a salétromból salétromsavat, 
ammóniát és szabad nitrogént fejleszt. Ezt a jelenséget denit- 
rifikátiónak nevezzük. A denitrifikáló baktériumok lehetnek 
olyanok, amelyek nitrátokból nitriteket és végül ammóniát

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



207

képeznek. Ezek a Bacillus mycoides, Bacillus sub
tilis, Bacillus fuscum, Bacillus liquidus, Bacil
lus nubilis, Bacillus vulgaris, Bacillus coli, Ba
cillus zenkeri, Bacillus prodigiozus, Bacillus 
liquefaciens, Clostridium gelatinosum,

A denitrifikáló baktériumok másik csoportját képezik 
azok, amelyek nitrátokból végeredményképen elemi nitrogént 
képeznek. Ebbe a csoportba tartozik a Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas Stutzer i, Bacillus 
piocyaneus és a Bacillus denitrificans, utóbbi a 
legfontosabb denitrifikáló baktérium; denitrifikáló tevékeny
séget azonban csak akkor végezhet, ha a Bacillus colival 
vagy a Bacillus abdominalissal symbiozisban él, miután állító
lag csak nitritet képes redukálni, nitrátokat nem. A denitrifi- 
catios jelenségek még nincsenek egészen tisztázva; az eddigiek 
szerint a denitrificatio közvetlen vagy közvetett lehet.

A közvetlen denitrificatio
2 KN02 = K2 O + 3 0 + 2 N vagy

2 KNO2 + 3 H2O = 2 NH3 + K2O + 6 O 
egyenlet értelmében folyhat le, mely esetekben a nitrat és 
nitrit szétbontását maga a baktérium enzymje végzi; ebben 
az esetben a reactio igen élénk és rövid idő alatt sok N 
fejlődik.

A közvetett denitrificatiónál a nitrátok és nitritek oxygen- 
jét a baktériumok anyagcseréjénél képezett, könnyen oxydál- 
ható vegyületek használják fel; itt a reactio sokkal lassabb 
és nemcsak szabad nitrogén, hanem nitrogenoxyd és nitrogén 
oxydul is képződik. A közvetlen denitrificatiónál szükséges, 
hogy oxygen hiány legyen, mert máskülönben a denitrificatio 
megszűnik. A közvetett denitrificatiónál az O jelenléte nem 
játszik fontos szerepet. A természetben a denitrifikáló bak
tériumok csak akkor vannak túlsúlyban, ha a talajban hiányzik 
az O és ha sok az organikus anyag. Hogy tudniillik a talajban 
a denitrifikáló baktériumok működni legyenek képesek, 
energiára van szükségük és ezt onnan nyerik, hogy a talajban 
levő organikus anyagot (cellulózéból keletkezett cukrokat) 
elégetik.

E denitrifikáló baktériumok ily módon a talajból az egész 
nitrogént eltávolítanák, ha az általuk létrehozott és cellulózé
ból képzett cukorszerü anyagokat azok a baktériumok is nem 
használnák fel energiaforrásul, amelyek a levegő szabad
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nitrogénjét kötik meg. Ezen bacteriumok így energiához jutva 
a felszabadított nitrogént újból megkötik s ily módon a nitri
fikáló baktériumok által szabaddá tett nitrogénből újból nitrátok 
keletkeznek.

Normális viszonyok mellett a denitrificatio a talajban 
csak hidegebb évszakban szokott túlsúlyban lenni, amikor a 
talajban sok a viz; ilyenkor valóban az a veszély fenyegethet, 
hogy a nitrogén a talajból eltűnik. Ennek azonban elejét lehet 
venni azáltal, hogy a talajba istálló trágyát hozunk. Koch 
kísérletei mutatják, hogy az istállótrágyában előforduló bak- 
teriumcsoportok a denitrificatiós működést egészen meg is 
szüntethetik, tekintve, hogy a két baktérium csoport egymással 
szemben antagonistikus, tehát működésükben egymást zavarják. 
Ebből is látható, hogy az istállótrágyával való trágyázás fontos 
a nitrogén körfolyamat szempontjából.

A talaj dcnitrifikáló tulajdonságát a következőképen határozzuk meg. 
1 liter vizben feloldunk 20 gr glukózét. 5 gr Ca (N03)2-tot, 1 gr^dikaliumphos- 
phatot, O'l gr Mg Cl2-ot, 0*1 gr Fe S04-ot, 0*1 gr Al2 (SOJ3-at, O'Ol gr Mn Cl2-ot 
és O'l gr Na2 C03-ot. Ebből az oldatból 50 cm3-t veszünk egy epreuvettába, 
sterilizáljuk az egészet, majd 25 cm3 destillált vizzel felkavart talajt adunk az 
epreuvettába és egy thermostatban 25—30° C-nál hagyjuk állni. Ha denitrifikáló 
baktériumok vannak a talajban, már 24 óra múlva nitrat erjedés következik 
be és dyphenylamin reagenssel meggyőződhetünk arról, hogy a talajból mily 
módon tűnik el a nitrat.

A nitrificatio és deneitrificatio egymás mellett működik 
és hogy melyik erősebb, az sok körülménytől függ. így, ha a 
talajban nagyon sok a cellulózé tartalmú anyag, vagy sok 
istálló, de különösen lótrágyát hordunk a talajra, a deni
trifikáló baktériumok igen elszaporodnak. Túl vizes és túl 
száraz talaj szintén elősegíti a denitrifikáló baktériumok fej
lődését. Tehát a talajra őszkor hordott éretlen istállótrágyá
ból nagyon kevés hasznunk lesz, mert ilyenkor meg vannak 
az összes tényezők, amelyek a denitrificatiot elősegítik és 
pedig a túlsók organikus anyag a túl sok viz és az alacsony 
hőmérséklet.

Ammóniát és amidokat assimiláló mikroorganismusok.
Ilyen baktériumok különösen a bomlásban levő istálló

trágyában fordulnak elő és onnan kerülnek a talajba. Az 
ammóniát assimiláló baktériumok közül felemlítjük a B a ci 1- 
lus oligocarbophilust, de ugyanezt a szerepet viszik 
különböző methant és H-t assimiláló baktériumok is. Különö-
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sen penészgombák assimilálják erőteljesen az ammóniát és az 
amidokat, így a Mucor mucedo és a Penicillium 
glaucum.

3. A talaj kén- és vasbakteriumai.
A talaj kénbakteríumai.

A talajban előforduló kéntartalmú fehérjék rothadásánál 
SH2 fejlődik; e folyamatot különböző rothadási mikroorganiz
musok idézik elő. Ily módon a talajban felgyűlhet az SH2, 
amely a növényzetre igen mérges (különösen a gyökérzet fej
lődését akadályozza) és a növények nehéz mérgezési tüne
tek között elpusztulnak. A SH2 hatása alatt a növényben 
a chlorophil szétbomlik, azután a chloroplastok között eltűnik 
a határ, miáltal a növényzet elpusztul. Hogy azonban a talaj
ban az SH2 mégis csak elvétve idézhet elő mérgezéseket, az 
azzal magyarázható, hogy a talajban olyan mikroorganismusok 
is élnek, amelyek az SH2-t elbontják és belőle vagy szabad 
ként választanak le, vagy pedig a leválott ként H2 SO4-é alakít
ják át. Ez az átalakítás a következő chemiai egyenletek sze
rint történik:

2 SH2 -J- O2 — 2 H2 O -J” 2 S
2 S + 3 O2 + 2 H2 O = 2 H2 SO4

A legismertebb kénbakteriumok színtelenek vagy jelleg
zetes színnel bírnak. A színtelen kénbakteriumok közé, (ame
lyek' az SH2-t oxydálják), tartoznak a Beggiatoa és a Thio- 
thrix-félék. A Beggíatoa-félék közé tartozik a Beggiatoa 
a 1 b a. Ez 2'8—2'9 vastag és 2'9—5'8 n hosszú szálakat 
képez. Protoplazmájukban észrevehetők a finom kéncseppek, 
amelyeket a baktérium a testében leválasztott. A Beggiatoa- 
félék szabadon mozoghatnak és édes vizekben igen nagy 
mennyiségben fordulnak elő. A Thiothríx-félék nem mozog
nak, hanem valamely szilárd testhez tapadnak hozzá; szintén 
hosszú szál alakúak. Ide tartoznak a Thíothrix nivea és 
a Thiothrix tenuis.

Az SH2-ből ként leválasztó baktériumok közül ismerünk 
olyanokat is, amelyek elliptikus alakúak.

A színes kénbakteriumok között a legismertebbek a vö
rös színűek. Ilyen a Monas Okeniiésa M onas W ar
ra i n g i i. Testükben levő vörös festékanyag a bakteriopurpurin.

14
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Ismerünk olyan kénbakteriumokat is, amelyek a ként 
nem a testükben választják le, hanem abban az oldatban, 
amelyben a baktériumok élnek; ezek az Omelianski-féle 
Thionbakteriumok, Vannak aztán olyan Thionbakteriumok is, 
amelyek thiosulfatokat bontanak, azonban szabad kén nem 
válik le; ehelyett sulfatok, dithionatok és trithionatok kelet
kezhetnek.

Újabban a komposztból igen érdekes kénbakteriumot 
tenyésztett ki Wachsmann; ezek csak elemi ként tudnak kén
savvá oxydálni. Igen ellentállók a talaj savasságával szem
ben, sőt az ez irányban való érzéketlenségük oly nagymérvű, 
hogy körülbelül ’/io normálsav (ph — 0'8 — 1'2) erősséget is el
bírnak. Ebben az esetben pedig a talajban levő sav az igen 
nehezen oldódó trikalciumphosphatokat is fel tudja tárni. Jel
lemző a kénbakteriumok egy részére, hogy a salétromot is 
redukálják és az ebből felszabaduló oxygent használják fel a 
kén oxydatíójára.

A talaj vasbakteríumai.
Nedvesebb talajokban, amelyek elég vasat és könnyen 

bontható organikus anyagot (ferrohumatokat) tartalmaznak, 
igen el szoktak szaporodni a vasbakteriumok. Ez esetben a 
talaj ferrohumatjai tápanyagul szolgálnak a vasbak- 
teriumoknak. Különösen nedves lápos, tőzeges talajon és ned
ves kaszálókon van sok vasbakteríum, melyek elősegítik a 
különböző Hypnaceaek és Sphagnumok kifejlődését, 
sőt valószínű, hogy ezek a vasbakteriumokkal bizonyos syner- 
giában vannak,

A legközönségesebb vasbakteríum a Chlamidothrix 
ferruginea, amely hosszú, sárga vagy barna szálakat képez, 
amelyek kettesével összecsavarodnak. Egy másik vasbakteríum 
a Chrenothrix polyspora, amelykocsonyaszerühüvellyel 
van körülvéve, amelyben ocker lerakodás található. Arra 
nézve, hogy ezen vaslerakodások mily módon jönnek létre, 
nem egységesek a nézetek. Ramann szerint a baktériumok az 
organikus humusz védő kolloidokat használják fel; ennek kö- 
vetkezményeképen ugyanis a vashydroxyd leválik és a bak
tériumba rakódhatik le. Könnyen lehetséges az is, hogy ezek
nek a baktériumoknak nincs is szükségük vasra és a vasleválás 
részükről egészen mellékes physiologiai jelenség, amely hasonlít 
a kovasavnak a különböző Diatomaceákban való leválásához.
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A talaj míkroorganismusainak ellenségei.
A hasznos talajbakteriumok különböző Protozoák 

(amoebák) által támadtatnak meg. Ezek a baktériumokat felfalják 
s így különösen tápanyagokban dús kerti talajokban hirtelen 
csökkenhet a talaj termőképessége, mert ha ezek a mikro- 
organismusokat kiirtják, többé nem fejlődik jól a vegetáció. 
Segíthetünk ezen a talaj égetésével, mert — bár az égetésnél 
nemcsak az ellenségek, hanem a hasznos baktériumok is 
tönkremennek — a talajt újból beolthatjuk más amoeba mentes 
talajjal, ez esetben ugyanis a hasznos mikroorganismusok igen 
gyorsan elszaporodnak.

A talaj míkroorganismusainak működését elősegítő 
tényezők.

Az előbbiekből látjuk, hogy a mikroorganismusok milyen 
nélkülözhetetlen tartozékai a termőtalajnak ; minden eszközzel 
oda kell tehát hatnunk, hogy a mikroflora elszaporodását 
elősegítsük. Ezen segítő tényezők lehetnek: a talaj kellő meg
művelése, a trágyázás alkalmazása, a talajnak különböző 
termelésre való alkalmazása, egyes chemiai szerek és végül a 
talaj beoltása.

Hogy a talaj megművelése milyen hatással van a mikro- 
florára, arról még nincsenek egészen tiszta fogalmaink, de úgy 
látszik, hogy a jó megművelés a humuszanyagok képződését 
és elbontását elősegíti. Ezzel szemben már a talaj mélyebbre 
vagy sekélyebbre való megdolgozása nincs nagy befolyással 
az ammónia képződésre. A nitrificatiót a talaj többszöri 
megdolgozása elősegítette, ami érthető is, hiszen a nitrificatio- 
nál sok O használódik el. A talaj mély megdolgozásánál azon
ban a nitrificatiót élénkebbnek nem találták. A denitrificatiot 
a talaj többszöri megdolgozása úgy látszik csökkenti, a szabad 
nitrogén assimilatióját azonban erősen elősegíti.

Az istállótrágya, a zöldtrágya és mindenféle humuszképző 
organikus anyag a talaj biológiáját tetemesen befolyásolja. 
Az istálló trágyával rengeteg organikus anyag, baktérium jön a 
talajba, ezek a bőven rendelkezésre álló tápanyagon buján 
szaporodnak.

Friss istállótrágya azonban nagyon elősegíti a denitrificatiot, 
mert a benne levő el nem mállott szénhydratszerű anyagok
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énergiát szolgáltatnak a denitrifikáló baktériumoknak és ezek 
a salétromot kipusztítják a talajból.

Az ásványi trágyák közül a mész különösen savanyú 
területeken emeli nagyon a mikroorganismusok számát, mert 
lekötvén a szabad humuszsavakat a talajt közömbösíti vagy 
kissé lúgos reactiót kölcsönöz neki úgy, hogy ilyen talajban 
a mikroflora elszaporodhat. Különösen a humuszt bontó 
mikroflora működését és a nitrificatiot segíti elő a mész. 
Természetes, ha túlsók mész van a talajban, akkor a túlerős 
alkalikus hatás miatt már károsan is hathat a mikroflorára. 
A kalium és phosphortrágyák hatása sokszor nagyon ellen
tétes lehet.

A talaj ugarnak való alkalmazása szintén növeli a mikro- 
florát, mert a talaj ilyen esetben megtartja az optimális víz
tartalmát, amely mellett a mikroorganismusok jól kifejlődhetnek.

Hogy az egyes kultúrnövények hogy befolyásolják a 
mikroflorát, arról még nincsenek egészen tiszta fogalmaink, 
azonban azt tudjuk, hogy a növények sokszor nagyon elté
rően viselkednek.

Egyes chemiai anyagok — ha azokat elrontott talajokban 
alkalmazzuk — feltűnő terméstöbbletet eredményezhetnek. 
Ilyen anyagok a CS2, a Chloroform, aether, benzol, a H2 O2 
továbbá a Fe-, Zn, Ca- és Mn sulfatok. Ezek az anyagok a 
talajban bizonyos chemiai reactiókat idéznek elő és ezáltal a 
növények még eddig fel nem használható tápanyagokhoz 
jutnak, vagy pedig a növényzetre direkt izgató hatással vannak, 
amitől azok erőteljesebben kezdenek fejlődni. Ezen chemiai 
szerek azonban a mikroflorát is befolyásolják, mert erős fer
tőtlenítő tulajdonságokkal bírván, egyes káros szervezeteket ki
ölnek, másrészről a baktériumokra közvetlenül izgatólag hatnak 
hasonlóan mint a zöld növényzetnél. Ezen fertőtlenítőszerek igen 
sok baktériumot kiölnek és mikor már a talajból kimosódtak, 
vagy elbomlottak a fertőtlenítő szerek, akkor ez a sok elpusz
tult nitrogén tartalmú baktérium hirtelen bomlani kezd és a 
talaj nagymennyiségű ammóniára és salétromsavra tesz szert, 
úgy, hogy az ilyen mérges anyagoknak termés többletet elő
idéző okait végsőképen a megnövekedett nitrogén anyag 
mennyiségben kereshetjük.

Tisztán biológiai eljárásokkal, azaz minden mástól mentes 
baktérium kultúrák talajba való oltásával szintén megkísé
relték azok termőképességének fokozását. Ilyen anyag pl. a
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nitragin, amellyel olyan földeket oltanak be, amelyeken 
hüvelyesek még nem lettek termesztve és valóban terméstöbble
teket nyertek. Legújabban az Azotobacter chroo- 
coccum-mal való talajbeoltás is igen jelentős terméstöbb
letet adott. Hogy azonban ezek a kísérletek nagyban és a 
gyakorlatban meg fognak-e felelni, kérdés. A talaj mester
séges oltásának gyakorlati kérdése különben sincs még 
megoldva, sőt ma igen élénk vita tárgyát képezi a talaj 
bakteorologusok között. A mezőgazdasági iparban azonban 
mégis igen sok praeparatumot árulnak különböző címen, pl. 
hogy ezek képesek a levegő N-jét assimilálni s így a talaj 
termőképességét emelni stb, — sajnos, ezeknek semmi gya
korlati hasznuk nincs.

A talaj Actínomyces féléi.
A baktériumok és a fonal gombák között állanak a talaj

ban az Actínomyces félék, amelyekkel a kutatók csak leg
újabban kezdenek foglalkozni. Ezek hosszú vékony mycelium- 
szálakkal bírnak és valódi elágazások is előfordulnak rajtuk. 
A talajban az eddig ismert Actínomyces félék közül igen el van 
terjedve az Actínomyces odorif er, mely a föld szagát 
idézi elő; e sajátságos szagot különösen friss szántás esetén lehet 
érezni. Továbbá előfordul organikus anyagban dús talajban 
az Actínomyces thermophilus. Különösen amerikai 
talajokat vizsgáltak eddig Actínomyces félékre és kitűnt, hogy 
a mikroorganismusok 17 %-át is kitehetik.

A talaj penészgombáí.
A talajban a baktériumokon és Actínomyces féléken kivül 

igen nagy mennyiségben fordulnak elő a legkülönbözőbb 
penészgombák. Ezekről a talajtan sokkal kevesebbet tud mint 
a mikroorganismusokról. Általában kimondható, hogy penész
gombák olyan talajokban fejlődnek ki, amelyek kis levegő
kapacitással bírnak. Ilyen helyeken nem áll a talajnak elég 
oxygen rendelkezésre, ezért benne savanyú vegyületek kelet
keznek, amelyek a baktériumok kifejlődését megakadályozzák, 
viszont a penészek kifejlődését elősegítik olyannyira, hogy az 
ilyen talajban a baktérium flora egészen visszaszorul és helyét 
a penészfélék foglalják el. Ez különösen erdei talajoknál
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gyakori, ezért erdei talajokban a penészek igen nagy töme
gekben szaporodhatnak el. Különösen a humuszképződésé
nél játszanak nagy szerepet. A savanyú humusz kialakulásánál 
található a Cladosporium humifaciens (amelyet 
France azonosnak tart a Cladosporium epiphylummal); ez 
állítólag kova algákkal és Rhizopodákkal együtt fordul elő 
és ezeknek szolgál tápanyagúi. Ez a penész a savanyú humuszt, 
illetőleg a tőzeget keresztül-kasul növi, miáltal a savanyú 
humusz igen kötött szerkeszetet vesz fel. Ha azután a penész 
elpusztul a gombaszálak megfeketednek és az éghajlati ténye
zőkkel szemben hihetetlen ellentállást képesek kifejteni, sőt még 
a giliszták sem képesek ezen gomba hyphákat gyomrukban 
megemészteni. A Cladosporium állítólag a cellulózét is szét 
tudja bontani.

A Cladosporium humufaciensen kivül Koning szerint igen 
fontos humuszképző gombák a Trichodernix viride és 
aCephalosporium Koningi.

A talajban a Cladosporium-féléken kivül különböző Mucor- 
félék is, igy: a Mucor Ramannianus, a Mucor stric
tus, a Mucor flavus és a Mucor silvaticus előfordul
nak, ezek a nitrogéntartalmú anyagot bontják szét és az ammoni- 
zációs jelenségeknél játszanak nagy szerepet. Előfordulnak 
azonkívül a talajban a Pennicillium glaucum, a 
Mucor mucedo, Mucor racemosus és az Aspe r- 
gilus glaucus.

Igen nagy szerepet játszhatnak azonkívül a talaj penész
gombái a levegő szabad nitrogénjének assimílatiójánál is, 
habár ez a kérdés a talajtani tudománynak még, egyik leg- 
kevésbbé tisztázott fejezete. A talaj penészei hasonlóan a 
Bacillus radicicolához, a hüvelyesekkel és egyéb ma- 
gasabbrendü növények gyökereivel symbyozisban élnek; ezt a 
symbiozist nevezik mycorrhizának.

A mycorrhiza endotroph vagy ektotroph lehet. Endot- 
r o p h a mycorrhiza, ha a penész a növényi gyökérsejtek bel
sejében nő, ahogy ez az Orchideáknál és az Ericaceáknál 
fordul elő. Ektotroph pedig a mycorrhiza akkor, ha a pe
nész a gyökereket hypháival sűrűén, hálószerűén kívülről 
veszi körül. Ilyen mycorrhizát a Betulaceáknál és egyes 
Coniferáknál észleltek, azonban ezeknél a mycorrhiza 
jelenség nem játszhat valami fontos szerepet, mert ezek a 
növények a gomba nélkül is kifogástalanul nevelődhetnek. A
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nitrogén felvétel szempontjából csak a P h o m a gomba félék 
jöhetnek számításba s ezek Ericaceakkal és Vaccinium 
félékkel endetroph mycorrhizát képeznek. Más penészeknél a 
nitrogén felvételt kimutatni még nem sikerült. Az erdei tala
jokban, különösen ha az homokos, a penészgombák hyphái 
igen nagy szerepet játszanak a talaj morzsás szerkezetének 
kialakulásánál. Ha ilyen talajban próbagödröt ásunk s ennek 
folyamán úgy találjuk, hogy kötött talajjal van dolgunk, tüze
tesebb vizsgálat után sok esetben rájövünk, hogy a kiásott 
talaj morzsás szerkezetű; ily esetekben ugyanis nagyítóval 
könnyen meg lehet állapítani, hogy a homokszemeket gomba
szálak morzsává kötik össze. Különösen humuszos erdei tala
joknál fordul ez elő, hol a talaj kitűnő morzsás szerkezete 
csakis a sok gomba hyphával magyarázható.

A talaj algái.
Francé vizsgálatai alapján az edaphonhoz 85 fajta Diato- 

más alga számítható. Ezek mikroszkopikus nagyságú egysejtű 
lények, amelyek sejtfalaiban igen nagymennyiségű kovasav 
rakódott le. De ezenkívül zöld algák is vannak a talajban, 
amelyek ugyan inkább vizes területen szaporodnak el, de a 
szántóban is megtalálhatók 2—4 cm-re a talaj színe alatt- 
Közéjük tartoznak a Mesotaenium, a Desmidium, 
Euastrum, Chlorella és másfélék. A talajban élő al
gák harmadik csoportját a csöves algák képezik, ezek közé 
tartozik a Botrydium granulátum és a Vaucheria 
terrestris. Az algák szerepe a talajban még nincs 
egészen tisztázva, de valószínű, hogy baktériumokkal élnek 
symbiosísban. Hogy azonban a levegő szabad nitrogénjének 
assimilatiójánál milyen a szerepük, nincs tisztázva. Egyes 
vizsgálatok azt igazolják, mintha valóban szerepelnének 
a nitrogén assimilatiójánál, más vizsgálatok az ellenkezőjét 
bizonyítják. Egy biztos s ez az, hogy a talajban az organikus 
anyag tömegét növelik.

A talaj protozoái.
Már felemlítettem, hogy vannak a talajban protozoák, 

amelyek felfalják a hasznos baktériumokat. De vannak olyan 
protozoák is, amelyek igen hasznosak. Ezek állítólag a talaj
ban előforduló nagy molekulájú vegyületeket szét tudják bon-
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tani. A protozoák a talajban leginkább C i 1 i a t e k hez és a F1 a- 
g ellát ékhez tartoznak s csak kisebb mennyiségben amoebák. 
Amerikai kutatók köztük Koch — azt állítják ezzel ellen
tétben, hogy jól trágyázott, nedves talajban van sok protozoa, 
mig a szántóföldben normális viszonyok között nem tudnak 
működni s életfunkciót csak akkor végeznek, ha a talaj nagy 
esők után erősen átnedvesedik.

A talajban élő amoebák, amelyek közül Francé 7-félét 
ismertet, apró mikroskopikus méretű, nyálkás kis gömbök, 
amelyek lassan mozognak.

Erdei humuszban a Rhizopodák fordulnak elő és 
közöttük különösen a Difflugia-félék.

A magasabbrendű növényzet és a talaj.
A növényi takaró az alatta levő talajra a következőkben 

van befolyással:
Hat a levegő áramlásra, a talaj hőmérsékletére, szabá

lyozza a talaj víztartalmát, befolyással van a talaj szerkezetére, 
bizonyos szerepet visz a talajban lejátszódó chemiai reactiok- 
nál és végül megváltoztatja a talaj levegő összetételét. A 
növényi takaró a levegő áramlásával szemben ellentállást fejt 
ki, a levegő mozgási sebessége tehát csökken, ami különösen 
feltűnő zárt szálerdőkben, ahol az erdő szegélyétől néhány 
méterre erős a szél, az erdő belsejében azonban már szél
csend van, csak a fák koronáinak zúgása figyelmeztet a levegő 
mozgására. Erdővel borított területen emiatt a talaj színén 
kisebb a párolgás, ennélfogva az erdő terület legfelsőbb talaj- 
rétege sokkal nedvesebb, mint a teljesen növényzet nélküli 
talaj s így a mikroorganismusok is sokkal erőteljesebben 
fejlődhetnek.

A növényi takaró igen nagy hatással van a talaj hő
mérsékletére, különösen erdőben, ahol a talaj felületen levő 
füvek, mohok, erdei gyomok és végül a fák koronája, védik 
a talajt a túl erős ki- és besugárzás ellen. Ennek végeredménye, 
hogy nyáron az erdei talaj sohasem melegszik úgy fel mint a 
növényi takaró nélküli talaj, viszont a kisugárzás nem lévén 
oly nagy, a minimális hőmérséklet sem csökken annyira. Vég
eredményben tehát az erdő a talaj maximális hőmérsékletét 
erősen leszorítja, a minimumot valamivel emeli; a talaj átlagos 
közepes hőmérséklete az erdő hatása alatt csökken. Schubert
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németországi adatai alapján ki van mutatva, hogy még a 
faállomány neme is hatással van a talaj levegő hőmérsékleté
nek csökkenésére; erdei fenyő állabokban 0'8' C-t, bükk- 
erdőben 1° C-t, fenyőerdőkben 1'3° C-t tesz ki a hőcsökkenés. 
Kimondható tehát, hogy az erdőnek a talaj hőmérsékletére 
gyakorolt hatása olyan, mintha azt a területet jóval északabbra 
toltuk volna el. A különböző évszakok szerint az erdő a talaj 
hőmérsékletére a következő befolyással bir: nyáron az erdei 
talaj hidegebb mint az erdőmentes talaj; a hőmérsékleti 
különbség 2'7, —3'0, —3'2‘‘ C-t tesz ki aszerint, hogy erdei 
fenyő, bükk vagy lúcfenyő-erdőről van szó. Télen az erdei 
talaj valamivel melegebb mint a szabad talaj s a fagy sem 
hatol olyan mélyre, mint a szabad talajnál.

A növényi takaró a csapadékvízre kétféleképen hat. 
Vagy elpárologtatja a csapadéknak egy nagy részét, még 
mielőtt ez a talajba kerülne, vagy ha a csapadék már mint 
szivárgó viz mozog a talajban, gyökereivel veszi fel és párolog
tatja el. Különösen erdőben tetemes az a csapadékmennyiség, 
amely a fakoronák miatt nem is juthat a talajba. Ney vizs
gálatai szerint a bükkerdőben 15%, az erdei fenyvesben 20°/o 
és a lucosban 33% csapadék párolog el a fák levelein és 
ágain. Fiatalosok ezzel ellentétben majd az egész csapadék
vizet átengedik a talajba. Ha viszont a lehulló csapadék mégis 
a talajba kerül, itt a növénytakaró párologtató hatása még 
nagyobb, amin nem is lehet csodálkozni, ha figyelembe vesszük, 
hogy a növényeknek átlagban 1 gr száraz anyag előállítása 
esetén 300 gr vizet kell elpárologtatniok. Különösen erdőben 
tekintélyes az a víztömeg, amelyet gyökereikkel vesznek fel 
a fák s ezért erdőben a feltalaj sokkal nedvesebb mint a 
vegetáció mentes talajnál s fordítva, a mélyebb talajrétegek 
a nagy vízelvonás miatt sokkal szárazabbak, mint vegetáció 
mentes talajnál. Miután az erdőben nagy a gyökerek által 
felvett vízmennyiség, természetesen kevés a szivárgó viz és 
ennek következménye, hogy erdőkben normális viszonyokat 
feltételezve, a talajvíznek is mélyebben kell állani, mint 
vegetáció vagy erdőmentes területeken. Klasszikus példája 
ennek a déloroszországi steppe és erdő határán levő Schipov 
erdő, melyről már a talajvíz tárgyalásánál is megemlékeztem.

A növényi takaró a talaj levegő összetételére is nagy 
hatással bir. E hatás elsősorban függ a növényi egyedektől. 
Azok a növények, amelyek gyökereikkel igen mélyre hatolnak,

*
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elősegítik a talaj szellőző képességét, ilyen növényeknél tehát 
a talaj levegő összetételében nagy változásokat kimutatni nem 
lehet. Sekély gyökérzettel biró növénytakarónál a talaj szel
lőzése igen gyenge, az ilyen talajok levegőjében tehát fel
gyülemlik a C02. Különösen jól látható ez Ebermayernak bükk 
és lucfenyő állományokban végzett vizsgálataiból. Eszerint 
60 éves bükk állományban 70 cm mélységben a talajlevegő CO2 
tartalma júniustól októberig 7'15%, ugyanolyan korú lucnál 
17'15°/0 volt. Ebermayer vizsgálatai mutatják azonkívül, hogy 
idősebb állományoknál növekszik a talaj CO2 tartalma. 25 éves 
lucosban 6'73°/0, 60 évesnél 12'86°/0, 120 évesnél 10'27°/o volt 
a CO2 tartalom, 70 centiméter mélységben.

Mezőgazdasági művelés alatt álló talajokban fontos té
nyező a CO2 tartalom s itt is a talaj levegő kapacitásától függ 
elsősorban. Stoklasa vizsgálatai mutatják, hogyha a talaj levegő 
kapacitása 20—40 cm. mélységben 12—20°/o, akkor a CO2% 
O'l—0'5°/o s minél kisebb a talajlevegő kapacitása, annál job
ban emelkedik a CO2 tartalom; kis levegő kapacitás mellett 
7—9%-ra is felemelkedhet. Mezőgazdasági talajoknál a talaj 
1—2% CO2 tartalma már hátrányos, mert a CO2 ezen mennyi
sége a növény gyökérzetére mérgezőleg hat. Különösen a 
cukorrépa és a Lupinus igen érzékeny a túl sok CO2-al 
szemben.

A növényi takaró a talaj szerkezetére különböző módon 
lehet hatással. Megakadályozza, hogy a csapadék a legfelső 
talajrétegből kiiszapolja a finom málladékot; erős eső alkal
mával védi a talaj morzsákat, hogy azokat a nagy esőcsöppek 
szét ne verjék, bár erdővel borított területen ez utóbbi hatás 
gyakran ellentétes irányban mutatkozik, különösen olyan erdő
nél, ahol a lehullott almot évről-évre a marhaállomány alá 
hordják vagy télen a ház falai közé rakják, a falak meleg- 
tartóbbá tétele végett. Ilyen helyeken az állomány alatt a 
talaj egészen csupasz és miután eső alkalmával a fák koro
nájából az eső nagy csöppek alakjában hüll a talajra, a nagy 
súlyos csöppek a szó szoros értelmében ledöngölik a talajt 
elannyira, hogy a felújítást is igen megnehezítik. A növényi 
takaró a gyökereivel közvetve elősegíti a talajban a morzsa
képződést. A durva gyökerek a talaj meglazításában olyképen 
játszanak közre, hogy olyankor, ha erős szél mozgatja a fát, 
a talajban levő gyökerekre igen nagy feszültség hárul, ezt a 
gyökerek a talajjal közlik s ezáltal lazítják azt. A növények finom
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gyökereikkel azonban sokkal jobban segítik elő a morzsás 
szerkezetet, mint a durva gyökereikkel. Ez különösen füves
területeken látható, ahol majdnem mindig morzsásszerkezetű 
a talaj, mert a finom gyökérszálak keresztül-kasul növik át a talajt.

Hogy a növényi takaró a talajban végbemenő chemiai 
reactiókban szintén résztvesz, az igen valószínű, csak azt 
nem tudjuk, hogy miként. A növénytakaró physiologiai- 
chemiai változást idézhet elő a talajban, amint azt mezőgaz
dasági művelés alatt álló talajoknál láthatjuk is. Közismert 
dolog, hogy a répafélék a talajt igen jó struktúrában tartják, 
míg a burgonya különösen Na NO3-al való erős trágyázás után 
igen kötött állapotban hagyja vissza azt. Ez azzal magyaráz
ható, hogy a répafélék a Na NO3-ból a Na-t is nagy mennyi
ségben felveszik, míg a burgonya a Na-t felhasználni nem 
tudja, a talajban hagyja, hol idővel felszaporodik, nyomokban 
Na2 CO3 képződhetik, aminek az a következménye, hogy a 
talaj kötött lesz.

Újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a magasabbrendű 
növényzet bizonyos mérges anyagokat is kiválaszthat a talaj
ból, amelyek mérgezőleg hatnak, ez a kérdés azonban még 
kellően megvilágítva nincsen.

Különböző erdei állományok hatása a talajra.
Az erdőállomány hatása a talajra különösen abban 

nyilvánul, hogy az erdő a talaj kiimát annyira meg tudja vál
toztatni, mintha ezt a területet néhány fokkal északra toltuk 
volna. Az uralkodó állományok közül itt a luc, az erdei 
fenyő, bükk és tölgyfa állományok talajra vonatkoz
tatott hatását fogom tárgyalni.

A lucfenyő állomány. A lucfenyő erdő legjobban védi 
a talajt a hősugarak hatása ellen, zárt állományaiban diffúz 
fény uralkodik. A fák alatt nincsenek bokrok, a talaj takarót 
lehullott tűk és különböző mohok képezik. Lucfenyő állomány 
alatt sokszor száraz tőzeg és savanyú humusz hal
mozódik fel, a talaj pedig gyakran tömött szerkezetű. A luc 
sekély gyökérzete miatt nagyobb mélységben a talaj levegő 
kicserélődése nem élénk.

Az erdei fenyő állomány. Az erdei fenyő idősebb korá
ban erősen kiritkul, azért alatta a talaj bokrokkal és mohokkal 
települ be. Mély gyökerei miatt a levegő kicserélődés igen
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élénk. Északnémetország síkságain, homokon az erdei fenyő 
nagy állományokat alkot s alatta Erica telepszik meg, de ép 
emiatt az erdei fenyves lassan a tenyérbe megy át.

A bükkfa állomány. A bükk az összes fafajok között 
talán legerősebben befolyásolja az alatta levő talajt. A zárt 
állományban legfeljebb kora tavaszkor van egy néhány gyom
növény, amelyek mikor a bükk kihajt, már be is fejezték 
vegetációjukat. A talaj humuszát bükkfa állományban csak a 
bükk hullott levelei és ágai képezik és ha a lehullott orga
nikus anyag el tud kellően korhadni, akkor elsőrangú feltalaj 
képződik, melyben a talaj mikroorganizmusai nagyon elsza
porodnak. Ebben az esetben a bükk a legjobb talaljavító fanem.

Ha azonban a bükk állományok olyan klimatikus zóna 
alatt vannak, ahol a képződött humusz nem korhadhat el, 
akkor felhalmozódik, nyers humusz képződik, amely végül 
bükk tőzegbe mehet át. Ezen területeken a bükk már 
természetes úton fel nem ujúl, mert a kicsirázott növénykék 
a vastag nyers humusz rétegeken nem tudnak keresztül ver
gődni a talajig és elpusztulnak. Ilyen klimatikus viszonyok 
magasabb szélességi fokok alatt levő hideg területeken vannak 
mint pl. Dániában, északnyugat Németországban és Hollan
diában, ahol valóban a máskülönben olyan kiváló talajvédő 
tulajdonságokkal biró bükk, a talaj jó tulajdonságát egészen 
tönkre teheti.

A tölgyfa állomány. A tölgy ellentétben a bükkel, nem 
védi a talajt. A napsugarak a szél és a túlerős csapadékok 
a tölgy erdőben már éreztetik rossz hatásukat. A tölgy alatt 
ritka állása miatt csak mérsékelt mennyiségű alom keletkezik, 
mely nagyon gyorsan elkorhad, de ép azért nyers humusz 
vagy tőzeg képződése nem valószínű. Ritka állása miatt 
gyomfák s így különösen mogyoró szaporodhat el alatta, 
de a dudvák sem ritkák. A nagyobb csapadékmennyiséggel 
biró északnyugat Európában a talajt bizonyos mértékben óvja 
is, mert az ottani viszonyok mellett elég humusz anyagot is 
termel és így a talaj erős alomtakaróval is bírhat, anélkül 
azonban, hogy nyers humusz vagy tőzeg képződne, ami a 
bükknél ezeken a vidékeken majdnem bizonyos volna.

A tölgy mély karógyökereivel, továbbá idősebb korában 
a nagyon is kiterjedt mellékgyökereivel lazítja a talajt és annak 
morzsás szerkezetét elősegíti. Tölgy erdőben a talajlevegő 
kicserélődése nagyon élénk,
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A mohok, zuzmók, füvek és bokrok 
hatása a talajra.

Igen kedvezőtlen klimatikus viszonyok között levő és 
tápanyagokban szegény északibb talajokban el szoktak sza
porodni a Lecanora tartara, Középeurópában pedig 
homokon aBaeomyces roseus nevű zuzmók, amelyek 
a talajt szürke takaróval vonják be. Ezek e zuzmók a talaj 
vizháztartásában kedvező szerepet játszhatnak, elkorhadva 
azonban igen tápanyag szegény humusszá alakulnak át. Erdei 
talajokon mindenkinek feltűntek bizonyára a zöld és barna- 
színű vánkosszerű mohatakarók a talaj felületén. Ezek a 
vegetációhoz szükséges vizet nem a talajból, hanem saját 
testükből veszik, melyben képesek súlyuk hat-hétszere
sének megfelelő csapadékvizet felhalmozni. Ebből követ- 
kezik, hogy az erdőben a mohok a talaj víztartalmára nagy 
hatással vannak. A mohatakaró nélküli talaj a lehullott csa
padéknak csak egy részét veszi fel, a mohok ellenben a víznek 
nagy részét fel szívják magukba és a felesleges vizet lassan
ként a talajnak adják át, miáltal a talaj meg van óva a kiszá
radástól. Hogy nagy szárazságokban az erdő mohtakarója 
ilyetén szerepénél fogva mily fontos hivatást teljesít, bővebb 
magyarázatra nem szorul. Nedves, árnyékos erdőkben azonban 
a mohok annyira elszaporodhatnak, hogy már az erdő talaja 
túl vizes lesz; a túlságos elmohosodás tehát elláposodásra 
vezet s ilyen helyeken az erdő az elláposodás folytán el is 
pusztulhat. Az erdőkben előforduló mohok a Hypnum 
félék, a Polytrichium félék és végül a Sphagnum 
félék. Az utóbbiak fellépte mutatja, hogy az erdei talaj már 
kezd elvizenyősödní; felléptük tehát az elmocsarasodás kez
detét jelenti,

A kisebb bokros növények közül különösen a Vacci
nium myrtillus, Vaccinium uliginosum, a Vacci- 
cinium vitis ideae, aCalluna vulgaris és az Erica 
tetralix van nagy hatással a talajra és annak különös jel
leget kölcsönöz.

A Vaccinium félék a mi viszonyaink között is de inkább 
kissé északibb vidékeken az erdőben a nyers humusz fő 
okozói. Gyökereik nem élnek az ásványi talajban, hanem

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



222

leginkább a legalsó nyers humusz rétegben. Miután nagyon 
sok kúszó hajtást fejlesztenek, a nyers humusz réteget ke
resztül-kasul szövik úgy, hogy az tőzeggé át nem alakulhat s 
ebből a szempontból a Vaccinium félék tőzeg je az erdei ta
lajban még nem olyan káros hatású, mint az Ericaé vagy 
pedig a Callunáé. A Vaccinium myrtíllus kevés tápanyaggal 
biró talajon szaporodik el és ha valahol fellép, ahol annak 
előtte nem volt, az annak a jele, hogy a talaj elromlott; vi
szont az Erica vagy a Calluna tenyéren való fellépése jobb 
talajt mutat. A neki megfelelő talajon egy méter magasságot 
is elér. A Vaccinium uliginosum már igen savanyú humusz 
réteget hoz létre. A Vaccinium vitis ideae hasonló talajviszo
nyok között él, mint a Vaccinium myrtíllus, de nem rendel
kezik oly nagy mennyiségű kúszó hajtással. Északibb földrajzi 
szélességek alatt, sarki régióban, a tundrákban az áfonyák 
szerepét az Arctostaphylos officinalis veszi át és 
vastag tőzeg rétegeket alkot.

Az Erica és a Calluna kelet Poroszországtól kezdve 
egészen Hollandiáig a nagy északi német síkságon képezi az 
úgynevezett fény ér vagy „Heide“ területeket. A Calluna a 
kevés ásványi tápanyagokkal biró területeken fejlődik és jobb 
területeken elpusztul. Nagyon szereti a csapadékot, azért a 
keleti területeken, ahol már kevesebb a csapadék az erdei 
fenyő alá húzódik, a szabadban pedig különböző füfélék fog
lalják el a helyét. Az erdei fenyő alatt a Calluna egész ala
csony lesz, hozzásimul a talajhoz, míg ott ahol elég a csapa
dék 1 m magasságot is elérhet. Túl sok vizet azonban még
sem szeret és a nedvesebb területeken különböző mohok ki
szorítják. Erdei fenyvesben az árnyékban az úgynevezett 
árnyék alakja fejlődik ki. Az árnyék alaknak nagy a 
párologtató képessége. A Calluna rendkívül kifejlődött gyö
kérzettel bir, különösen a finom gyökérzet képez sürü töme
get, mely a növény elhalása után vastag száraz tőzeggé ala
kulhat át. Ez a tözegréteg nagy vizkapacitása miatt a külön
böző Sphagnum félék legjobb termőhelye, amelyek valamely 
területen meghonosodván a tőzegréteget még jobban meg
növelik és ezáltal a fenyér nagy területei elláposodnak. A 
Calluna alatt a homok talaj egyes szemcsés szerkezetűvé válik, 
a feltalajból kimosódik a vas és az aluminium, míg az altalaj
ban o r t s t e i n képződik, úgy hogy ezáltal a talaj erdőgazda
sági művelésre alkalmatlanná válik.
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Az Erica hasonlóan hat a talajra, csak inkább nedve
sebb területeken él és azért a Heide területek tengermelléki 
részeiben, Jütlandban fordul inkább elő. Mocsaras területeken 
azonban nem fejlődik ki, ott a tőzegmohok foglalják el a helyét.

A többi bokros növény ellentétben a Callunával és az 
Ericával nincs rossz hatással a talajra. Ilyen bokrok a Rubus 
caesius, a Sarothamnus scoparius, továbbá a 
különböző páfrányok, így a Pteris aquilina stb.

A füvek gyökereikkel teljesen átnövik a talajt, aminek 
következtében a talaj alattuk laza szerkezetű. A kaszálókon 
élő füvek igen sok vizet követelnek, azért kissé nedves vagy 
erősen üde talajon szaporodnak el. Az ilyen talajon az orga
nikus anyag elkorhadása csak igen lassan megy, tehát a 
kaszálókon a talajban a humusz felszaporodik.

Egyes füfélék a savanyú tőzeget aránylag rövid idő alatt 
teljesen átszövik s a tőzeg finom porszerü anyaggá esik szét. 
Ilyen fü az Aira flexuosa, a Festuca ovina, a Nar
dus stricta és a Molinia coerulea.

Nagy hatással vannak a mezőgazdasági művelés alatt álló 
talajokra a különböző dudvák, mert ezek nagy gyökerekkel 
bírnak, a talajban tehát sok organikus anyag képződik, to
vábbá a talaj szellőzése fokozottabb lesz. Ilyen dudva a 
Círsium arvense, amely a szántó morzsa alsó rétegében 
vízszintes irányban hosszan növő gyökereket fejleszt. Ilyen 
gyökerekkel bir azAgriopyrum repens és a Tussilago 
f a r f a r a is. Erdőben, tisztásokon látható gyakran a Carex 
b r i z o i d e s nevű dudva, mely a felújítás szempontjából igen 
kellemetlen.

Az állatvilág és a talaj.
A talajban élő állatvilág vagy olyan, mely mindig a ta

lajban él, mint pl. a földi giliszták, vagy pedig olyan, mely a 
talajban csak a teljes kifejlődésig tartózkodik s azután bogár 
alakjában eltávozik a talajból.

A talajban élő alacsonyabb rendű állatok, amelyek min
dig a talajban élnek a Rotatoriák, a Nematodák, a 
földi giliszták, a rákok és a rovarok.

A Rotatoriák a talajban csak kisebb mennyiségben for
dulnak elő. Szántókon a Rotifer vulgárist lehet fellelni. 
Ezek szerepe a talajban még nincs egészen tisztázva.
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A Nematodak a talajban, de különösen erdei humuszban 
igen elterjedtek, így: a Dorylaimusok, a Tylenchusok 
és az Enchytraeidek.

A Dorylaimus-félék nedves humusz, de homoktalajon is 
élnek; szükséges tápanyagukat a növények gyökereiből szívják 
ki. Stoklasa szerint azonban nemcsak füveket, hanem a cukor
répát, a burgonyát és a búzát is megtámadják és igen nagy 
károkat okozhatnak.

A Tylenchus félék egész életük alatt megtartják mozgé
konyságukat ; a talajban folyton vándorolnak.

Az Enchytraeidek fehér, cérnaforma vékony giliszták, 
amelyek úgy az erdei talajban, mint a szántókon nagy károkat 
okozhatnak. Különösen a csírázó magvakat és a magból kibújt 
csirát támadják meg. A kicsirázott növényt a legfinomabb 
gyökérszálakon keresztül támadják meg. Káros tevékenységü
kön kívül a humusz képződésnél játszanak szerepet, ameny- 
nyiben elhalt testükkel növelik azt. Schweizban már 1 m2 
területen 5000—80.000 darabot számoltak.

A legelterjedtebb Nematoda azonban a Heterodera 
Schachtii, amely a legkülönbözőbb növények gyökerein él, 
azonban előszeretettel a répa félék, a kel, kalarábé és ká
poszta félék gyökereiből szívja a nedvet.

Az állandóan talajban élő alacsonyabb rendű állatok kö
zül talajtani szempontokból elsősorban említendők a földi gi
liszták. Ezek a talajt phyzikailag és chemiailag alakítják át. 
Phyzikailag azáltal, hogy hosszú alagutakat fúrnak, ezek falait 
váladékukkal ragasztják össze úgy, hogy ezen alagutak tar
tósak s ezáltal a talaj víztartalmának, levegő tartalmának és a 
morzsás szerkezetnek szabályozására alkalmasak lesznek. Forró 
égöv alatt 1 m hosszú s ehhez képest megfelelő testes pél
dányok is élnek a talajban, ezek természetesen keresztül-kasul 
lyukgatják a tropikus talajokat, melyek így kiváló phyzikai 
tulajdonságúvá lesznek. A mi viszonyaink között a giliszták 
átlag 1 méter mélységig hatolnak le, télen rendesen ezen 
mélységben is húzódnak meg, mert ide a fagy már nem ér. 
Az orosz steppeken már 5—7 méter mélységben is találtak 
nagyobb fajtájú gilisztákat. A szárazságot igen megsinylik és 
könnyen elpusztulnak, épen azért a talaj felületén csak rövid 
ideig tartózkodhatnak.

A phyzikai hatásnál chemiailag még jobban működnek 
a giliszták. A korhadó humuszt behordják üregeikbe és ezt a
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termőfölddel együtt, amelyet a benne levő mikroorganizmusok 
és a még el nem korhadt fehérjeanyagok kedvéért esznek — 
felfalják. A felfalt termőtalajt ürülék alakjában újból kiadják; 
így képződik a koprolitikus humusz. Az ilyen ürülékből hol
danként már 200—1000 kg-ot is találtak s természetes, hogy 
ebből az ürülékből a növények sok tápanyagot vehetnek fel. 
Kísérletek mutatják, hogy oly területen, amelyen nem volt 
giliszta, a termés csak valamely hányadát képezte a gilisztás 
terület termésének. Forró égövi megfigyelések azt mutatják, 
hogy a legfelső termőtalajréteg 60 cm mélységig 25 év alatt 
teljes egészében átment már a giliszták emésztő szervein s 
hektáronkint 5500 kg gilisztaürüléket állapítottak meg. Henry 
kísérleteket végzett gilisztákkal, amelyeket bükk, tölgy és 
gyertyán lehullott leveleivel táplált és kitűnt, hogyha 1 m2 
területen csak 30 giliszta van, akkor az alomból holdankint 
125 kg-ot falnak fel. A giliszták ürülékének vizsgálata mutatja, 
hogy a felfalt talaj és az ürülék chemiai összetétele között 
különbség van és pedig az ürülékben megnövekedik a növé
nyek által felvehető phosphorsav, de különösen a mész szá
zalék. A mi erdeinkben és mezőgazdasági talajainkban a gi
liszták mennyisége függ a talajvíz és különösen a humusz 
tartalmától, de a talaj szerkezete is befolyással van a 
mennyiségükre. A laza homokos talajok közismerten kevés 
gilisztát tartalmaznak, míg a vályogos talajokban tömegesen 
fordulnak elő. Nyers humusz alatt úgy bükkerdőben, mint a 
szabad síkságon alig található giliszta. A giliszták között ker
tekben, kaszálókon és szántókon előfordulnak aLumbricus 
terrestris, aLumbricus rubellus és a Helodrilus 
D. octaedrus.

A talajban előforduló rákok között a Corophium 
grossipes nevű 2 cm hosszú kis rák játszik igen fontos 
szerepet a marschtalajok kialakulásánál.

A rovarok között a talajban a humuszképződés körül 
a Podura villosa nevű 3'5 mm hosszú kis rovar szerepe 
fontos, amennyiben a leesett lomb között végzi életműkö
dését. A többi rovarok között a hangyák és termiták 
fejtenek ki figyelemre méltó működést a talaj szerkezetének 
megváltozásánál.

A cserebogár pajodja talajfelturásával ugyan némile- 
kedvezően befolyásolja annak szerkezetét, de viszont rendg 
kívül káros a növényzetre. A pajodok közlekedése nem alagút-

15
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szerű, mint a gilisztáké; ennél primitívebb, de igen érdekes. 
Előrehaladtukban maguk előtt a talajból csomót formálnák s 
ezt lábaikkal hasuk alá vonva, rajta keresztül vetik magukat. 
Ezáltal természetesen lazítják a talajt.

A magasabbrendű állatok közül az egerek, az üregi 
nyúl, a vakond és a háziállatok lehetnek látható ha
tássala talajra. Az erdei humuszban s a szántóföldben az egerek 
üregeket készítenek és ezáltal a talaj víztartalmát és szellőz
tetését szabályozzák. Ezek az állatok különösen nyers humusz- 
szál biró bükkösökben a humuszt sokszor egészen az ásványi 
talajrétegig átlyukasztják.

A rágcsálók közül az üregi nyúl hatásáról ehelyütt csak 
annyit, hogy pl. Ausztráliában a talaj nagymérvű átfúrása 
által valósággal természeti csapássá vált.

A vakond, mely csemetekertekben, veteményes kertekben 
sokszor nagy károkat okoz az erdei talajban, igen hasznos 
tevékenységet fejt ki. Megfigyelések szerint az erdei talaj nagy 
részét áttúrja.

A házi állatok az erdei talajra inkább károsak mint 
hasznosak, különösen lejtősebb területeken a túlhajtott legel
tetés által nemcsak a vegetációt teszik tönkre, hanem ami a 
legnagyobb baj, a talajt elkopárosítják, mint ahogy ez a 
magyarországi kopár legelőknél látható. Egyes esetekben a 
vaddisznó és különösen a szelíd disznó hasznosan 
befolyásolja a legfelső talajréteget, így különösen vastag nyers 
humusz takaróval biró bükkösökben a kemény, tömör takarót 
feltörik és feltúrják, miáltal a makk a termőtalajba kerülhet 
és kicsirázhat. Olyan bükkösökben, ahol a nyers humusz még 
csak kezdődő stádiumban van, házi disznóknak az erdőbe 
való behajtása a természetes felújítást segíti elő.

Az emberi tevékenység hatása a talajra.
Az ember a talajra kétféleképen hathat. Helytelen gazdál

kodással termőtalajokat tesz tönkre. Erdő tarravágással, 
túlhajtott legeltetéssel nagy területek kopárosodnak el, 
ennek következtében a hirtelen lefolyó csapadékvíz, a talaj 
felületén kimondhatatlan károkat okoz. Egész országrészek 
alakulnak át ilyen módon terméketlen talajokká, ahogy azt 
legjobban Isztria, Dalmácia és általában az egész Földközitenger 
körüli vidék mutatja, mely még több száz évvel ezelőtt erdővel
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volt borítva. Itt tudniillik a hajó és más építési célokra kivágott 
fatömeget mesterséges úton nem pótolták s így a csapadékvíz 
és a nap korlátlan hatása a termőréteget teljesen tönkre 
tette. Visszamaradt a minden termőképesség nélküli Karst, 
mely ilyen állapotban mesterséges erdősítések elé, már majdnem 
leküzdhetetlen akadályokat gördít. A hazánkban levő kopár 
és vízmosásos területek legynagyobbrészt szintén emberi kéz 
és tudatlanság eredményei. (Korábbi századok erdőpusztításai.)

Ugyancsak az erdő gondatlan kipusztítása idézte elő 
északon a heidét az ortstein területeivel és a futó
homokot. Legújabb korban a Missisipi és Missuri 
közötti erdős területek kiirtásával, továbbá a praireken 
folytatott rablógazdálkodással is óriási területeket tettek tönkre, 
amelyeket ma csak mesterséges eszközökkel lehet javítani.

Az emberi kéz azonban hasznos is a talajra olyankor, ha 
erdőterületeket, amelyek a mezőgazdasági művelésre alkalma
sak, szántókká, kertekké, elromlott területeket trágyázással 
termőtalajokká alakit át, kopárokat, vízmosásokat, futóhomokot, 
karstot és fényért befásít. Az erdei talajokat az emberiség már 
a legrégibb időben irtással és égetéssel alakította át mező- 
gazdasági talajokká. Az égetési folyamatokról majd későbben 
lesz szó, most csak megjegyezzük, hogy ezzel megváltoztatták 
a talajnak úgy a physikai mint chemia tulajdonságait. A 
mezőgazdasági talajokon az ember gabonaneműeket termel, 
de ezek soha sem alkotnak természetes növénytakarót, mert 
ha a gabonaneműeket ápolás nélkül termesztenénk, ezek 
tönkremennének s helyüket gyomnövények foglalnák el.

A legtökéletesebb talajnem, amely emberi művelés által 
áll elő, a kerti talaj, mert a legjobb phyzikai és chemiai tulaj
donságokkal bir. Trágya alkalmazás, kellő mechanikai meg
dolgozás következtében optimális viztartalmúak, jól szellőznek, 
átlagos talaj hőmérsékletük kedvező magas és a trágya dús 
hozzáadása következtében sok könnyen felvehető növényi táp
anyagot tartalmaz. A sok organikus anyag következtében 
a mikroorganizmusok száma rendkívül megnövekszik, a bioló
giai és chemiai jelenségek nagyon élénkek.

Kevesebb gondozással kerültek ki az ember keze alól a 
szántók, melyek rendesen nem olyan tápanyagdúsak, mint a 
kerti földek ; sokkal kevesebb organikus anyagot és mikro
organizmust tartalmaznak. A művelés miatt a szántóban a 
humusz anyagok rendkívül gyorsan bomlásnak indulnak s így
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többszöri megműveléssel pótolja az ember a mikroorganiz
musok hiányát. A gabonanemüek termesztésénél idővel jól 
kifejlődik az úgynevezett szántási réteg (a szántó morzsa) és 
az altalaj. A szántó morzsa legjobb phyzikai és chemiai tulaj
donságokkal bir.

Az embernek a talajra erdőgazdasági növények termesz
tésével gyakorolt hatását az erdőműveléstan tárgyalja.

A magasabbrendű növényzet és a talaj 
phyzikai és chemiai tulajdonsága 

közötti összefüggés.
A talajtannak egyik legérdekesebb fejezete a termő

hely ism e r et tan; ez tárgyalja a magasabbrendű növényzet 
és a talaj phyzikai és chemiai tulajdonságai közötti összefüggése
ket. Ezen összefüggések kérdésében azonban még igen eltérők a 
nézetek. Hogy valamely növény milyen talajon fejlődik ki jól 
és olyan tömegekben, hogy ezáltal a többi növényzetet vissza
szorítsa és ezzel azt a benyomást keltse, hogy csak ezen 
egyetlen talajnemen fejlődik ki,’ az különböző tényezőktől függ. 
Az első tényező a talajklima, ez pedig szoros összefüggésben 
van a talaj hőmérsékletével, víztartalmával és a párolgással, 
nemkülönben a külső éghajlattal. Az éghajlati tényezők közül 
viszont elsősorban a hő és a csapadék van hatással a növény
zetre ; ez az oka annak, hogy a növényföldrajz a növényzetet az 
egész föld felületén zónákba osztja, amely beosztás alapját a 
hőmérséklet képezi.

Csakhamar kitűnt, hogy a hőmérsékleti zónabeosztás a 
növényzetre nem egészen helyes, mert a csapadék mennyisége, 
továbbá a csapadék és az elpárolgás közötti viszonyszám 
szintén nagy hatással vannak a növények elterjedésére, tehát 
ezt is figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy a kiima humid 
vagy arid volta a hőmérsékleti zónákba osztott növénycsopor
tokban igen nagy változásokat idézett elő. De amikor ezen 
factorokat is figyelembe vették, kitűnt, hogy a növényzet
nek a különböző zónákban mutatott legfontosabb jellegei 
csak igy is legfeljebb nagy vonásokban adnak egységes 
képet. A növényzetnek különböző zónákban mutatott válto
zásait tehát ezekután elsősorban a talajok eltérő phyzikai
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tulajdonságával kísérlik magyarázni; ez a termőhely- 
ismerettan phyzikai iránya.

Természetes, hogy elhibázott dolog a talajon élő sajátos 
növényzetet csakis a talaj phyzikai tulajdonságaival indokolni, 
Érthető tehát, ha emmiatt igen sok megmagyarázhatatlan jelen
séggel kerültek szembe. így pl. feltűnt, hogy igen kötött talajon 
olyan növényzet élt, amely laza talajokban is előfordult, stb.

Ezek után már a talaj és a rajta levő növényzet közötti 
összefüggésekre a talaj chemia összetételében keresték a ma
gyarázatot ; igy alakult ki a termőhelyismerettan 
chemiai iránya és mondhatni, hogy ez az irány ered
ményesebben világított rá a talaj és a rajta levő növényzet 
közötti kapcsolatokra. Az eredmény mégis az lett, hogy ezen 
a téren végletekbe ragadtatták magukat a kutatók, innen 
folyik azután, hogy az általánosan felállított szabályokban 
igen sok kivételnek kell helyet adni.

Az azonban tény, hogy a talaj chemiai összetételének 
bizonyos növényekkel való szoros kapcsolata nem tagadható, 
így pl. feltétlen bizonyos, hogy a tápanyagokban igen szegény 
savanyú fenyér talajokon határozott növénycsoportok lelhetők 
fel; továbbá vannak növények, melyek csak mésztalajokon 
nőnek s viszont olyanok is, amelyek csak mészmentes talajban 
élnek. Igen jellegzetes vegetáció fejlődik továbbá különösen 
Na Cl-ot, Na2 CO3-ot tartalmazó talajokon. A többi chemiai 
alkotórészre azonban még eddig különleges növény assotia- 
tiokat nem mutattak ki, miután itt a helyzet nincs még úgy 
tisztázva, mint a mésznél, Na Cl-nál és Na2 CO3-nál.

A laza, savanyú ásványi tápanyagokban szegény fenyér 
talajon elsősorban a Calluna vulgaris majd az Erica 
tetralix szorítja vissza a többi növényi egyedeket. Ezek a 
növények olyan gyökérrendszerrel bírnak, amelynek segítségé
vel még ebből a szegény talajból is fel tudják venni a táp
anyagokat, amiből következik, hogy olyan talajoknál, ahol 
sok a tápanyag és annak felvétele a gyökerek által igen 
könnyen megy, ott az ilyen növények túlhajtott táplálkozás 
áldozatává válva elpusztulnak. Különösen látható ez fenyér 
területeken, amelyeket mezőgazdasági művelés alá fognak és 
nagy mennyiségben kapnak műtrágyát, mire a Calluna és 
Erica aránylag rövid idő alatt kivész a művelés alatt álló 
területről.
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Az ásványi tápanyagokkal szemben igen érzékenyek a 
S p h a g n u m-félék; ezek csak sóban igen szegény vizben 
fejlődnek ki, mihelyt azonban a vizbe ásványi tápanyagok 
kerülnek, azonnal kipusztulnak.

Le nem tagadható szoros kapcsolat van a talajban 
előforduló Ca CO3 és bizonyos növényi egyedek között. 
Közismert dolog, hogy a kék és sárga lupin olyan talaj
ban, amelyben csak kevés a mész, nem tudnak jól kifejlődni; 
mészmentes talajt kívánnak. Az erdei fák között rendkívül 
érzékeny a Ca CO3-al szemben a Castanea vesca és ahol 
az tömegesen, esetleg csoportosan fordul elő, biztosra vehető, 
hogy a talajban csak nyomokban van CaCO3. A Sopron 
környéki gesztenyésekből vett talajpróbák 0'05—O'l°/o Ca O-t 
tartalmaznak, de ennek a mészmennyiségnek nagy része való
színűleg nem Ca CO3. Teljesen mészmentes talajon szokott 
előfordulni nagyobb mennyiségben a Chrysanthemum 
segetum, a Saxifraga granulata és a Rumex 
acetosella. Ezek a növények valóságos indikátorok a 
mészre nézve; belőlük biztosan lehet következtetni arra, 
hogy a talaj legfeljebb csak igen kis mennyiségben tartalmaz 
meszet.

Ha azonban a sok meszet tartalmazó talajok növényzetét 
vizsgáljuk, rájövünk, hogy itt már nem lehet oly apodiktikusan 
kimondani, hogy az ott talált növények csak mésztalajokon 
fordulnak elő; tulajdonképen tehát nincsenek csak mészen 
növő növények. Egyes helyeken némelyek csak mészen 
szaporodnak el, más helyen azonban ugyanaz a növény mész
mentes talajon igen jól érzi magát. Meszet szerető, de más 
talajokban is ritkán előforduló növények a Pastinaca 
opava, DaucusL., Trifolium rubens, Adonis ver
nalis, Stipa pennata, Helleborus foetidus, Saxi
fraga tridactyles és mások, amelyekről majd a mész- 
talajok tárgyalásánál lesz szó.

Hogy milyen óvatosan kell következtetni a növény vege
tációból a talaj chemiai összetételére, azt legújabban a G i p s o- 
p h i 1 á k esete mutatja. Ezek a növények gypstalajok vezér
növényeiként szerepeltek, azonban kitűnt, hogy pl. a déli 
Harzhegység gypshegyeinek jellegzetes Gypsophila fasti
gia t a-ja, a tucheli Heidében és déli Keletporoszország homok
talajain is előfordul feltűnő nagy mennyiségben, pedig azokban 
a homokokban nincs gyps.
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Szorosabb kapcsolat van azonban a talajban nagyobb 
mennyiségben előforduló Na Cl, a Na2 C03 és az úgynevezett 
Halophyta és szikes növények között, ahogy ezt a sós 
talajok tárgyalásánál fogjuk látni.

A talajban előforduló többi chemiai alkatrészre bizonyos 
növényzetből következtetni igen nehéz és könnyen helytelen 
következtetésekre ragadtathatjuk magunkat.

Az irodalom felemlíti, hogy a talajban nitrogenhiányt 
jelez a Draba verna és a Holosteum umbellatum, 
viszontaStellaria media, azAnagallis arvensisésaz 
Aethusa Cynapium nitrogénben dús talajra vall.

Az ezen fejezetben elmondottakat összefoglalva kimond
hatjuk, hogy a talaj chemiai összetételére a nö
vényekből csakegyes bizonyos növényeknél kö
vetkeztethetünk teljes biztonsággal; ezek a me
szet nem biró növények. Viszont olyan növé
nyekből, amelyek bizonyos talajokat csak 
előnyben részesítenek, a talaj chemiai össze
tételére teljes biztonsággal következtetést 
vonni már azért sem tudunk, mert ezek igen 
sokszor más talajokon is kifejlődnek. Nem 
tagadható azonban az, hogy értékes útmuta
tással szóig álnak igen sok esetben. Sajnos a nö
vényzet túlnyomó része a legkülönbözőbb talajnemekben képes 
normálisan kifejlődni s ezekből a talaj nemére következtetést 
vonni nem is lehet.
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VI. RÉSZ.

A talajok osztályozása.
Bevezetés.

A talajok osztályozásánál különféle szempontokat vehe
tünk figyelembe. Történhetik az osztályozás pl. geológiai 
szempontokból; ezen az alapon való talaj osztályozás azonban 
nagyon tökéletlen, mert ugyanolyan összetételű kőzetből az 
elmállásnál más és más talajok keletkezhetnek. így pl. a grá
nitból elmállás révén rendesen kitűnő talajok képződnek, de 
az egyes mállasztó factorok előtérbe jutása esetén legter
méketlenebb homok talaj is keletkezhet belőle. E példa is 
mutatja, hogy a geológiai osztályozás a talaj termőképessé
gére a legritkább esetben ad felvilágosítást.

Feloszthatjuk a talajokat még aszerint is, hogy az eredeti 
anyakőzet felett vannak-e, vagy pedig külső erők hatásával 
(viz, szél), a mállási folyamat előtt vagy után kisebb vagy 
nagyobb távolságra jutottak az anyakőzettől. Előbbiek az 
eluvialis utóbbiak a kolluvialis talajok. Régebben 
azt hitték, hogy az eluvialis talajoknál az anyakőzet chemiai 
összetétele játssza a főszerepet; ma már tudjuk, hogy a fő 
talajképző factor az éghajlat. Az anyakőzet hatása a talaj 
kialakulására annál kisebb, minél kevésbbé mérsékelt az ég
hajlat. Mérsékelt éghajlat alatt az anyakőzet a talaj kialakulására 
már igen nagy hatással lehet.

Az eluvialis (vagy primär) talajokat jellemzi az, hogy 
profiljukban a felülről kiinduló elmállást igen jól észlelhetjük ; e 
talajokban legalább három réteget különböztetnek meg és 
pedig a feltalajt (A horizont) az altalajt (B horizont) és az 
őstalajt (C horizont.)

A kolluvialis (vagy secundär) talajok nem ott kelet
keztek, ahol jelenleg vannak; a mai helyükre különböző ter
mészeti erők szállító hatása folytán kerültek. Ezért profiljuk
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az eluvialis talajoktól különbözik, habár sok esetben lehet 
hasonló is. Ez utóbbi eset különösen akkor szokott bekövet
kezni, ha a kolluvialis talaj el nem mállott málladékszemekből 
képződött s képződése után igen hosszú ideig háborítatlanul 
maradt. Ekkor ugyanis a klimatikus tényezők hatása alatt 
megkezdődik az elmállás, amely úgy mint az eluvialis 
talajoknál kialakítja mind a három réteget. A kolluvialis tala
jokban azonban többnyire helyi eltolódások következnek be 
s ez esetben profiljuk nem alakulhat ki; igy a homoki dünék, 
miután folytonosan vándorolnak, egész egynemű szerke
zetűvé válnak.

Természetes, hogy az ilyen szempontból való osztályozás 
még kevésbbé adhatja meg a talajok termőképesség szerinti 
értékét.

Vannak kutatók, akik a talajokat a rajtuk termő növényzet 
szerint klasszifíkálják és műveikben búza, rozs, zab stb. vagy 
bükk, fenyő, tölgy talajokat ismertetnek, azonban ez az osz
tályozás sem dönti el a talajak mezőgazdasági vagy erdőgaz
dasági értékét, mert hiszen ezeknek a talajoknak a termő- 
képessége legelső sorban a gazdálkodás és a talajművelés 
módjától s az éghajlattól függ.

A mesterséges osztályozások közül a leghelyénvalóbb 
az, amelynél a talaj fizikai és chemiai tulajdonságát vesszük 
alapul s a különböző talajokat az elmállás főalkotórészeinek 
egymáshoz való viszonya után Ítéljük meg. Az elmállás főalkotó 
részei a homok, az agyag, a humusz, a mész és eszerint osz
totta be Thaer a talajtan egyik mestere a talajokat, köves, 
homokos, vályogos, agyagos, humuszos, lápos, meszes és 
márgás talajokra. Ilyen beosztás mellett legjobban láthatjuk 
a talajok fizikai, chemiai és biológiai tulajdonságait, melyek 
együtt adják a talajnak tulajdonképeni értékét.

A legérdekesebb talaj osztályozás azonban az, ahol a kli
matikus tényezőket és pedig legelső sorban a csapadékot és 
a hőmérsékletet vesszük figyelembe. Ez a természetes osz
tályozás, mely szerint humid és arid talajokat külön
böztetünk meg. Humid talajok területei azok, amelyekben a 
csapadék nagyobb, mint az elpárolgás; arid talajok területei 
azok, melyeknél az elpárolgás van túlsúlyban.

Megfigyelések mutatják, hogy mérsékelt, közepes 
hőmérséklet és 200 milliméternél kisebb csapadék mellett 
arid, 500 mm-nél nagyobb csapadéknál pedig humid a
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terület. 200—400 mm között van a semiarid, 400—500 mm 
csapadék között a sémi humid éghajlat

Természetes, hogy ez a beosztás azonnal megváltozik, 
mihelyt a terület hőmérséklete magasabb, mert akkor nagyobb 
a párolgás, tehát több csapadéknak kell leesni, hogy a kiima 
humid legyen. Merz szerint a középamerikai trópusokban, 
ahol az évi középhőmérséklet 25—27° C. között van, az arid 
és humid kiima határa 1100 mm.-nél, Német kelet-Afrikában 
22—24° C.-nál 800—1000 mm, között van.

Németországban 8—9° C. évi középhőmérséklet mellett 
500mm.nél kevesebb csapadéknál, Argentiniában pedig 16—17° 
C. mellett 800 mm. csapadékoknál van sémi humid kiima.

Különböző szakírók bizonyos változásokkal alkalmazzák 
a természetes oztályozást.

G1 inka az osztályozás alapjául az átnedvesedés fokát 
veszi, de figyelemmel van arra is, hogy a kérdéses talajtípus 
kialalakulásnál külső éghajlati tényezők, vagy az anyakőzet tulaj
donságai játszottak-e nagyobb szerepet,

Ramann színük szerint osztályozza a különböző tala
jokat és humid, arid, továbbá hideg, mérsékelt és forró égövi 
talajokra osztja azokat.

Láng az arid és humid talajokat exakt módon olyan
képen véli meghatározhatni, hogy az arid és humid területek 
határát az évi csapadék és az évi középhőmérséklet segít
ségével állapítja meg s kimondja, hogy a humid és arid terü
letek határán az évi középhőmérséklet minden egyes fokára 
40 mm. (átlagos érték) csapadéknak kell jutni; ez pedig Közép- 
Amerikában 41—44 mm., Magyarországon a Duna—Tisza 
között 40 mm. Ezt a számot, amelyet a csapadékból és az 
évi középhőmérsékletből számíthatunk ki, Láng eső factor- 
n a k nevezi. Az eső faktor segítségével pl. kiszámíthatjuk, 
hogy egy bizonyos középhőmérsékletnél, mikor arid vagy 
humid a terület. 10° C. középhőmérsékletű területen 400 mm.- 
nél, 25° C. középhőmérsékletnél 1000 mm. csapadéknál van 
ez a határ.

A talajok mesterséges osztályozása.
A talajok osztályozása azok fizikai és chemiai tulajdon

ságai alapján.
A különböző talajokat chemiai és fizikai tulajdonságuk 

szerinti osztályozás esetén : köves, homokos, agyagos, vályogos
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meszes, márgás és humuszos talajokra osztjuk. Ezt a beosztás 
gyakorlati talajbeosztásnak nevezzük, mert a kő, agyag, mész 
és humusz tartalmat veszi alapul.

1. Köves talajok.
Köves talajok azok, amelyekben a durvább kőzet törme

lék oly mennyiségben fordul elő, hogy a talaj tulajdonságát 
határozott irányban befolyásolja. A kő és kavics tartalom 
legalább 80%; az ilyen talajokban az agyag és a humusz 
erősen visszaszorul. Ezek a talajok túlnyomórészt hegységi 
erdei talajok.

Ha a köves talajok törmeléke részben finomabb alkotó
részekre esik, az ily talajok már termőképesek lehetnek, 
termőképességük azonban az anyakőzet chemiai összetételétől 
függ. A bazaltokon és melaphyrokon a legszebb lomberdők 
diszlenek, mert ezek tápanyagdús és könnyebben bomló kőze
tek. Nehezen bomló, kevesebb tápanyagot tartalmazó gránito
kon, porphyrokon, inkább a tűlevelűek telepednek meg.

A köves talajok nem teljesen kialakult talajformák, mert 
a különböző mállási tényezők még erősen hatnak rájuk, mi
által homok, agyag, mész és vályog talajok képződhetnek 
belőlük.

A köves talajokat két csoportra osztjuk és pedig a grus- 
és kavicstalajokra. Ide sorozom azonban még a sziklát és 
a nagy szikladarabokból álló talajt is, melyek tulajdonságaikra 
nézve ide állanak legközelebb.

Grustalajok.
A grustalajókban a kövek hegyesek, éles élekkel birnak; 

ezen talajok az őskőzetek első mállási termékei. Termő- 
képességük csekély, különösen, ha nagy sziklákból állanak 
(kőtengerek). Ilyen helyeken az erdei fák gyökerei csak az 
egyes sziklatömbök közötti üregekben terjeszkedhetnek. Meg
különböztetünk humuszos, vályogos és tiszta grus 
talajokat.

A humuszos grustalaj. Magas hegységei erdők és lege
lők talaját alkotja.

A vályogos grus 5—20% agyagot tartalmazhat s ez 
esetben elég nedvesség esetén kielégítő termőképességü is lehet. 
Ilyenek a magas hegységi legelők talajai, de kedvező helyi 
viszonyok mellett gyakran a szőlő is megteremhet rajtuk«
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A tiszta gr us talaj ok rendesen csak törmelékből álla
nak, amelyeken alig van vegetáció és legfeljebb útkövezésre 
alkalmazhatók.

Kavícstalajok.
A kavicstalajok folyóvíz hatása alatt keletkeztek, azért 

a kőtörmelékek le vannak bennük csiszolva, gömbölyded 
alakúak, de ezenkívül a viz ki is mosta belőlük a finom mál- 
ladék legnagyobb részét. Ilyen talajok rendesen folyók és 
patakok völgyében fordulnak elő ; sok esetben csak az al
talajt képezik s felettük termő talajréteg lehet.

A kavícstalajok a vizet könnyen átengedik és talajvíz 
kapacitásuk minimális. Megkülönböztetünk vályogos vagy 
márgás, továbbá tiszta kavics és grandos talajt.

A vályogos kavicstalaj legfeljebb 20% agyagot, márgát 
és 80% kavicsot tartalmaz.

A tiszta kavicstalaj az előbbivel szemben alig tartal
maz finom málladékot.

A grandos talaj legnagyobb részt 1—2 mm szemekből 
áll. Rendesen erdei talaj.

Köves talajhoz számítható mindezeken felül még a 
szikla, amelyben csak kevés repedés van, továbbá a 
nagy szikladarabokból álló talajok is, amelyek humid

területeken az erdők termőhelyei.

2. A homoktalajok.
Homoktalajok alatt értjük azokat a talajokat, amelyek 

80—90% vizben gyorsan leüllepedő homokból állanak, ezen
kívül tartalmazhatnak : azonban kevés agyagot, meszet és 
humuszt is. Chemiai összetételük szerint rendesen quarcból 
állanak, de lehet bennük főldpát, csillám, ampbybol, mészkő 
és vasoxyd s e szerint változik a termőképességük is. A 
homokszemek nagysága szerint finom és durva homoktala
jokat ismerünk.

A homoktalajoknál kicsiny a viztartóképesség, különö
sen ha nagyobb szemekből áll a talaj vagy ha nagyon kevés 
humusz anyagot tartalmaz. Kitünően szellőző talajok. Miután 
fajlagos hőjük csekély, kis víztartalmuk miatt gyorsan felme
legednek, de gyorsan ki is hülnek. Általában mondhatjuk, 
hogy a száraz talajokhoz tartoznak. A kora tavaszi felmele
gedés miatt a homoktalajokban a vegetáció előbb indul meg.
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Jellemző a homoktalajokra általában még az is, hogy ren
desen nagyon kevés, növény által felvehető tápsót tartal
mazhatnak, ami természetes is, hiszen nagyon kevés iszapol- 
ható málladék van már bennük, már pedig ebben található a 
legtöbb assimilálható növényi tápanyag. A homoktalajok 
azonkívül gyenge absorptiós képességgel is bírnak, ezért a 
trágyázás alkalmával hozzáadott tápanyagok a talajból könnyen 
kimosódnak; de kimosódnak laza szerkezetük következtében 
az elmállásnál keletkező tápanyagok is, azért ilyen talajok 
trágyázására különös gond fordítandó.

A homoktalajokban — ha rajtuk nyers humusz réteg 
keletkezik — bizonyos mélységben gye pvasérc vagy 
pedig o r t s t e i n képződik. Nyers humusz hatása alatt 
a homoktalajoknál a vas is kimosódik, az altalajba ez eset
ben képződnek a bleicherde-ék. A homoktalajokon fejlődnek 
ki kedvező viszonyok mellett a különböző lápok is.

A homoktalajok rossz tulajdonságait sok istállótrágya 
továbbá mész és agyag hozzáadásával javíthatjuk. A sok 
humuszt tartalmazó homoktalajok kellő kezelés mellett már 
a legjobb termőtalajok közé sorozhatok.

A homoktalajokat humuszos, márgás, vályogos, 
közönséges és laza homoktalajokra osztjuk.

Humuszos homoktalajok.
A humuszos homoktalajok lehetnek gyenge humuszos 

talajok, amelyek csak 1—2°/0 humuszt tartalmaznak és enyhe 
humuszos talajok, amelyek 5—10°/0 humuszt tartalmazhatnak. 
A gyenge humuszos talajok a homokon előforduló erdők alatti 
talajok, míg a több humuszt tartalmazó homoktalajok a folyók 
és patak menti homokos legelőket képezik. Mint gyom
növény a humuszos talajon különösen a Triticum repens 
nagyon elterjedt. Ha kellően trágyázzuk az enyhe humusz 
talajt, akkor a rozs, árpa és kukorica kitünően fejlődik rajta ; 
kevesebb trágyázással különösen a zab adhat jó terméseket.

Márgás homoktalajok.
A márgás homoktalajok 2—4°/0 meszet tartalmazhatnak, 

trágyázással úgy a rozsra, mint a burgonyára kitűnő termő
talajokká válnak. Jellegzetes vadul növő növényei a Medi- 
cagolupulina és a Rubus caesius.
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Vályogos homoktalajok.
A vályogos homoktalajok 5—20% agyagot tartalmaz

hatnak. Nagyobb agyagtartalom mellett már annyira kötöttek 
lehetnek, hogy szárazság alkalmával kiszáradnak s szántani 
rajtuk nem lehet. Különösen a zabnak és a rozsnak jó termő
talaja; a búza, a lóhere már nem ad jó terméseket rajta. 
Főbb gyomnövényzete Novacki szerint a Centaurea cya
nus, az Agrostemma githago, a Veronica verna, 
a Viola tricolor és a Raphanus raphanistrum.

Közönséges homoktalajok.
A közönséges homoktalajok 95% homokot és 5%, vagy 

még ennél is kevesebb agyagot tartalmaznak. Nagyon tápanyag 
szegények, csak a téli rozs ád rajtuk elfogadható termést. 
Ezeken a talajokon vannak a németországi erdei feny
vesek és a fenyér a savanyú humuszréteggel. Akác
cal, nyírrel, Populus nigrával és pyramida
li s s a 1 érdemes fásítani. Jellegzetes növényzete Novacki 
szerint a Calluna vulgaris, Sarothamnus scopa
rius, Verbascum thapsiformae,Trifolium arvense 
Armeria vulgaris, Erophila verna, Plantago 
arenaria, Phleum arenarium, Avena caryo- 
phyllea és Carex arenaria.

Laza homoktalajok.
A laza homoktalajok közé tartozik a futóhomok, 

amely nálunk különösen a Duna-Tisza közén, a Nyírségben, 
továbbá a Morva folyó mentén és Délmagyarországon Deliblat 
vidékén fordul elő. Németországban a futóhomok még sokkal 
nagyobb területeket foglal el; az orosz határtól egészen Hol
landiáig a tenger mentén mindenhol megtalálhatók a futó
homok által képezett dünák. Ezeket a területeket mezőgazda- 
sági művelésre alkalmazni nem lehet, ehelyett erdei fenyő
vel, akáccal és más fanemekkel ültetik be. Ezt megelőzőleg 
azonban a területeken a homok mozgását kell megakadályozni. 
Maga a futóhomok majdnem tiszta quarchomok szemekből áll, 
amelyeket a szél könnyen hoz mozgásba s így a homok foly
tonosan vándorol. Ha a futóhomok forróbb nyári hőmérsékletű 
területek alatt fekszik, már átmenetet képez a tulajdonképeni 
homoksivatagba. A futóhomoknak és a lazahomoknak, (amely
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még nem egészen futóhomok tulajdonságú) legfeltűnőbb növényei 
Calluna vulgaris, Elymus arenarius, Arundo 
arenaria és az Aira conescens. A szegedvidéki laza
homokon előfordul a Festuca vaginata, Procumbens, 
fumana, Koeleria glauca, Polygonum arenaria, 
Alisum tortuosum, Silene otites, Cynodon Dac
tylon, Euphorbia Gerardiana, Bromus tektorum, 
Calamagrostis Epigeios; időnkint viz alá kerülő ho
mokon pedig a Lythrum salicaria és a Juncus Ge- 
r a r d i szokott előfordulni.

Miután kellő kezeléssel még a nagyon rossztulajdonságú 
homoktalajok is kitünően termő talajokká alakíthatók, az át
alakítással is fogok röviden foglalkozni.

Homoktalajok javítása.
A homok gyenge víztartó és absorbeáló képességét úgy 

emeljük, hogy agyagot, márgás anyagot, kompostot, tőzeget 
vagy tőzeges talajt és istállótrágyát hordatunk a talajra. Az 
agyag jelenléte a viztartóképességét és az absorptiót emeli. 
Miután azonban tiszta agyagot alkalmazni nem célszerű, mert 
a homokkal nehezen keverhető, inkább márgás, vályogos 
talajt hordatunk a homokra 5—10 évenként. Ha elég 
vályog kerül a homokba, úgy a talaj viztartóképessége 
olyan mérvű, mintha humusz volna benne, de ezenfelül 
a vályog hatása tartósabb is, mert a humusz a homokban 
igen gyorsan korhad el s a folytonos humuszpótlás nagy költ
ségekbe kerülne. A humusz gyors korhadása miatt az istálló
trágyából és kompostból nem szabad egyszerre nagy mennyi
séget hordatni a homokra, mert a hirtelen korhadás követ
keztében annyi tápanyag keletkezik, amelyet a talaj absorbeálni 
nem képes, a felmaradó rész tehát kimosódik. Az istállótrágyát 
kevéssel a vetés előtt inkább kis tételekben többször hordatjuk 
a talajra s jól alászántjuk. Nagy mértékben emeljük a talaj 
organikus anyagának a tartalmát, ha hüvelyeseket vetünk beléje 
és a kifejlődött növényzetet alászántjuk. Ez a „zöldtrágya“ ren
geteg nitrogént ad a talajba és egyetlen talajnem sem hálálja meg 
a zöldtrágyázást olyan jól, mint a homok. Ha a homokban 
elég trágya áll rendelkezésre, akkor majd minden gabona
nemű kiválóan terem benne; kevés trágya esetén azonban 
óvni kell a homoktalaj tápanyagtartalmát, tehát csak az igényte
len téli és nyári rozsot, zabot és tatárkát kell benne termelnünk,
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3. A vályogtalajok.

Vályogtalajok azok, amelyekben 20—50% íszapolható 
agyag és 80—50% homok van. Ha az íszapolható rész 
15—20%-ra csökken, az esetben a talaj homokos vályogtalaj, 
melyre jellemző, hogy meszet alig tartalmaz és a sósav próbára 
vagy egyáltalában nem, vagy csak gyengén reagál. A vályog
talajok képezik az átmenetet a homokos és az agyagostalajok 
között; nem tartalmaznak annyi agyagot — különösen kolloi- 
dalis agyagot — mint az agyagtalajok és ezáltal a talaj kolloidok 
csak jó tulajdonságaikkal jutnak kifejezésre. Chemiai össze
tételük az anyakőzettől függ s általában mondható, hogy elég 
növényi tápanyagot tartalmaznak. Nitrogen tartalmuk szűk 
határok között mozog; a káli tartalom az agyag százalék 
növekedésével emelkedik. A vályogokban ugyan rendesen 
nagyon kevés a mész, mégis többször már nagyon is eltérő 
mésztartalmakat mutattak ki a kutatók. A phosphorsav 
a vályogokban kisebb mennyiségben található, mint ahogy azt 
a talaj különben oly jó tulajdonságainál fogva elvárnánk, de ép 
ezért a vályogtalajok phosphortrágyára jól reagálnak. Általában 
a legjobb termőtalajok és rajtuk árpát termesztenek, vagy ha 
elég humusz van bennük, kitűnő búzaföldekül is beválnak. 
A vályogtalajok jó víztartó képességgel bírnak, azonban száraz 
nyáron, különösen a vegetáció nagy transpiratiója következ
tében erősen kiszáradhatnak és ily esetben gyengék a ter
mések. Száraz, meleg tavasz alkalmával szintén szenved
hetnek a vetések s ezért a vályogtalajoknál a téli és őszi csapa
dékok nagysága fontos termelési tényező.

Szellőztető képessége függ a talaj morzsás szerkezetétől; 
a kötöttebb vályog a levegőt csak gyengén ereszti keresztül. 
Felmelegedése közepes, de függ az agyag és a víztartalomtól.

Kitűnő absorbeáló képességgel bir, ennek mértéke azonban 
a talajkolloidok mennyiségétől függ. A morzsás szerkezet a 
vályogban annál nagyobb méretű, minél kevesebb benne az 
agyag. Több kolloidot tartalmazó vályogokban a csapadék a 
talaj felületét eliszapolhatja, ép ezért nehezebb vályog talajo
kon levő erdőknél az alom takaróra nagy gond fordítandó. 
A vályogtalajokban az organikus anyag bomlása és a salétrom 
képződés élénk; a jobb absorbeáló tulajdonság miatt nem 
kell attól tartanunk, hogy a csapadékvíz a tápanyagokat ki
mossa.
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A vályogok kitűnő szántókat, legelőket, kaszálókat, 
szőlőket és erdőterületeket képeznek. Megkülönböztetünk 
humuszos, közönséges, nehéz és homokos-kavicsos 
vályogot, de ehelyütt fogom tárgyalni a lösz talajt is.

Humuszos vályogtalaj.
A humuszos vályog 5—10% humuszt is tartalmaz és való

ban a legjobb mezőgazdasági talajnak tehinthető. Legjobban 
fejlődik rajta a cukorrépa és az árpa, de nem kevésbbé a 
többi gabonanemü. A humuszos vályogon a Fumaria o f fi
ci n a 1 i s, a Mercurialis anna és a Senecio vul
garis szokott nagyobb mennyiségben előfordulni.

Közönséges vályogtalaj.
A közönséges vályog nagyon el van terjedve és sokszor 

40°/o iszapolható málladékot is tartalmazhat. A rajta növő 
vad gyomnövények közül nagyobb mennyiségben tűnnek fel 
Novacki szerint a Delphinium consolida, Papaver 
rhoes, Ranunculus arvensis, Sonchus arvensis 
Cirsium arvense, Cichorium inty b u s, Ve r o ni c a 
arvensis, Capsella bursa pastoris, Matricaria 
Chamomilla, Anthemis arvensis és a Chrysan
themum segetum. Vályogos kaszálókon pedig előfordul 
a Taraxacum officinale, Chrysanthemum leu- 
canthemum, Ranunculus repens, Tanacetum vul
gare, Daucus carota, Carum carvi és az Anthris- 
cus silvestris. A közönséges vályogon az erdei fanemeink 
közül a lombnemüek találhatók fel és pedig a tölgy, bükk, 
juhar és szil. Ha azonban erdei fenyő telepedett meg 
rajta, akkor tüzetesebb vizsgálattal rájöhetünk arra, hogy 
a kérdéses vályogban már sok a homok.

A közönséges vályog kellő trágyázással szintén kiváló 
termő talajjá alakitható át. A vályogot sokszor homokréteg 
fedi be, mely szél hatásra került oda. Ezen a homokon búja 
fás vegetációt találunk, mert a fák gyökerei a vályogba 
nyúlnak.

Nehéz vályogtalaj.
A nehéz vályogtalaj 5O7o-nál nagyobb agyag tartalommal 

is birhat; az ilyen talaj vizátbocsátó képessége már gyenge 
és a növényzet gyökerei már csak nehezen törhetik át a

16
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talajt. A rajtuk növő gyomok között felemlíthető a P o a 
trivialis, a Ranunculus acer és a Bromus seca
li n u s. A nehéz vályogról sokszor már a vizet is le kell 
vezettetni és physikai tulajdonságának javítására már homok, 
mész és különösen istállótrágya adandó. Ilyen talajokat inkább 
a hüvelyesek termelésére használnak, de kitűnő legelőket és 
kaszálókat is adnak. Ha már túl sok az agyag a vályogban, 
úgy az rendesen túl vizes lesz és már csak a zab ad jó ter
méseket rajta. Ily esetben különösen az Equisetum arvense 
és a Colchicum autumnale szaporodik el a vályogon. 

Homokos vályogtalaj.
A homokos vályogban már csak 15—20% agyag van, 

gyakran azonban sok kavics is van benne. Ilyen talajban — 
természetesen kellő megműveléssel — különösen a burgonya 
fejlődik ki kitünően.

Lösztalaj.
A vályogtalajokhoz számítjuk a lösztalajt is, dacára hogy 

sokkal kevesebb agyagot tartalmaz mint a vályog, de physikai 
tulajdonságai miatt kell vele itt foglalkoznunk. A lösztalajok 
úgy képződnek, hogy a por vagy a finom homok a szél 
szállítása által valamely vegetációval borított területre került, 
ahol a növényzet elkorhadt, visszahagyván cső alakú vázát, 
amelyekben rendesen a növényekből származó CaCO3 talál
ható. A lösztalaj sok növénytápanyagot tartalmaz, vizvezető 
képessége is kitűnő, különösen a kapilláris viz emelkedik 
benne magasra. Nagyon könnyen morzsaszerkezetűvé válhat, 
kivált ha a mész még nem mosódott ki belőle. Megfor
dítva, ha a löszben nincs olyan sok tápanyag, a jó physikai 
tulajdonságai miatt mégis elsőrangú termőtalaj, mely különösen a 
phosphorsav és nitrogén tartalmú trágyákért nagyon hálás. 
Magyarországon a lösz nagy területeket borit úgy a Nagy- 
alföldön, mint Dunántúl; a nép sárga földnek nevezi. A lösz
nek tulajdonképeni hazája Kina, ahol több száz méter vastag
ságú s óriási kiterjedésű területeket alkot.

4. Agyag talajok.
Agyagos talajoknak nevezzük azokat, amelyek legalább 

50%, de legtöbbnyire 60% feletti mennyiségű iszapolható alkat
részt tartalmaznak. Schneide wind szerint agyagos talajoknak
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nevezhetők azok, amelyek a német mezőgazdasági kisérleti 
állomások által megállapított iszapolási eljárással legalább 3O°/o 
íszapolható agyagot szolgáltatnak. Ezek a talajok nagy agyag" 
tartalmuk miatt vizes állapotban ragadósak, formálhatók, szá
raz állapotban pedig kemények és széles repedések kelet
keznek rajtuk. Mészben nagyon szegények, de azért ritka a 
teljesen mészmentes agyagtalaj. Az agyagos talajokra jellemző, 
hogy a vizet nem eresztik keresztül, viszont a kapillaritásuk 
és ezzel összefüggésben a párologtatási képességük nagy. A 
vizet csak akkor engedik át, ha morzsás szerkezetűek, ellen
kező esetben vízszintes területeken könnyen elmocsarasod- 
hatnak. Termőképességük általában a morzsás szerkezet mér
vétől függ; a morzsás szerkezet nélküli agyagtalajok bármily 
kitűnő chemiai összetétellel bírhatnak is, teljesen terméket
lenek. Homok, kavics, organikus anyag, mész hozzáadásával 
a morzsás szerkezetet nagyban elősegíthetjük; ezáltal a talaj 
elveszíti gyúrhatóságát. Miután az agyagos talajokban sok a 
kolloidalis agyag, a szellőzése minimális, ennek következtében 
az organikus anyag csak igen lassan korhadhat el. Az ilyen 
talajok általában a nem tevékeny talajok közé számíthatók. 
Az agyagos talajokban sokszor oxygenhiány lép fel, miáltal 
az organikus anyag is inkább rothad mint korhad; savanyú 
termékek keletkeznek (zsírsavak), melyek a növényzetre hát
rányosak. Nagy víztartó képességük miatt igen lassan mele
gednek fel; a leghidegebb talajnemek közé tartoznak, amely 
tulajdonság különösen a rövid nyári vegetációs időszakkal biró 
területeken rendkívül hátrányos. Viz át nem bocsátó képes
ségük miatt nagyon fontos, hogy legalább az alattuk levő 
altalaj jó viz átbocsátó legyen.

Különösen nagy az agyagos talajok absorptiós képessége, 
ami szoros összefüggésben van a nagy kolloid tartalommal, 
ennélfogva a növényi tápanyagok kimosásától nem kell tar
tanunk.

Chemiai összetételük szerint a leggazdagabb talajok. 
Kalium tartalmuk egyenes arányban változik az agyag 
mennyiségével, ezzel szemben a phosphorsav és mész 
mennyiségek igen változatosak lehetnek. Mezőgazdaság művelés 
esetén az agyagos talajok egyike a legtöbb szakértelmet 
követelő talajoknak, a termés az időjárástól függ s még 
a legszakavatottabb művelés mellett is bizonytalanul 
teremnek.
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Az agyagtalajoknál megkülönböztetjük a tiszta agya
got, a nehéz agyagos talajt, a közönséges 
agyagos talajt, továbbá a meszes, márgás és hu
muszos agyag talajokat. E helyütt fogom tárgyalni 
a marsch talajokat is.

Tiszta agyagtalaj.
A tiszta agyagtalaj legalább 9O°/o agyagot tartalmaz és 

mezőgazdasági művelésre nem alkalmas. Rossz fizikai tulaj
donságai miatt legfeljebb téglagyártásra jó.

Nehéz agyagos talaj.
A nehéz agyagos talajok 75—9O°/o iszapolható agyagot 

tartalmazhatnak. Sokszor vaserek is találhatók benne. Nagyon 
nehezen dolgozhatók meg, ennélfogva inkább legelőnek vagy 
kaszálónak használják őket, mint mezőgazdasági megművelésre.

Közönséges agyagos talaj.
A közönséges agyagos talaj 60—75°/0 iszapolható részt 

tartalmaz. Mezőgazdasági művelésre szintén túl nehéz. Jó 
terméseket csak mérsékelt nedves időjárásnál hoz, sok csa
padék vagy nagy szárazság alkalmával gyenge termést ad. 
Legfeltűnőbb növényei a Tussilago farfara, Bellis 
perennis, Cirsium arvense, Tanacetum vulgare. 
Általában mondható, hogy a búza és zab jobban terem rajta 
mint a rozs és az árpa.

Meszes és márgás agyagtalaj.
A mésztartalmú agyagtalaj 3—4°/o sőt ennél több meszet 

is tartalmazhat, miáltal elveszíti kötöttségét és márgás agya
gos talajjá alakul át. Különösen a Tussilago farfara 
diszlik rajt. Kellő kezeléssel kitűnő termőtalajok lehetnek.

Humuszos agyagtalaj.
A humuszos agyagtalaj 5—10°/» humuszt tartalmaz és a 

legtermékenyebb talajok közé tartozik, amelyre sokszor nem 
is kell trágya. Ez a tulajdonképeni buzatalaj. ha azonban 
kevesebb benne a humusz, úgy a zab is kitünően fejlődik 
benne. Hasonlóan jól fejlődnek rajta a kukorica, árpa és egyál
talában az összes gabonanemüek.
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Marschtalajok.
Az agyagos és a vályogos talajokhoz tartoznak a nagy 

folyók partjain és a keleti továbbá északi tenger partján 
kialakult úgynevezett marschtalajok is.

A tengeri marschtalajok különösen kiterjedtek; a Schelde 
torkolatától egész Jütland csúcsáig egy összefüggő nagy terü
letet képeznek. A marschtalajok legfőbb alkatrészét azok 
a málladékok képezik, amelyet az említett területeken a 
nagy folyók a tengerbe visznek. Ez az anyag, de különösen 
annak kolloidális része, a tengervidéken előforduló sók hatása 
alatt koagulál s a koagulált anyagot körülveszik azon parányi, 
apró plankton szervezetek testjei, amelyek az édes és 
sós viz keveredése folytán elhaltak. Ezt az anyagot — amely 
igen sok nitrogén tartalmú organikus anyagot tartalmaz — a 
dagály a szárazföldre szállítja s így jön létre a s c h 1 i c k. A 
tengeri marschtalajok 10—5O°/o agyagot tartalmazhatnak és az 
agyagtartalmuk szerint, vályogos vagy agyagos talajokhoz szá
míthatók, A tengeri marschtalajok egy válfaja a „knick“ és az 
úgynevezett p o r f ö 1 d ; mindkettő alkalmatlan művelésre.

A knick a talaj színétől 20—30 centiméterre kezdődik, 
igen kötött réteg, mely kiszáradva kőkemény lesz, a vizet és 
a növényi gyökereket nem engedi át.

A porföld sötét feketeszinü föld, amelyben megtalálhatók 
aPhragmites communis maradványai, amelyek korha- 
dásuk által a sulfatokból és ferri sókból Fe S2-ot képeznek, 
ez pedig Fe SO4-á és kénsavvá oxydálódik. Ezek az anyagok 
pedig, mint erős növényi mérgek szerepelnek. Porföld termé
szetesen csak akkor képződik, ha a tengervíz a marschból 
kimosta a meszet; mész jelenlétében ugyanis Fe SO4 és kénsav 
nem képződhet.

A folyómarschok talajainál nem játszik szerepet a tenger 
sója, itt tehát nem koagulált részek kerülnek ki a folyó vizé
ből, ennélfogva a lerakodások tömött, egyes szemcsés szer
kezetű anyagok, amelyek csak igen lassan alakulnak át mor
zsás szerkezetüekké.

Az agyagtalajok javítása.
Az agyagos talajok rossz tulajdonságait megjavíthatjuk, 

ha azt a megfelelő nedvességi állapotban dolgozzuk meg, ha 
az agyagot égetjük, ha homokot, márgát hordatunk a talajra 
és végül ha hosszabb ideig ugarnak hagyjuk.
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Az agyagnak a legkedvezőbb víztartalma alkalmával 
történendő megdolgozása azért fontos, mert ha a talaj túl- 
vizes, akkor a szántásnál szét nem eső lemezekre töredezik 
a talaj, melyek csak a fagy hatása alatt esnek szét, viszont 
ha a talaj nagyon kevés vizet tartalmaz, nem lehet szerszá
mokkal beléje menni. Az agyagtalajt tehát csak akkor szabad 
megdolgozni, ha sem túlsók, sem túl kevés benne a viz.

A talaj égetésével az agyagnál elérjük, hogy elveszíti 
plasticitását és por alakú alkatrészekre esik szét. Az agyag 
talaj égetését úgy végezzük, hogy a talajt vékony rétegekben 
lehántjuk, megszárítjuk, majd pedig különböző könnyen éget
hető anyaggal (fa, forgács, tőzeg, száraz gyomnövényzet) úgy 
rakjuk kupacokba, hogy elég levegő érhessen az agyaghoz, 
s a kupacokat meggyújtjuk. Égetés alatt folyton rakjuk a 
talajt az égő kupacra, hogy a láng szabadon ne égjen, utána 
pedig az egész kupacot szétteregetjük a területen. Ezzel az 
eljárással csökken a talaj víztartó képessége, ennek követ
keztében az agyagos talaj phyzikai tulajdonsága alaposan meg
javul. Az égésnél természetesen mindenféle dudva és külön
böző káros rovar is elpusztul. Az égetés ezenfelül azonban 
fontos chemiai változásokat is idéz elő, mert az agyagban 
többnyire mész is van, mely égetéskor a nehezen oldható 
kálivegyületekre hat, miáltal azok könnyen oldható vegyie
tekké alakulhatnak át s a növény felveheti őket. Az ége
tésnél továbbá a vasoxydulok oxyddá alakulnak át, a nehezen 
bomló humuszanyagok pedig elégnek s hamujukból a 
növény felveheti az ásványi tápanyagokat. A humusz anyag
ból az égetésnél nehezen oldható phosphorsav is felszabadul, 
mig a kis mennyiségben levő könnyen oldható phosphorsav 
nehezen oldható phosphatokká alakul át. Az égetés hátránya 
az is, hogy a nitrogén a levegőbe eltávozik.

Az agyagos talajok kötöttségét megváltoztathatjuk úgy is, 
ha homokot, márgát, vagy lápokról származó talajt hordatunk 
rájuk. A homok összekeveredvén az agyaggal, annak kohé
zióját csökkenti, márga által pedig Ca CO3 vagy Ca O kerül 
az agyagos talajra s a mész hatása alatt a talajkolloidok kicsa
pódnak és a talaj morzsás szerkezetet vesz fel. A lápról szár
mazó talajjal nagy mennyiségű organikus anyag kerül az 
agyagba, mely ott elkorhadván, az agyag szerkezetét lazítja.

Ugarral is megjavíthatjuk az agyagos talajok kötöttségét, 
mert a fagy és a fejlődő mikroorganizmusok a felső talaj
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réteget meglazítják. Oly esetben azonban, ha az agyagtalajok 
— különösen víztartó területen — sok vizet tartalmaznak, 
az előbbi eljárások nem sokat segítenek; de ha a vizet leve
zetjük akár alagcsövezéssel, akár más viz levezető berende
zéssel, az ilyen agyagföldek is egyszerre kiváló termőképes
séget mutatnak. Ilyen vizesebb helyeken aztán az Aira 
caespitosa és az Agrostis vulgaris szokott meg
telepedni.

5. A márgástalajok.
Márgástalajoknak nevezzük azokat, amelyekben legalább 

5—50u'o mész és legfeljebb 5O°/o agyag van. A mész és az 
agyag a márgás talajokban olyan egyenletesen van elosztva, 
hogy azokat iszapolással egymástól elválasztani nem lehet. 
Nagyobb vagy kisebb Ca C03 tartalmuk szerint humuszos 
agyagos márga, közönséges agyagos márga és közönséges 
vályogos márga-talajokat különböztetünk meg. Legjobban fel
ismerhető a márgástalaj azáltal, ha sósavat öntünk rája, ez 
esetben ugyanis a talaj egész tömegében egyenletesen pezseg.

Rendkívül termékeny, mert chemiai és phyzikai össze
tételük optimális. A mész jelenléte következtében kitűnő a 
morzsás szerkezetük, de a vizkapacitásuk is kedvező, miután a 
mész leszorítja az agyagnak nagy víztartó képességét. A márgás
talajok könnyen melegednek fel, úgyszintén jól szellőznek; az 
organikus anyag könnyen bomlik bennük s az anorganikus 
tápsók a fokozott absorptio miatt csak kis mennyiségben mo
sódnak ki. Kivétel azonban a Ca CO3, mely igen könnyen 
mosódik ki, különösen organikus anyagok jelenlétében.

A márgák különösen a tarka homokkő, a kagylós 
mész, továbbá keuper és lias formációkban fordulnak 
elő nagy mennyiségben.

A márgatalajokon különösen a vörös lóhere és a lucerna 
fejlődik ki jól.

Megkülönböztetjük a humuszos agyagos márgatalajt, a 
közönséges vályogos márgás talajt és a homokos márgatalajt.

A humuszos agyagos márgatalaj.
A legjobb termőtalajok közé tartozik, habár egy kicsit 

nehezen dolgozható meg, kötött lemezes darabokban marad 
a szántás után, ami azonban nem nagy baj, mert fagyhatásra 
ezek a lemezek nagyon könnyen szétesnek morzsás szer-
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kezetü agyaggá. Kevesebb humusz tartalom mellett közön
séges agyagos, márgás vagy vályogos márgás 
talaj a neve. Különösen az árpa, búza, zab, lucerna, nem
különben a lóherefélék nőnek benne kitünően.

A közönséges agyagos márgás talaj.
Ebben kevesebb a humusz s kellő kezeléssel egész jó 

tulajdonságú talajjá válik.

A közönséges vályogos márgás talaj.
15—20% CaCO3-ot 50—75% agyagot és 25% quarchomokot 

tartalmaz; a legjobb termőtalajok közé tartozik már azért is, mert 
vizes és száraz esztendőkben egyaránt biztos terméseket ad. 
Búza, rozs, árpa, len, komló és szőlő egyformán megterem rajta; 
gabonanemüek termelése esetén azonban szorgalmasan kell 
trágyázni. Erdei fafajok közül az ilyen talajon különösen a b ü k k, 
juhar, kőris és a Cornus félék diszknek.

A homokos márgatalaj.
Csak 15% Ca CO3-ot és 4—50% iszapolható homo

kot tartalmaz. Száraz időben már nem hoz biztos termést, 
kivéve ha löszterületen fekszik. Ilyenkor a homokos márga 
sok meszet tartalmaz és kitűnő termést adó talaj.

6. A mésztalajok.
Mészkőzetek elmállásából keletkeztek. A márgatalaj októl 

abban különböznek, hogy mésztartalmúk 50% felett van, az 
agyagos és a homokos részek pedig egészen visszaszorulnak 
benne. A CaCO3-al együtt gyakran MgCO3 is előfordul 
bennük. A meszes talajok mészen kívül a többi növényi táp
anyagokból csak nagyon keveset tartalmaznak, emiatt sokszor 
egészen terméketlenek. A márgás talajoktól gyakorlatilag úgy 
különböztetjük őket meg, hogy a próbát sósavval öntjük le 
és megfigyeljük, hogy erősen oldódik-e vagy sem; ha erősen 
oldódik úgy meszes, ha nem, úgy márgás talajjal van dolgunk.

A meszes talaj különleges vegetációjával tűnik ki. Leg
gyakoribbak rajta Novacki szerint a következők: Poterium 
Sanguisorba, Pimpínella magna, Carlina acau- 
lis, Gentiana ciliata, Reseda lutea, Adonis ver
nalis, Adonis flammeus, Rosa cinnamonea, Rosa 
rubiginosa, Medicago falcata, Trifolium rubens, 
Trifolium ochroleucum, Trifolium badium,
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Stipa pennata, Sesleria coerulea, Brach y- 
podium pinnatum, Calendula arvensis. Ezek a 
növények a mész és márga talajon otthonosak s csak kivéte
lesen fordulnak elő más talajokon. Ha a mésztalajban nagyobb 
mennyiségben van Mg C03, akkor ott aHelleborus foe
tidus, Saxifraga tridactylites, Teucrium Cha- 
maedrys és a Holosteum umbellatum szokott el
szaporodni.

A meszes talajok termőképessége első sorban függ a 
rajtuk képződött termőréteg mélységi méretétől, mely külö
nösen hajlással biró területeken nagyon csekély.

Megkülönböztetünk humuszos, agyagos, vályo
gos és homokos mész talajokat, továbbá homokos-köves 
es tiszta meszes vagy krétás talajokat. Itt tárgya
lom a meszes talajokhoz közel álló gyps talajokat is.

A humuszos mésztalaj.
Sok humuszt tartalmaz; a mészhegységek erdei vannak ilyen 
talajon. Különösen a bükk és kőris nőnek rajta kitűnően. 
Ilyen területeket nem is volna szabad másra használni, mint 
csak erdőgazdaságra; ha kiírtjuk róluk az erdőt, úgy az első 
esztendőben kitűnő gabonatermést adnak, azonban rövid idő 
múlva eltűnik róluk a humusz és teljesen terméketlen kopár 
területekké válnak, föltéve, hogy évente nagy mennyiségű 
istállótrágyát vagy más organikus anyagot nem hordatunk rája, 
ami természetesen nem lehet gazdaságos. Az ilyen talajokat 
sok esetben legeltetésre is használják, ily esetben azonban 
rövid idő alatt elkopárosodás következik be.

Az agyagos mésztalaj.
30—50% agyagot is tartalmazhat és különösen a bükkö

sök nőnek jól rajta. Mezőgazdasági kezelésben különböző 
lóhere és lucerna, déli kitettségü területeken pedig a szőlő 
fejlődik rajta kitünően.

A vályogos mésztalaj.
30—50% vályogot, tehát nagyobb mennyiségű homokot 

is tartalmaz. Kellő kezeléssel kitűnő termő talaj.
A homokos és köves mésztalaj.

15—20% homokot vagy durvább kavicsot is tartalmaz. 
Mezőgazdasági művelésre nem alkalmas, de annál jobban 
felel meg a vörös és a fekete fenyő temőhelyéül,
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A tiszta mésztalajok.
Vagy mészsziklából vagy pedig tavi kréta lerakodásokból 

állanak. Ha a rajtuk levő gyomnövényeket vagy faállományo
kat oktalanul letaroljuk, könnyen lemosódik a humusz, azaz a 
mésztalajok elkarsztosodnak, már pedig a karsztnál szomorúbb 
látványt el sem lehet képzelni. Az ilyen elkopárosodott területek 
beerdősítése azután csaknem leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközik.

A meszes talajok javítása.
A meszes talajok gyakran alig tartalmaznak organikus 

anyagot amin úgy segíthetünk, hogy sok istállótrágyát hordatunk 
a talajra, ezt követőleg pedig juhokat legeltetünk rajta, hogy 
azok a trágyát a talajba tapossák. Ezáltal a meszes talaj túl 
laza szerkezete is kedvezően befolyásolható, mert a túl laza 
szerkezet melletti szárazság a meszes talajoknak szintén nagy 
hátránya.

Meszes talajok káli és phosphor trágyát kívánnak; meg
dolgozásuk igen sok szakértelmet követel. Az alkalmatlan időben 
megdolgozott talajok kőkemény, nagyon nehezen aprózható 
darabokká száradnak össze. A jó termőképességü, vizátbocsátó 
mésztalajok is gyorsan kiszáradnak, tehát tavaszkor korán 
kell őket megdolgozni; a növényzet hirtelen fejlődik rajtuk és 
így többször túl kora érés is előfordul. Mésztalajon a jó ter
mések csak nedves esztendőben következnek be. Ha a mész- 
talaj viz át nem bocsátó altalajon fekszik, sok esetben tel
jesen terméketlen.

Gypstalajok.
A mésztalajokhoz közel állanak a gypstalajok, amelyek 

gyps vagy anhydrit sziklák elmállásából keletkeznek. Nagyon 
száraz és terméketlen talajok, amelyeken még gyomnövényzet 
fejlődése is gyenge. Ilyen talajokon Gypsofyla - félék 
fordulnak elő.

7. A humusztalajok.
A humusztalajokban az állati és növényi maradványok 

nagyobb mennyiségben fordulnak elő, de ezek humificatiós 
állapota igen eltérő lehet. Az előbb felsorolt talajok szintén 
tartalmaznak kisebb-nagyobb mennyiségben humuszt; valódi 
humusztalajok azonban azok, amelyek legalább 20°/o 
humuszt tartalmaznak; a többi málladék lehet homok, agyag,
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mész, sőt kivételesen kavics- és kőzettörmelék is. Ezek közül 
különösen a homok és az agyag javítja a humusztalajokat.

Ha a humusztalajok jó vizkapacitással bírnak, jól szellőz
nek és ha nem tartalmaznak túl sok vizet, gyorsan meleged
hetnek fel; túlsók humusz azonban már kárukra lehet, mert 
rontja a jó phyzikai tulajdonságokat. A humusztalajok elég sok 
nehezen felvehető nitrogént tartalmaznak; phosphor- 
savban és ás v ányi tápanyagokban azonban szegények. 
Megkülönböztetünk kerti-, szántó-, füves-, f e n y é r- 
(heide) humusztalajokat. Mint tulajdonképen „szélsőséges 
humusztalajokat“, a lápostalajokat is itt fogom tárgyalni.

A kerti és szántó humusztalaj.
A megelőzőleg tárgyalt talajnemekből képződhet, ha a 

mezőgazdasági vagy kertgazdasági művelés során nagy meny- 
nyiségű istállótrágyát vagy más organikus anyagot, tőzeget, 
szalmát, almot hozunk a talajba; ezekből elkorhadásuk által 
kerti, illetve szántóhumusz keletkezik. A kerti és szántóhumusz 
tulajdonképen szigorúan véve nem is valódi humusztalaj, mert 
nem tartalmaz sok humuszt, tehát nem tévesztendő össze az 
úgynevezett tschernosemmel, az oroszországi fekete 
színű humuszos talajjal, mely utóbbi klimatikus tényezők 
hatása alatt keletkezett.

A kerti és szántó humusztalajok rendkívül termékenyek. 
Termékenységüket kiváló chemiai összetételüknek és jó 
physikai tulajdonságuknak köszönhetik.

A füves humusztalaj.
Különösen a nagy folyók menti síkságokon található, ahol 

nagy mennyiségű édes fü borítja a területeket s ezek elhalása 
által képződik a füves humusz. A Phalaris arundinacea, 
a Glyceria spectabilis, azAlopecurus pratensis, 
a Poa pratensis, a Poa trivialis és a Festuca 
pratensis diszlik rajta. A füves humusztalaj kivételesen 
kissé savanyú is lehet, mert a vizesebb részeken elszaporod
hatnak egyes savanyú füvek is.

A füves humusztalajok adják a legjobb kaszálókat és 
legelőket. Ilyen talajokon vannak a savannák és a prerik. 
Fafajaink közül a lágy lombfanemek: fűz és nyár kitünően 
fejlődnek rajtuk.
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A fenyér (heíde) humusztalaj.
Németországban óriási területek foglal el. Tulajdonképen 

savanyú talaj, miután telitetlen nyers humuszt tartalmaz, 
amelyben nagyobb mennyiségű gyanta és viasz is található. 
Maga a humusz legnagyobbrészt a Calluna vulgarisból 
és az Erica te tr a lix ból keletkezik és gyakran 10—20 cm 
vastag, teljesen tőzegszerű humusztakaró található belőle a 
fenyéren. Jellemző növénye még a fenyérnek a Nardus 
stricta, kevésbbé jellemző a Vaccinium uliginozum 
és a Molinia coerulea.

Megkülönböztetjük a fenyér tőzegjével borított 
talajt és az úgynevezett mullszerű fenyértalajt.

A tőzeggel borított fenyértalajon a fenyér vegetáció 
maradványaiból egy tömött tőzegtakaró képződött, amelyben 
nagy mennyiségű gomba mycelium is található. Ez alatt a — ren
desen nyers humuszból álló — tőzegréteg alatt világos színű 
homokréteg van, amelyből a vas épen a humusz hatása alatt 
kimosódott, még mélyebben pedig ortstein réteg található.

Vannak oly fenyértőzeggel borított fény érterületek, 
amelyek alatt nincs ortstein, mint ahogy ez várható volna; ez 
avval magyarázható, hogy az ilyen területeken mészdús a 
talaj és így a humusz kolloidok calciummal telítődnek.

A fenyér humusztalajok csak kivételesen alkalmasak 
mezőgazdasági művelésre, de ily esetben is nagy tömegben 
kell alkalmazni istállótrágyát, márgát és műtrágyát. Célszerűbb 
tehát az ilyen területeket inkább befásítani erdei fenyővel 
és nyírrel, ha ugyan az ortsteinképződés még nem túl 
előre haladott.

A mullszerű fény értalajnál a felületen tőzegréteg nem 
látható, mert a tőzegréteget egyes állatok, (így különösen a 
földi giliszták és rovarok), nagyrészt felfalták és így ürülék 
alakban kerül újból a talajba. Ilyen területeken sem ortstein 
nem látható, sem pedig a vas nincs kimosva, ami természetes 
is, mert a mull nem tartalmaz nyers humuszt.

Az erdei humusztalajok.
Ide tartoznak a zárt bükk-, tölgy- és fenyőállo

mányok talajai.
A bükkhumusz talaja. Amig a mi klimatikus viszo

nyaink mellett a bükkfaállományok alatt az organikus anyag 
gyorsan korhad el, s a rovarok, giliszták hatása alatt mull-
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humusszá alakul át, addig Északnyugateurópában a bükk alatt 
égy különleges humusztakaró keletkezik. Mig a mull alatt egy 
egyenletesszinü laza talajréteg van, mely humuszanyagokkal 
van jól összekeverve, addig a bükktőzeg alatt nagyon tömött 
a talaj és az alsóbb rétegben mindenhol fellelhetők az ortstein- 
képződmények.

Hogy a bükk alatti humusz mull, vagy tőzeg alakjában 
van-e jelen, azt már egyes növények segítségével is megálla
píthatjuk. A mullban különösen az Asperula odorata, a 
Mercurialis peremnis, Anemona nemorosa for
dul elő, a mohok pedig csaknem egészen hiányoznak belőle. 
Ha a mull alá ásunk, láthatjuk, hogy a talaj olyan laza alatta, 
mint a legjobb kerti föld és a humuszanyagoktól többnyire 
egészen sötétszinű; ez a talajréteg vezet át lassan az altalajba.

A mullban a b ü k k kitünően fejlődik, sima, világos kér
get fejleszt s gyökerei teljesen átszövik a mullt, ezáltal a bükk 
sok tápanyagot vehet fel.

Ha a bükk mullhumuszát őszkor lombhullás után vizs
gáljuk, sok helyen látni fogjuk, hogy a lehullott levelek nem 
takarják egészen a mullt, sötét foltok maradnak, melyek egy
mástól 10—15 cm-nyire vannak. A foltokat tüzetesebb vizs
gálatnak vetve alá, rájövünk, hogy azok kis földhányások, 
amelyek levél és levélszármaradványokból képződtek. Ezen 
földhányások földigiliszták ürülékei és a giliszták meneteinek 
nyílásai is láthatók mellettük. Különösen a Lumbricus 
terrestris és a Lumbricus rubellus azok, amelyek 
járataikba különböző levélmaradékot huzva be, azokat bizo
nyosmérvű korhadás után felfalják és ürülék alakjában adják 
újból ki. Ezek a giliszták éjjel előbújnak s az almon keresztül- 
kasul járván, a sok anorganikus földszemet, melyet üregeik
ből testükhöz tapadva cipelnek, elkeverik a humusszal. Van 
egy másik gilisztafaj, a Lumbrikus purpureus, amely 
viszont kizárólag csak magában az alomban jár ide-oda, 
anélkül azonban, hogy a talajba befuródna; É faj szintén 
alommal táplálkozik és azt ürülékével adja ki. A valódi bükk- 
mullban holdanként fél millió ilyen giliszta is van s nem is 
csodálható, ha az almot rövid idő alatt tápanyagdús bükk- 
mullá alakítják át.

Ha a bükkállományban különböző okok miatt nem kép
ződik mull, az esetben az állomány talaját az úgynevezett 
bükktőzeg takarja. Az ily területek legjellemzőbb nővé
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nyei az Aira flexuosa és a Trientalis europea, a 
Majanthemum bifolium és a Melampyrum pra
tense. A bükktőzeg legfelső rétege csaknem érintetlen száraz 
bükkfalevelekből áll, de minél mélyebben vizsgáljuk a tőzeget, 
annál inkább fel vannak darabolva a büklevelek és teljesen 
át vannak nőve a gyökerekkel, míg végre a legalsó rétegben 
a levélmaradékok már fekete porszerű anyaggal vannak össze
keverve. Ha azt kutatjuk, hogy vájjon mi köti össze az orga
nikus anyagot annyira, hogy kézzel is nehezen tudjuk eltör
delni, a mikroskop alatt látni fogjuk, hogy a leveleket és 
gyökérmaradványokat fekete myceliumok a (C 1 a d o s p o- 
rium humifaciens nevű gomba myceliumai) kötik össze 
annyira, hogy gyakran egész párnaszerű képződmények kelet
keznek. E myceliumnak meg van az a sajátos tulajdonsága, 
hogy a korhadási és rothadási jelenségekkel szemben rend
kívül ellentálló; az ilyen myceliumokat még a giliszták gyo
morszervei sem tudják megemészteni, sőt a bükktőzeg leg
alsó rétegeiben — hol a növényi részek már teljesen fekete, 
porszerű anyaggá alakultak át — még ott is változatlanul 
találhatók a myceliumszálak. Az ilyen tőzeg a chemiai analyzis 
szerint szabad humuszsavat tartalmaz, sőt ilyformán a C1 a d o- 
sporium humifaciens a szabad humuszsavak jelenlété
nek legjobb bizonyítéka.

A bükktőzeg faunája feltűnően különbözik a bükk mull 
faunájától; hiányzanak a földi giliszták és a vakond, de a 
többi rovarfaj maradványai is csak szórványosan lelhetők fel. 
Ezért a bükk erdők tőzegét a bükk erdő elhullott részeiből 
keletkezett tőzegnek definálhatjuk, amely a bükk gyökerei 
és a Cladosporium humifaciens myceliumával van összekötve 
és alig bir valamelyes faunával.

Miután a bükk állományok tőzege le nem kötött humusz
savakat tartalmaz, a tőzegtakaró alatti ásványi talaj réteg
nek — a fenyér talajokhoz hasonlóan — változásokon kell 
keresztül mennie és valóban a tőzeg alatt északnyugat 
Németországban s különösen a bükkfa hazájában, Dániában 
egy ólmos homok található, majd pedig ezalatt egy szélesebb 
réteg világos homok, végül legalul az ortsteinszerü képződ
mények.

A tőzeggel borított területeken a bükk láthatólag kor- 
csosodik, az ilyen termőhely tehát már többé nem felel meg. 
A vastag tőzeg rétegen a csira növények gyökerei nem jut
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hatnak az ásványi talajba, ennélfogva elszáradnak. Ilyen 
területen a bükk természetes utón való felújulásáról termé
szetesen szó sem lehet.

A bükk állományokban meg van az átmenet is a mull 
és a tőzeg között, sőt némely tőzeg területeken egyes kis 
foltokon látható is, hogy a fiatal bükk csira növénykék kitü
nően fejlődnek, ami annak a jele, hogy azon a folton hiány
zik a bükk tőzeg. E jelenség magyarázata az, hogy ezen 
helyeken valamely oknál fogva megmaradnak a giliszták és 
más rovarok s ezek életfunkcióinak köszönhetők a mullszerű 
bükk talaj foltok.

Ha a tőzegtartalmú bükköst letaroljuk, úgy a nap hatása 
alatt rövid idő múlva az egész területet ellepi az A i r a 
flexuosa, amely utóbb egész talajtakarót alkot és éles, 
hegyes gyökereivel teljesen átfúrja a bükk tőzeget úgy, hogy 
néhány év alatt a tőzeg finom fekete tömött iszapos anyaggá 
alakul át. Ez az anyag ugyan tartalmaz még humuszsavakat, 
a giliszták nem telepednek benne még meg, de a tőzeg jelentős 
változáson ment keresztül. Ebbe a megváltozott anyagba 
sokféle rovarálca telepszik be s úgy látszik, hogy ezek az 
Aira flexuosa munkáját elősegítik. Valószínű az is, hogy hosz- 
szabb idő alatt az ilyen területek már annyira elvesztik 
szabad humuszsav tartalmukat is, hogy a giliszták is elsza
porodhatnak, ez pedig nagymérvű mullképződésre vezet s ez 
esetben a talaj újból bevonódhat fás vegetációval.

A tölgy állabok humusza. Tölgy erdőben — különösen 
vályog területeken — a humusz többnyire mull alakban fordul 
elő s igen élénk rajta a vegetáció. Ha azonban az erdő 
záródása megritkul, ez a vegetáció a füves vegetációval cseré
lődik fel. Az ilyen humusztalaj a természetes és mesterséges 
felújítás elé akadályokat nem gördíthet — feltéve hogy a 
gyomnövényzet nem hatalmasodik el nagyon — azonban kellő 
eszközökkel még akkor is végezhetünk felújítást

Homokos talajon különösen az Anemona, a Campa- 
nilla rotundifolia és a füfélék — mint a Holcus 
mollis — jellemzik a tölgy mull humuszt. Természetes, 
hogy ily mull alatt ortsteinnak nyoma sincs.

A magyarországi tölgyesek csak mullt tartalmaznak; a 
dániai és schlezwig-holsteini területeken már bizonyos tőzeg- 
szerű humusz található a tölgyesekben is. Ily esetekben a töl
gyesekben megtalálhatók a Vaccinium félék, Melam-
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pyrum pratense, aPotentilla arenaria, sőt gyenge 
ortstein is észlelhető. A tölgy állabok tőzege sokban különbözik 
a bükk tőzegtől. Az egész humuszréteg egy szerkezetnélküli 
anyag; már a levelek szerkezete sem ismerhető fel benne, 
legfeljebb egyes nagyobb gyökerek maradtak fenn. Hiányzik 
belőle az a sürü gyökérzet is, mely a bükk tőzeget teljesen 
átnövi. Mikroszkopiái vizsgálatok mutatják, hogy a tölgytőzeg
ben szintén vannak fekete szinü gombamyceliumok, de a tölgy 
tőzegének legnagyobb része oly állati ürülékből áll, mely nem 
annyira a gilisztáktól és rovar álcáktól származik, mint inkább 
a tölgy alom takarón élő gazdag faunától. Ez a leveleket el
fogyasztva, ürülék alakjában adja ki, mely aztán gombahatás 
alatt erjedési folyamaton megy keresztül.

A lucfenyő állabok humusza. Fiatal lucfenyő állabok
ban már korán kifejlődik a tőzegtakaró, amelyben a tűk és 
tobozok maradványai könnyen felismerhetők. Ez a takaró — 
miután a lucfenyő állományok igen sürűek — gyakran igen 
megvastagodhat s ily esetben a felújításnál nagy akadályokat 
okoz. Elsősorban csaknem lehetetlenné teszi a természetes 
felújítást, másodsorban ezen a tőzegen rendkívül elszaporod
nak a gyomnövények, melyek még a mesterséges felújítást 
is elnyomják. Dániában ilyen luctőzeg alatt rendkívül vastag 
ólmos homokréteg van s ez alatt ortstein képződmények is 
találhatók.

Jobb talajokon hazánkban a lucfenyő állomány alatt egy 
erőteljes mohavegetáció fejlődik, amelyre aztán ráhull a sok 
tű és ág s egy elég vastag humuszréteg keletkezik. E humusz
réteg alatt azonban jobb talajoknál egy sötét laza mullréteg 
található, amelyben nagyon sok a giliszta, sőt minden bizony" 
nyal nekik köszönhető a mull keletkezése is. Természetes 
azután, hogy ily mull alatt, a talaj káros változásokon nem 
megy keresztül.

Maga a luc állabok tőzegje sokkal világosabb mint a bükk 
tőzeg és sokkal kevesebb humuszsavat is tartalmaz, de nem 
is olyan tömött szerkezetű, mert a Cladosporium myce- 
liumaí sokkal kevesebb mennyiségben találhatók meg benne.

Itt említem meg, hogy jegenye-fenyő alatt ritkán fejlődhet 
nyers humusz tartalmú tőzegréteg, miután a megfigyelések 
szerint a jegenye alatti tőzeg nagyon bomlik, már a laza szer
kezete miatt is.
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Erdei fenyő állabok humusza. Az erdei fenyő állabok- 
ban fiatal korban nem képződhet tőzeg, ha azonban az állo
mányok magasabb korukban kiritkulnak úgy — különösen 
homokos talajokon — búja vegetáció fejlődik különböző páf
rányokból, továbbá — különösen a német síkságokon — a 
Caluna vulgaris és az Erica tetralix is elhatal
masodik ; ez a növénytakaró képezi aztán az idősebb erdei 
fenyő állabok tőzegjét. Az ilyen tőzeg szintén nyers humusz, 
mert telítetlen humuszsavakat tartalmaz, ennélfogva a talaj 
is kedvezőtlen átalakuláson megy keresztül.

A lápos talajok.
A lápos talajok tulajdonképen szélsőséges humusztalajok, 

túlnyomó részt növényi maradványokból állanak, az ásványi 
alkotórészek egészen visszaszorulnak, ennélfogva térfogat 
súlyúk nagyon csekély. Közös tulajdonságuk, hogy a vizka- 
pacitásuk rendkívül nagy s ezért a vizet nagyon nehezen 
engedik át. Nagy víztartalmuk miatt természetesen nehezen 
szellőznek és a viz nagy hőkapacitása következtében lassan 
is melegszenek fel. A nagy víztartalom és a gyenge levegő 
kicserélődés miatt az efféle talajban inkább rothadási folya
matok otthonosak, de ép e folyamatok savas termékei nagyon 
károsak a vegetációra.

Tápanyag tekintetében megkülönböztetünk olyan lápos 
talajokat, amelyek 2'6°/<>-nál több meszet tartalmaznak, ezek a 
talajok réti lápokon keletkeznek és mésztartalmúkon kívül 
nagyobb mennyiségű N-t és phosphorsavat, de — relative 
kevés — K-t is tartalmazhatnak.

Olyan lápos talajok, melyek 0'5°/o-nál kevesebb meszet 
tartalmaznak, többnyire mohtőzeg lápokon képződnek és 
nagyon kevés N-nal és K-al bírnak.

Mig a réti lápok talajaiban nagyobb mennyiségben van 
agyag és homok, addig a moh láptalajokban feltűnő kis men
nyiségben találhatók ezen talaj alkatrészek.

Láptalajok javítása.
A láptalajok a tudomány mai állása szerint már a legjobb 

termőtalajokká alakíthatók át víztelenítéssel, szellőző képes
ségük javításával, továbbá homokkal és márgával való keve
rés által.

17
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A láptalajok megjavítására vonatkozó főbb eljárások: 
Rimpau-féle eljárás, a lápégetés, továbbá a f i n n é s 
holland kultúra.

A Rimpau-féle eljárás. A lápostalajra 12 cm vastag, 
durva homokréteget hordatunk; ezáltal a láptalajnál a párolgás 
tetemesen csökken és ily állapotban sokkal eredményesebben 
is lehet vízteleníteni, mint homok alkalmazása nélkül. Ha 
azonban a homokszemek nagyon durvák, akkor a lápostalaj 
párologtató képessége minimális lesz és ki vagyunk téve annak, 
hogy emiatt a talaj túl nedves marad. Ha pedig a homok
szemek túl aprók, akkor viszont a talaj szellőző képessége 
szenved. A homokréteg nemcsak a talaj víztartalmát szabá
lyozza, hanem a felfagyással szemben is védi a vegetációt, 
mert a talaj alatta gyorsabban melegszik fel. A homoktakaró 
az alatta levő növényi részek korhadását lasítja, mert némileg 
elzárja a levegőt, ennélfogva csak ott szabad alkalmazni, ahol 
a láp legfelső rétege földes szerkezetűvé vált már; moh lápos 
talajoknál tehát nem nagyon alkalmas.

Lápégetéssel érhetünk el eredményeket a moh lápos 
(magas lápos) talajoknál. Az égetést úgy végzik, hogy a 
lápot lecsapolják, a felső rétegeket melyek így kiszáradnak 
száraz állapotban lehántják és a lehántott anyagot kupacokba 
rakva meggyujtják. Az is lehetséges, hogy a talaj felületét 
fölszántják és a barázdákat a széllel szemben meggyujtják, de 
vigyázni kell arra, hogy a tűz a mélyebb rétegekbe ne jusson. 
Az égetésnél az organikus anyag elég és visszamarad a hamu, 
amelyben az alkotórészek könnyen oldható állapotban vannak 
jelen. Szigorúan véve azonban ilyen lápégetés tulajdonkép 
rablógazdálkodás.

Finn, holland és más kultúrák. Finnországban a lápok 
égetését úgy módosítják, hogy az égetést agyag és vályog 
takarással kötik össze.

A hollandi láptelkesítési eljárás abból áll, hogy 5—10 cm 
vastag homokréteget hoznak a lápra és a legfelső tőzegréteggel 
jól összekeverik. Ezután többnyire városok emberi ürüléké
vel trágyáznak. Ezt a telkesítési eljárást Voen kultúrának is 
nevezik. Hollandiában a legjobb termőtalajokat nyerték 
ezáltal a lápokból.

A német tengerpart mentén a lápokat marschokból nyert 
iszappal (schlickel) takarják be 3 cm vastagságban és az 
iszapot az alatta levő tőzegréteggel jól összekeverik.
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Egyes esetekben úgy telkesítik a lápokat, hogy mindenek
előtt a vizet levezetik, ezt követőleg pedig intenziven 
trágyázzák márgával, kálísóval és phosphorsavval. Utóbbi 
célra nagyon nehezen oldódó phosphatok is alkalmazhatók. 
A lápok általában chilisalétrommal és (NH4)2 SO4-al szemben 
is nagyon hálásak. Hogy az emlitett trágyák közül melyeket 
használjuk nagyobb mennyiségben, arra a tőzeg analysise ad 
útmutatást. Ha a lápos talaj sósavval pezseg, mészre nincs 
szükség, ha viszont vasat tartalmaz, akkor a lápos talajban 
a nagyobb mennyiségű phosphortrágyázás is elmaradhat, 
mert a vas többnyire úgyis phosphat só alakjában van jelen.

A lápokat befásításuk előtt vizteleníteni kell, mert más
különben a fiatal csemeték ki vannak téve a felfagyásnak. A 
viz levezetés után a lápra lehetőleg vastag homokréteget kell 
hordani, így aztán az ültetés minden további veszély nélkül 
eszközölhető. Egyes esetekben a lápra tőzegmeszet hordanak. 
Ez úgy készül, hogy égetett meszet nedves tőzeggel (mint a 
komposztnál) kupacokba raknak. A megfigyelések azonban 
azt mutatják, hogy a lápok erdő művelésre nem valami 
alkalmasak, inkább mezőgazdasági művelésre kell őket fogni. 
Ez azért van, mert az erdei ültetések lápos talajon csak az 
első években fejlődnek jól, azután erősen csökken a növeke
désük, kivéve azt az esetet, ha a lápréteg nem vastag és a 
fák gyökereikkel a tőzeg alatti ásványtalajba juthatnak.

A talajok természetes osztályozása.
Az osztályozás alapjait itt már nem az anyag képezi, 

hanem azon klimatikus tényezők, amelyek a talajt kialakítják.
Glinka valamennyi között a talaj átnedvesedését tartja 

a legfontosabbnak s eszerint a talajokat optimális, köze
pes, mérsékelt, nem elegendő, időnként túlzott 
és túlzott átnedvesedésű talajokra osztja. Mind
ezen felül pedig két nagy csoportba sorolja a talajokat: 
ektodynamorph és endodynamorph talajokra. Ekto- 
dynamorphtalajok azok, amelyek létrehozásában az éghajlati 
tényezők sokkal nagyobb szerepet játszottak, mint az anya
kőzetek physikai és chemiai tulajdonságai. Endodynamorph- 
talajok azok, amelyeknél az anyakőzet tulajdonságai a kép
ződött talaj tulajdonságait láthatóan befolyásolták.

Az ektodynamorphtalajok közé soroltatnak az alábbiak:
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Optimális átnedvesedésű talajok olyan vidé
keken keletkeznek, ahol magas hőmérséklet mellett rendkívül 
nagy az évi csapadéktömeg s így igen buja a vegetáció, de 
épen az ennek következtében beállott erős korhadás miatt 
nagyobb humusz mennyiség nem képződhet. Ilyen talajok a 
forró égöv alatt, az aequatortól kissé északra és délre for
dulnak elő, mint aminők alateritek, a subtropikus 
éghajlat különböző vörös talajai, vagy a dél
franciaországi és marokkói sárga talajok. Jel
lemző reájuk, hogy az elmállásnál képződött sók és a kova
sav egészben kimosódnak, a vas és az aluminium oxydok 
ellenben felhalmozódnak.

A közepes nedvességű talajoknál a hőmér
sékleti és csapadék viszonyok olyanok, hogy mérsékelt mennyi
ségű humusz halmozódhat fel a talajban. De nyers humusz 
is képződik, amelynek hatása alatt a feltalajból a vas és alu
mínium kimosódik, a kovasav meg a feltalajban marad. A vas 
azután az altalajban rétegekben kiválik. Ebbe a csoportba 
tartoznak a podzolos mállásnál képződött talajok, 
a szürke erdei talaj és a degradált tschernosem.

A mérsékelt nedvességű talajok olyan klimati
kus övben keletkeznek, ahol az évi csapadék ugyan nem nagy, 
de az őszi, téli és tavaszi esőzések miatt buja füvegetáció 
képződik, mely ugyan nyáron kiszárad, de őszkor újból ki
zöldül. Ilyen területeken sok humusz képződhet, miután a 
nyári nagy szárazságok következtében beállott vízhiány miatt 
az organikus anyag nem korhadhat el, mint a forró égöv alatt, 
ahol a sokkal bujább mikroflora bontja az organikus anyagot. 
Ebbe a csoportba tartoznak az oroszországi tschernosem 
(csernoszjom) talajok, amelyek Beszarábiától egész Szibériáig 
egyetlen széles övét képeznek, továbbá a mi mezőségi fekete 
talajaink Erdélyben, amelyek az oroszországi fekete földdel 
azonos szerkezetűek és összetételűek. Egyesek szerint az indiai 
regur talajok szintén ebbe a csoportba tartoznak. A tscher- 
nosemek typikus tulajdonsága, hogy a humuszelmállásnál kép
ződött szénsav a humuszréteg alatti Ca-al Ca CO3 réteget 
képez, mely alatt sokszor egy Ca SO4 réteg is található.

Az e 1 é g t e 1 e n n e d v e s s é gge 1 bíró talajoknál 
a nedvesség hiánya miatt a vegetáció már nem olyan buja, 
ezért itt már sokkal kevesebb a humusz. Ezek már inkább 
félsivatagi jellegűek és rendesen a tschernosemeket dél felől
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kisérik. Az északibb részeken még egy határozott vékony 
humusztalajréteg az alatta levő talajrétegtől élesen elkülön
böztethető ugyan, de már délebben fekvő területeken ezt sem 
észleljük. Itt is megtalálhatók a mész- és gypsrétegek az al
talajban, de többnyire csak csekély mélységben. Ezen cso
portba tartoznak: a gesztenyebarna, a félsivatagi 
talajok és a sivatagi kéreggel (Ca CO3-al vagy 
CaSO4-el) borított talajok.

A túl sok nedvességgel biró talajoknál úgy 
a felső, mint az alsó talajrétegek túl sok vizet tartalmaznak, 
e miatt az organikus anyag korhadása stagnál és tőzeg 
képződik. Itt a tőzeg rész alatt különböző hydrocarbonatok 
települnek be és miután e talajokról a viz nem tud lefolyni, 
a víz ezen különböző sókkal telítődik s a nyári száraz időszak 
alatt a talajfelületre emelkedve a sók kikristályosodnak. Ide 
tartoznak a lápos talajok, a tundrák és a magas
hegységi kaszálók.

Az időnkint túl sok nedvességgel biró tala- 
j o k azok, amelyek ugyan valami nagy csapadéktömeggel nem 
bírnak, de a télen és tavaszkor mégis tekintélyes mennyi
ségben hulló csapadékvíz a talaj megfelelő lejtősségének 
hiánya, továbbá a talaj struktúrája miatt megáll és a területek 
viz alá kerülnek. Jellemző ezekre, hogy nagyobb mennyiségű 
Na Cl-ot, Na2 SO4-ot, Na H CO3-ot és Na2 C03-ot tartalmaznak 
és hogy úgynevezett „szerkezettel biró“ (solonetz) vagy 
„szerkezet nélküli“ (solontschak) talajokra oszlanak.

A szerkezettel biró talajok nevüket onnan kapták, hogy 
a Na2 CO3 hatása alatt — ahogy ezt majd a szikes tala
joknál fogjuk látni — az altalajban kötött, kemény talaj
réteg keletkezik, amely kiszáradva oszlopos, prizmás részekre 
esik szét; a legfelső talajrétegből pedig kilugozódtak a sók 
és maga a réteg durvább szerkezetű.

A szerkezet nélküli talajoknál ezzel szemben a legfelsőbb 
talajrétegben nagyobb mennyiségű Na2 S04, Na2 CO3 és Na Cl 
van jelen, az alsóbb rétegekben pedig hiányzik a kötött talaj
réteg, miáltal ezen talajokban a rétegek egyforma szerkeze
tűek. Ebbe a csoportba tartoznak a sós és szódás talajok.

Az endodynamorph talajok közé tartozik a rendzina, 
melyről a Ramann-féle osztályozáson belül fogok bővebben írni.
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Rámáim a természetes osztályozás alapjául kissé eltérőleg 
Glinkától nem kimondottan a talaj átnedvesedési fokát veszi, 
hanem a kiima hőmérsékleti factorát s a párolgás és a csa
padék közötti viszonyt. Ehhez képest az összes talaj típusokat 
négy nagy zónába osztja az évi hőmérséklet szerint;

ezek: a hideg
a mérsékelt 
a subtropikus és 
a tropikus zónák.

Egy-egy ilyen zónán belül a csapadék és párolgás közötti 
viszonyt véve az osztályozás alapjául

humid 
sémi humid 
sémi arid 
arid

talajokat különböztet meg.
Ezeken belül pedig a további osztályozáshoz az illető talajok 

színét veszi s eszerint halvány (bleicherde), fekete, gesztenye 
barna, sárga és latentes stb. talajokat ismertet.

Szerinte a kiima ezen tényezői azért alkalmasak az osz
tályozás alapjáúl, miután a kiima és a kőzetek elmállása s azon- 
túli sorsa között szoros összefüggés van. Ugyanis az elmállásnál 
képződött vegyületek egy része a talaj víztartalmában oldó
dik ; a talajban levő víz pedig vagy elszivárog vagy elpárolog a 
talajból. Ha a víz elszivárog akkor a sók a talajból kimosód
nak, míg ha a víz elpárolog, akkor a sók a talajban fel
halmozódnak. Hogy már most a párolgás nagyobb-e vagy a 
szivárgás, az a klímától függ. Mindazokon a területeken, 
amelyeken az évi csapadék nagyobb, mint az évi párolgás, a 
víz elszivárog; az ilyen éghajlat nedves éghajlat, a talajok 
pedig nedves, humid talajok. Olyan területek talajai, ahol a 
párolgás nagy s ezáltal több víz párologhat el, mint amennyi 
esik, ennélfogva vagy egyáltalában nincs szivárgó víz vagy 
pedig csak nagyon kis mennyiségben van meg, ott képződnek 
a száraz, arid talajok. Vannak azonban területek, amelyeken 
egész éven át sem humid sem arid éghajlat nem uralkodik. 
Az ily éghajlatot aszerint, hogy esetenkint mégis az arid vagy, 
humid hatás erősebb s e mi arid vagy sémi h u m i d-nak 
nevezzük. Annak elbírálásánál, hogy humid vagy arid-e vala
mely éghajlati zónában a kiima, figyelembe kell venni a közép
hőmérséklet mellett az absolut csapadékot. Eszerint pld. közepes
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mérsékelt hőmérséklet alatt 200 mm.-nél kisebb csapadéknál 
arid, 260—400 mm. között sémi arid, 400—500 mm. között 
sémi humid, 500 mm. felett humid a kiima.

A talajokat Ramann szerint tehát nagy összefoglalásban 
humid és arid talajokra osztjuk, de úgy a humid mint az 
arid talajok lehetnek olyanok, amelyek egész éven át humid 
vagy arid kiima alatt vannak és lehetnek olyanok, amelyeknél 
az évszakokban változik a kiima.

A humid talajok előfordulhatnak hideg és mérsékelt 
és pedig ez utóbbinak két fokozata: a hűvös, mérsékelt és 
meleg mérsékelt éghajlat alatt, továbbá subtropikus és 
tropikus éghajlat alatt.

Az arid talajok pedig mérsékelten arid, közepesen 
arid és szigorúan arid éghajlat alatt fordulnak elő.

Könyvemben a talajok természetes osztályozását a fenti 
sorokban ismertetett Ram a nn-féle osztályozás alapján végzem, 
mint amelyet a legmegfelelőbbnek tartok, megjegyzem azon
ban, hogy a Ramann-féle osztályozáson belül az egyes talaj
nemek ismertetésénél felhasználtam azon rendkivül becses 
adatokat, melyeket Glinka idevágó müveiben adott közre. 
Ez annyival is inkább indokolt, mert egyes talajnemeknek, 
mint pl. a tschernosemnek ma leghivatottabb kutatója és 
ismerője Glinka.

A humid és arid talajok tulajdonságai. A humid tala
joknál az elmállásnál képződött sók legnagyobbrészt ki vannak 
mosva; ezen kimosást a nagyobb mennyiségű szivárgó viz 
végzi. A sók kimosása függ az elmállás előrehaladottságától 
és a viz oldóképességétől, de természetesen mindkettő az 
uralkodó hőmérséklettől is. A humid talajok igen jellegzetes 
réteges talaj metszetein több réteget különböztethetünk meg. 
A legfelső talajréteg, melyet A szintnek nevezünk többnyire 
teljesen el van mállva, nagyon gazdag savakban oldható al
katrészekben, humusz anyagokban és finom iszapolható ré
szekben. Ez alatt a talajréteg alatt van egy másik réteg az 
úgynevezett B szint, mely már kevesebb oldható részt, humuszt 
és finom málladékot tartalmaz, de viszont több benne a még 
elmállásra alkalmas rész. Ez a réteg az A rétegből kimosott 
vastól vörös vagy barna szinü. Ez alatt van végül az altalaj 
az úgynevezett C szint, mely legtöbb esetben az anyakőzet
ből vagy pedig anyakőzet törmelékből áll, ahol az elmállás 
még csak a legelső stádiumban van.
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A humid talajoknál ez az említett három talajréteg több
nyire jól látható s ezeknél elmállás révén mérsékelt égöv 
alatt aluminium- és vas-hydroxydok keletkeznek.

Arid talajoknál az elmállási termékek az elmállás helyén 
maradnak. A szivárgó viz nem mossa őket ki, tehát az arid 
talajok ásványi sókban gazdagok. Ezek a sók különböző 
mélységben kristályosodnak ki a talajban s így sós szintek 
keletkeznek. Az arid talajok általában kitűnő morzsás és laza 
szerkezetűek még akkor is, ha az a talaj történetesen homok. 
Arid talajoknál csak az A és a C horizont van meg.

Azok a talajok, melyek különböző évszakokban változó 
éghajlat hatása alatt állanak, (mint a sémi humid és sémi 
arid talajok), hideg éghajlat alatt olyan tulajdonságuak, mint a 
humid talajok, míg mérsékelt és meleg éghajlat alatt az év
szaki éghajlat változásának hatásait is mutatják. Ily területe
ken hideg és nedves időszak alatt a feltalajból az elmállásnál 
képződött sók bizonyos mélységig lejuthatnak ugyan, de a 
meleg, száraz évszak alatt, mikor nagy az elpárolgás újból 
felemelkednek a talaj felső rétegeibe.

E mű keretében a talajokat éghajlati zónák szerint és 
pedig hideg, mérsékelt, subtropikus és tropikus éghajlati zónák 
szerint fogom tárgyalni és az egyes zónákban úgy a humid 
és arid, mint a sémi humid és sémi arid talajokról is lesz szó.

A hideg zónák talajai.

Humid talajok.
A hideg éghajlati zóna magasabb földrajzi szélességi 

fokok alatt, továbbá magasabb tengerszin feletti magasságban 
uralkodik. Jellemzője az alacsony évi hőmérséklet s a kevés 
évi csapadék, mely 200—400 mm között változik. Ily alacsony 
hőmérséklet mellett ez a kevés csapadék is már humid jel
leget kölcsönöz a talajnak s valóban az adott viszonyok 
mellett túlnyomórészt humidok is a talajok. Ramann tehát a 
hideg zónabeli humid talajokhoz számítja a Glinka osztályo
zásánál felsorolt tundra területeket és a magasabb hegyek 
legelőinek (havasoknak) a talaját. Ide sorolja Ramann továbbá 
a legmagasabb északon előforduló egyes szemcsés szerkezetű 
talajokat, melyeket Nordenskjold „r a u t e n b o d e n“ név alatt 
ismertet, továbbá a magas északon vagy pedig a magas hegy
ségekben előforduló fagyrepedéses talajokat.
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Rautenboden talajok. Ezek a legmagasabb észak talajai, 
egyes szemcsés szerkezetűek. Hó olvadás után sok vizet tar
talmaznak ; lassan száradnak ki s eközben sokszögű idomokra 
repedeznek szét. A repedésekbe bofolyik a viz, az iszapol- 
ható málladékok kiiszapolódnak s így az egyes idomok elho- 
mokosodnak.

A tundra talajok. Európa és Ázsia legészakibb részein, 
ahol a talajt egész éven át még nem borítja jég, fejlődött 
ki a tundra. Nevét onnan vette, hogy a finnek tundra alatt 
erdőtlen területeket értenek, A tundrák vidéke valóban 
erdőtlen is, rajta legfeljebb a déli határán van egy kis fás 
növényzet. Szukatschev szerint a tundrák legnagyobb
részt száraz területek, amelyeken jellemző kisebb buczkák 
vannak. Valódi lápok csak mélyebb helyeken találhatók. Ilyen 
területeken különösen a Carex rigida, a Polygonum 
viviparum, a Festuca ovina, ritkábban a Betula 
nana és különböző sarki Salixok fordulnak elő. Ezt a növény
zetet kísérik a Hylocomium és az Aulacomnium, 
mohok s különböző zuzmók; a Sphagnum félék ellenben 
teljesen hiányzanak. Ez a vegetáció hozza létre azután a 
száraz tundrában a tőzeget, mely a tundra területeket borítja. 
Ugyanis — bár ezeken a területeken az élő növények tömege 
nagyon csekély — az alacsony hőmérséklet alatt az elhaló 
növények nem korhadnak el, tehát tőzeg takaró alakulhat 
ki. Sok helyütt feltűnnek a tundrában kisebb buckák is; a 
tundra átmegy a „buckás tundra“ alakba. Ez a buckás tundra 
sakktáblaszerűen elhelyezett kisebb-nagyobb tőzegdombokból 
áll. A tőzegdombok alakja igen változatos lehet: gömbölyded, 
hosszúkás, de csillagalakú is. Átmérőjük 5—25 m között, magas
ságuk 3—5 m között változik. A domb felülete legfelül vízszintes, 
de lehet gömbölyded is. A dombok egymástól 5—15 cm 
széles mélyedésekkel vannak elválasztva, amelyek vizzel telí
tődnek meg. A domb tőzeg anyaga Sphagnum fuscum 
maradványaiból áll, de sokszor nyírfák maradványai is talál
hatók benne. Felületét aCladonía rangiferina, Cet
raria nivalis és a Stereocaulon paschale borítja; 
ezen zuzmóktól a domb fehér szint nyer, de ezeken kívül 
megtelepszik a Sphagnum fuscum és Politrichum 
structum is. A dombok oldalain és a szélein a Betula 
nana, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum 
ésazEriophorum vaginatum telepszik meg.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



266

Ezen tőzegdombok, melyek az északi tundráknak oly 
jellegzetes képet adnak Tanfilien szerint a tundrán képződött 
és vizzel megtöltött kis mélyedésekből erednek. Ezen kis víz
felületeket lápos növényzet, Comarum, Menyanthes, 
Carices, Eriophorum vaginatum és Politrichum 
félék veszik körül, amelyekhez a későbbi stádiumban a 
Sphagnum fuscum is csatlakozik. Ez utóbbi mind jobban 
elszaporodik, kiszorítja az Eriophorium kivételével az összes 
többi növényt és mind több tőzeget hoz létre. Ha a tőzeg 
annyira megvastagodott, hogy mélyen fekvő alsó rétegéig az 
északi nyár tartama alatt az olvadás le sem hatolhat, a tő
zegben fagyott mag keletkezik. A kis vízfelületeken a leirt 
módon keletkezett tőzegben azután — ép úgy mint a magas 
lápoknál már ismertettük — a tőzeg a felület középtáján 
megvastagodik s emiatt párna alakú felületet képez, (ugyanolyan 
okok miatt, mint a magas lápnál), vagyis a tundrák tőzeges 
dombja nem más, mint a Sphagnumokból képződött tőzegláp 
kicsinyben. A buckás tundra nagy víztartalma miatt mind 
lejjebb szorítja az erdős regió északi határát, amennyiben az 
erdőt elmocsárosítja és az erdei vegetáció a túl sok nedvesség 
miatt kihal — ahogy ez a tundra határán látható is, hol az erdő 
és tundra között elmocsárosodás alatt levő erdőterületek vannak.

Miután a tundrákon a tél augusztustól áprilisig tart, a 
chemiai és biológiai elmállás minimális, tehát kevés a finom 
és sok az éles, nagyobb málladék, mely a fagy hatása alatt 
képződött. A tundra területében ugyancsak fagy hatásra nagyobb 
földdombok is képződhetnek, mert a tundrában bizonyos mély
ségben a jég egész éven át nem enged, a talaj felületén pedig 
a rövid nyári időszak alatt megolvad, de a következő télen 
felülről lefelé újból befagy. Most a két befagyott réteg között 
meg nem fagyott talaj a nagy nyomás következtében kitör a 
felületre s ott dombot képez.

Ha a kiszorított talaj nem dombokat, hanem lapos felü
leteket képez, amelyeken semmi vegetáció nincs, az úgy
nevezett foltos tundra jön létre.

A szárazabb tundra területeken, amelyeken buckás tőzeg 
nem fejlődött ki, sokszor elég szép füves vegetáció is fej
lődhet. Egy ilyen jobb tundra talaj keresztmetszete felülről 
lefelé Szukatschev szerint a következő:

3 cm vastag humuszos, szürkés barna talajréteg,
2—3 cm vastag barna vályogos, sokszor okker szinű laza réteg,
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10 cm vastag, nedves kötött vályog réteg, mely folyékony 
szerkezetű,

2—3 cm vastag barna vályogréteg, mely már nem folyékony, 
ezalatt újból vályogos nem folyékony talajréteg, mely 
már 70 cm mélységben egész éven meg van fagyva.

A 10 cm vastag folyékony, kékes réteg az, amely a felső 
felület megfagyása miatt áttöri azt s amely ilyformán a nagyobb 
földes dombokat képezi.

A kékes talajréteg, valamint a legalsó réteg kissé gyengén 
lúgos, a kék talajréteg feletti barnás sárga vályog pedig sa
vanyú vagy közömbös tulajdonságú. Az ilyen szerkezetű tundrán 
sok esetben egész kaszálószerü buja fű vegetációt észleltek.

A repedéses fagytalajok. Magas északon, kis tengerszin 
feletti magasság alatt, délebbre pedig csak magas hegységi 
régiókban képződnek a fagy hatása alatt. Különböző nagyságú 
törmelékből állanak és magas hegységeknél erősebb hajlású 
hegyoldalakon találhatók. Bár kevés rajtuk a növényzet, a 
törmelék között mégis keletkezhetnek tőzegszerű képződ
mények. Az ilyen talajok igen kevés finom málladékot tartal
maznak, Sokszor a melegebb alsóbb hegyi régiókba is áthúzód
nak s törmelékkúpokat képeznek.

A magas hegységi tőzeges és rétítalajok. A magas 
hegységi és rétitalajok az Alpesekben, a Kaukázusban és az 
ázsiai nagy hegységekben fordulnak elő. Profiljuk különböző 
lehet. A Kaukázusban pl. a talaj legfelső szintje sok humuszt 
tartalmaz és szine olyan mint a más éghajlat alatt fellépő 
mezőségi fekete talajé, de ezalatt a réteg alatt sohasem 
fordul elő a CaCO3 szint. Az Alpesekben levő ilyen talajok 
legfelső rétege humuszos, mely azonban kihalványult ásványi 
törmelékszemeket tartalmaz, sőt a silicat Alpokban ez alatt a 
réteg alatt már ortsteinszerű képződmények is találhatók. 
Ilyenformán ezek a talajok már bizonyos átmenetet képeznek 
a más éghajlat alatti „bleicherde“ talajokhoz.

A hegyi tőzegtalajok leginkább magas hegységi lápokból 
eredtek. A tőzeg azonban nem a Sphagnum-félékből kép
ződött, hanem a Carex-félékből és a lombhomok
ból. Magas hegységekben azonban láp nélkül is képződhet
nek tőzegtalajok s itt a humusztakaró legnagyobbrészt össze
kuszált fügyökérzetből áll. A humusztakaró alatt egy barnás- 
színű átmeneti réteg van, ez alatt pedig már az anyakőzet 
található meg.
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Az alpesi humusz. Ez a talajnem a mész Alpok 
humusztalaja, mellyel Ebermayer foglalkozott tüzetesen.

Leírása szerint sötét fekete szinű, laza, majdnem por
szerű anyag, amelyben nincsenek giliszták. Közömbös reactiojú, 
tehát szabad humuszsav nem fordul elő benne. Az ásványi 
málladék termékekkel nincs összekeverve s alatta jobbadán 
mész vagy dolomittörmelék látható. Sokszor több méter 
vastagságot is elér, ily esetben azonban már savanyú tulajdon
ságot vesz fel és inkább hasonlít a tőzegtalajokhoz. A telí
tetlen kolloid humuszanyag hiánya Ramann szerint itt azzal 
magyarázható, hogy elég absorbeáló bazikus anyag van benne; 
más humuszféleségektől pedig abban is különbözik, hogy majd 
egész vastagságában laza és morzsás szerkezetű, legfeljebb az 
alsó rétegek kötöttebbek és tőzegszerűek. Az Alpesekben 
ilyen humuszon nőnek a legszebb luc és jegenye fenyvesek, 
amelyek szokszor bükkel elegyesen fordulnak elő. Az alpesi 
humusz keletkezési módját már a biológiai elmállásnál tár
gyaltam.

Arid talajok.
Hideg éghajlat alatti arid talajok csak Grönlandban és 

a tibeti fensikon ismeretesek, róluk azonban alig tudunk 
valamit.

A mérsékelt égöv talajnemei.
1. A mérsékelt égöv hűvösebb vidékeinek talajai.

A) H u m i d talajok.
A hűvös mérsékelt égöv humid talajainál megkülönböz

tetjük az északi szürke talajokat, amelyek extrem 
humid talajok és a barna talajokat. Az északi szürke 
talajokhoz tartoznak a legészakibb homokos humusz talajok, 
a typikus podsol és végül szürke erdei talajok (Bleicherde
boden.) A podsol és a szürke erdei talajok azonosak a Glinka 
osztályozásában szereplő szürke erdei talajjal és podsollal, de 
Glinka ezek osztályába sorozza még a degradált tscherno- 
sem talajokat és a hideg mérsékelt égöv alatti lápos talajo
kat is.

Ezen világos szürke, úgynevezett bleicherde talajok
nak A, B és C szintjük van, mert a telítetlen humusz miatt 
a vas és aluminium az A szintből kimosódik és egy B szint
ben halmozódik fel. A tipikus podsolnál pedig ortstein kép
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ződik, E kimosódás által a feltalaj elveszíti a vasat, de 
legfelső része a humusz réteg következtében sötét szinü 
marad; lejebb azonban ahol a humusz tartalom megszűnik 
egy hamuszürke világos réteg keletkezik, mely egész a B 
szintig tart. E világos szinü réteg miatt kapták ezen talajok 
a „bleicherde“ nevet.

Az északi szürke talajok, a) A legészakibb szürke 
talaj igen sok humuszt tartalmaz, azonkívül a csapadékvíz, 
amely elektrolytben szegény egészen kimossa a legfinomabb 
málladékszemeket is belőle úgy, hogy a talaj végül csak 
quarchomok és humusz keverékéből áll. Az északi szürke 
talajok az arctikus talajnemek (tundrák) és a valódi podsol 
talajok között terülnek el. Különösen a Skandináv félszigeten 
és az európai Oroszország északi részén vannak nagyon el
terjedve. Miután az extrem humid kiima miatt a legfinomabb 
málladék egészen ki van mosva, itt ortstein képződmények 
igen ritkán fordulnak elő.

b) A tulajdonképeni podsol talajok az északame
rikai, északeurópai és északázsiai zárt erdőterületeken

(19. ábra,) Tipikus podsol profilja ortstein réteggel és ortstein tömbbel.

összefüggő övét képeznek. Ezeken a területeken aránylag sok 
a csapadék és az évi alacsony középhőmérséklet miatt a 
talajban nagyobb humusz mennyiség halmozódhat fel. (A podsol 
talajok nevüket onnan nyerték, hogy hasonlítanak a hamuhoz, 
az oroszok pedig a hamut sola-nak nevezik.) A tipikus podsol
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talajban élesen különül el 3 szint: az A, B, és C szintek, (lásd 
ábrát.) Az A szint vagyis a feltalaj erősen el van mállva, 
melyből a telitetlen humusz anyagok hatása alatt a vas 
kimosódott. Az A szint felső része néhány cm vastagságban 
az alábbinál több humuszt tartalmaz, ennélfogva felül sötétszinű 
(Ai réteg). Alsóbb rétegében pedig alig van humusz és miután 
a sesquioxydok ki vannak belőle mosva, világos szürke, de 
sokszor egész fehér színű és legnagyobbrészt gyakran több 
dm vastagságú finom homokrétegből áll (A2 réteg). Ez az A2 
réteg a podsol legjellegzetesebb ismertetője. Az A2 réteg alatt 
élesen megkülönböztethetően látható a tipikus podsolban a B 
szint, amely barna, vöröses, vagy sötétbarna színű, aszerint, 
hogy több vagy kevesebb organikus anyag van benne. Eredetének 
oka, hogy az A rétegből a kioldott sesquioxydok humusz
anyagokkal Ca, K, Mg, Na, továbbá kénsav és phosphorsav- 
ionokkal együtt a csapadékok hatása alatt kimosódnak a B 
rétegnek megfelelő mélységbe, amelyben aztán a sesquioxydok 
közül az aluminium hydroxyd csaknem teljes egészében 
kicsapódik. A vashydroxyd kétféleképen viselkedhetik. Ha a 
vándorló sesquioxydokkal együtt kevés humusz kerül a B 
szintbe és annál több más elektrolyt, akkor a Fe(OH)3 ezen 
elektrolytek koaguláltató hatása alatt szintén kicsapódik a B 
szintben. Ha azonban a sesquioxydokkal együtt a B szintbe 
kevés elektrolyt vándorol, de annál több telitetlen humusz, 
akkor a vashydroxyd nagy részben nem csapódik ki, hanem 
tovább vándorol s elérheti a talajvizet, ahol aztán kicsapódik.

A B szintben történő sesquioxyd kicsapódás vagy ho
mogen, azaz egész rétegében egyenletesen csapódik ki, vagy 
pedig különleges keménységű rétegben válik le, azaz ortstein 
képződik. Az ortstein rendesen B réteg legfelső részében és 
különösen homokterületen szokott jól kifejlődni. A B szint 
igen gyakran sokkal vastagabb, mint az A szint 1'5—2m vastag
ságot is elérhet. A B szintet követi lefelé a C szint, amely 
az anyakőzetet alkotja és rendszerint sárgás homok vagy 
vörös barna agyag. Glinka szerint a tipikus homokos orosz- 
országi podsol profilja a következő:

At szint: 4—5 hüvelyk vastag barnaszinű laza réteg.
A2 szint : fehér finom homok, amely esetenkint 10 hüvelyknél is vas

tagabb lehet.
B szint: Felső rétege az ortstein, amely sötétbarna, sőt néha feketeszinü, 

kemény réteg, de alsó része lazább szerkezetű.Vastagsága 5—10 
hüvelyk.

C szint: Vörösessárga vagy sárgaszinű homok.
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Ha pedig a podsol agyagos talajon fejlődik ki, akkor a 
profilja ugyancsak Glinka szerint a következő :

Aj szint: 5—6 hüvelyk vastag fehérszürke finom málladékszemű réteg.
A2 szint : 3—5 hüvelyk vastag fehér lemezes réteg, amely megszáradva 

finom fehér porrá esik szét.
B szint: 8 hüvelyk vastag kötött réteg, amely tele van barna- és sötét

szinű konkreciókkal.
C szint: kötött vörösbarna agyag.

Látható tehát ebből a profilból, hogy agyagos talajon a 
tulajdonképeni ortstein hiányzik.

A löszön előforduló rétegek sokkal hatalmasabbak mint 
a homokon levők, azonban itt a podsol már csak igen erős 
humid kiima alatt fordul elő.

A németországi Schwarzwaldban grániton egy jellegzetes 
podsolprofil Helbig szerint a következő:

Aj 0— 5 cm nyers humuszréteg
A2 5—40 cm kifehéredett homok
B: 40—60 cm vörösbarna igen kemény ortsein
B2 60—75 cm sárga, kevésbbé kemény ortstein zóna
C 75 centiméteren túl elmállot gránit..

A svédországi tipikus podsolon különleges vegetáció ala
kult ki és pedig ortstein és nyers humusz felett a Cajander által 
meghatározott Myrtillus tipus, amely a következő növé
nyeket tartalmazza : mohok: Hylocomium, Dicranum, 
Polytrichum, Sphagnum -félék és aLeucobryum 
vulgare ; füvek: Aira flexuosa, Calamagr ostis-félék, 
Antoxanthum odoratum, Holcus lanatus; gyom
növények: Luzula nemoroza, Melampyrum pra
tense, Senecio silvaticus, Rumex acetosella, 
Pteridium aquilinum; bokrok: Rubus idaeus, Vac
cinium myrtillus, Calluna, Rhamnus frangula, 
Ilex aquifolium.

A podsol túlnyomórészt homokon fordul elő, hol a nagyon 
is tipikus fenyér talajt képezi, amelyről már a talajok mes
terséges osztályozásánál szólottunk bővebben. Vályogon, löszön 
és agyagon ritkábban fordul elő. Európában különböző 
országrészekben terülnek el s előfordulásuk szerint megkü
lönböztetünk : atlanti, nyugat-németországi, észak-skandiná
viai, északoroszországi és német-orosz podsolokat. Az atlanti 
podsol talajok Írországban, délnyugat Franciaországban s a 
spanyolországi északi és északnyugati partokon fordulnak elő. 
A délnyugat franciaországi podsol képezi a landeseket, mely
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a német „heide“-nak felel meg. A nyugat német podsol 
Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Schlezwig-Holsteinban, 
északnyugat Németországban található. Jobb talajon P o p u- 
lus-ok és tölgyek nőnek, a nagyon kimosott talajokat 
pedig fenyér vegetáció borítja, mely valamikor nem 
foglalt el oly nagy területeket mint ma, de az erdők kiirtá
sával és a juh tenyésztésével mind jobban tért hódított. Ily 
módon keletkezett a világhírű Lüneburger heide Hannover 
közelében, ahol még most is több mint 100,000 júh legel. A 
német heidén az újbóli befásitásnak nagy akadálya az őrt- 
stein. A skandináviai podsolnál rendkívül erős a feltalajból a 
kimosás, mindazonáltal ritkábbak a valódi ortstein képződé
sek. Az észak oroszországi podsol területeken sok Sphag
num fejlődik, jellemzőjük a sok mocsaras erdő. A német
orosz podsol észak Németországban és nyugat Lengyelor
szágban fordul elő és átmenetet képez a barna talajokhoz. A 
felsorolt podsol csoportok közös tulajdonsága, hogy a feltalaj 
kevés vasat és phosphorsavat tartalmaz s hogy a talajt több
nyire egy telítetlen humuszréteg takarja.

Magas hagységekben a podsol típus legfeljebb magasabb, 
gyenge lejtővel biró területeken fordulhat elő, mert erősebb 
lejtővel biró területeken az altalajba való kimosás nem is 
következhetik be, miután a csapadékvíz a mállási termékeket 
mindenestől lemossa a lejtőn. Sok meszet tartalmazó anya
kőzet elmállásánál vagy tisztán mészhegységekben többnyire 
nem fejlődik ki podsol, mert a nagymennyiségű mész telíti a 
humuszsavakat, s ezáltal hiányzanak a podsol képződés leg
fontosabb feltételei, a telítetlen humuszsavak.

Magyarországon valódi podsolos ortstein kialakulással 
alig találkozunk. Legfeljebb a kárpáti homokkő fenyőerdeinken 
képződhetnek ilyenek a szürke erdei talajokból, mely utóbbiak 
különösen Árvában és Máramarosban vannak elterjedve. Ezen 
helyeken az anyakőzetben nagyon kevés a mész s így az 
erdei szürke talajokból könnyen képződhet podsol, határozott 
ortstein kialakulással.

c) A szürke erdei talajok. Az északi szürke talajoknak, a 
bleicherdeknek legdélibb zónáját alkotják és átmenetet 
képeznek a degradált tschernosemhez, mely pedig a valódi 
tschernosemból származik erdő hatására. A szürke erdei talaj
nál különösen homokon a feltalaj vagyis az A szint morzsás 
szerkezetű és a humusztól többé-kevésbbé világos szürke
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színű. A B szint vagyis az altalaj nem válik el élesen az A 
szinttől mint a valódi podsolnál, hanem többnyire fokozatosan 
megy át, de ép igy a C szintbe való átmenet is fokozatos. A 
podsoltól még abban is különbözik, hogy sokkal több benne 
a giliszta és talaj baktérium. A szürke erdei talajokban elég 
anorganikus só van, de még mindig nem annyi, hogy telítse 
az összes humusz savakat, ennélfogva kissé savanyúak, bárha 
a humusz még mindig szelíd humusz számba megy. Az al
talajban rendesen sötétbarna talajréteget találunk, melyben 
sok ugyan a vasoxyd, de még nem ortsteinszerű képződmény. 
Podsollá alakul át azonban a talaj és ortstein is képződik, ha 
az erdő kedvezőtlen hatása alatt esetleg nyers humusz hal
mozódik fel a talajon. A tölgy erdőben a szürke erdei talaj 
podsolos talajjá csak igen ritkán alakul át. Ukrajnában a 
poltavai kerületben előforduló jellegzetes erdei szürke talaj 
profilja a következő:

At szint. Sötétbarna-világosszürke 26 cm vastag, finomszemű réteg, amely 
25 cm mélységben, borsónagyságú szemekbe megy át.

A2 szint. Hamuszürke, 47—48 cm vastag, úgynevezett diós horizont.
Rázásra szétesik kis diónagyságú morzsákra, amelyek fehér 
porral vannak bevonva.

Bj szint. Vörösbarna tömött vályog, amely 0'7—1'4 méter vastag. A réteg 
felső részében diós szerkezet megmarad. A rétegben előforduló 
repedésekben sötétbarna foltok láthatók.

B2 szint. Barna, mésztartalmú 0'7—1'4 méter vastag vályog, amely fehér 
márgába mehet át.

C szint. Sárgás lösz,
Ballenegger a biharmegyeí Tenke vidékéről írt le

jellegzetes szürke erdei talajt, nemes tölgy és cser alatt.
Az A szint itt 15—20 cm vastag szürke, porhanyós réteg, amelynek alsó 

részében fehér foltok vannak.
A B szint 50—80 cm vastag sötét szinű kötött réteg, amelyben világosabb 

és sötétebb foltok vannak.
A C szint világosszürke, meszet nem tartalmazó anyag.

Ballenegger egy ilyen profilból vett próbákat sósavval 
kivonatolt és kitűnt, hogy a B szintben a kovasav és a sesqui
oxydok felhalmozódtak.

Talált kovasav 
illetve 

sesquioxyd
Ax a2 Bi b2

Si O2
AI2 O3
Fe2 O3

0—15 cm 
3'32°/„ 
4'36°/0 
3'54o/o

15—20 cm 
4'6270 
7'03% 
4'22%

60—80 cm 
4'76°/o 
9'4970 
5'18°/o

100—120 cm 
4'61°/0 

10'7970
5'15%

18

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



274

Ép így látható a kovasav és a sesquioxydok felhalmo
zódása egy finnországi szürke erdei talajnál, Mustilae vidéké
ről, melyet Aarnio vizsgált sósavas kivonattal, Hissink metho- 
dusa szerint

S2

Talált kovasav 
illetve 

sesquioxyd
A2 Bx b2 C

io

SiO2
alo3
Fe2O3

Ugyanenn 
:erint a kövei

25—45 cm 
7'56 
4'02 
4'69

tek a talajr 
;kező érték

45—55 cm 
14'87 

7*95 
6'73

iák osszam 
eket adta

60—150 cm 
16-48 
913 
7-13

dyzise, úgy

215—240 cm 
20*49 
12*59 
10*53

ancsak Aarni

Talált kovasav 
illetve 

sesquioxyd
a2 Bx b2 C

SiO2
A12O3
CaO

25—45 cm 
67'30 
13-82
5'58

45—55 cm 
6134 
1617

7*26

60_150 cm 
58'38 
14'44 
8'38

215—240 cm 
48*40 
18*12 
12*13

A szürke erdei talaj a legkevésbbé állandó klimatikus 
talajnem, mert könnyen alakul át podsollá. Többnyire lombfa- 
nemek tenyésznek rajta, viszont a homokos szürke erdei talajon 
az erdei fenyő van nagyon elterjedve. Tölgy alatt Ramann 
szerint különösen a diós szint szokott kialakulni, mely úgy 
képződik, hogy a talajban látható sötét erek a talajt szabály
talan poliéderekre osztják, Magyarországon a szürke erdei 
talajok a mai Burgenland déli részének hegyes vidékein 
fordulnak elő körülbelül Sopron magasságáig, de nagy össze
függő területeket alkotnak Turócz, Árva és Zólyom megyében, 
ahol túlnyomórészt fenyvesek alatt alakultak ki. Összefüggő 
talajkomplexumok alakjában pedig a keleti Kárpátokban 
találhatók Ungmegyétől kezdve egészen Orsováig, ahol Nagy- 
magyarország régi határai mentén széles sávot képeznek 
túlnyomórészt fenyő alatt, de igen gyakran lomberdő alatt is. 
Az ország belsejében nincs szürke erdei talaj, kivéve az a 
komplexumot, melyet Ballenegger Bihar megyében írt le, ahol 
a szürke erdei talaj lombfa alatt fordul elő.
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Európában a szürke erdei talajok általában közép 
Európa északi részeiben, kelet Európában pedig a steppe és 
a podsol erdő területek között terülnek el- Ázsiában az Uraitól 
a Jeniszéig kisérik északon széles zónában a degradált 
tschernosemet.

Helyi talajok. A szürke talajok övében többféle talaj 
fordul elő, amelynél a helyi factorok a szürke talaj tulajdon
ságait megváltoztatják, így képződnek a „helyi talajok“ 
(Ortsböden). Az ilyen talajkialakulásokra hatással van az 
anyakőzet, a málladékszemek nagysága, a talaj kitettsége és 
végül az, hogy az elmállási termékek a helyükön maradnak-e, 
vagy pedig a szél és a viz hatása alatt eltűnnek eredeti 
helyükről. Az északi szürke talajok övében sok esetben 
felületi viz van a talajon, az organikus anyag igen lassan 
bomlik, ennélfogva felszaporodhat és így a felszíni viz hatása 
alatt is képződhetnek helyi talajok. Ilyen viz alatt képződött 
talajok a műddé és a lápos talajok. A szürke talajok 
régiójában a talaj a talajvíz hatása alatt is változásokon megy ke
resztül; keletkeznekaglei, réti és gyepvasérc talajok.

A felszíni viz alatt képződött talajok úgy keletkeznek, 
hogy a vizben növő vegetáció és a fauna maradványai a viz- 
fenéken változó vastagságú rétegeket képezvén, felszaporodnak. 
Ilyen talaj a műddé és a lápos talaj.

A műddé édes vagy brakk*) vizekben a plankton elhaló 
részeiből, továbbá a talajból kimosott és kicsapódott humusz 
anyagokból képződik. A humusz kicsapódását úgy látszik a 
vízi növények idézik elő. Ily módon a vizfenéken levő iszap 
többé-kevésbbé vastag, sötét-fekete réteggel vonódik be, melyet 
a viz iszapjában levő fauna erősen átdolgoz, ezenközben a 
vízből különböző anorganikus sók is csapódnak ki és az 
organikus anyaggal összekeverődnek.

A lápos talajok a lápokban képződött tőzegből 
keletkeznek, mely réti tőzeg és moh tőzeg lehet; ez utóbbi 
inkább savanyú tőzeg.

Miután a lápos és humuszos talajokról már a talajok 
mesterséges osztályozásánál részletesen volt szó, itt röviden 
csak a tőzeg elmállásáról fogok írni. A lápokban levő tőzeget 
először aMolinia coerulea, majd az Aira flexuosa 
teljesen átnövi, miáltal a tőzeg m o d e r r é alakul át. Ha ilyen 
területeken még a giliszták is elszaporodnak, vagy pedig az

*) Tenger és édesvíz elegye.
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ember mesterséges eszközökkel dolgozza meg a láptőzeget, 
ezen elmoderesedés rövidebb idő alatt, már pár év alatt, 
bekövetkezik. A tőzeg moderrá vagyis olyan humusszá alakul 
át, amelyben már mikroskopikusan sem ismerhető fel a 
humusz növényi szerkezete. A tőzeg elmállásánál nagy szerepet 
játszik a szivárgó víz is, mert különösen a csapadékdús 
vidéken a tőzegből kilúgozza az oldható sókat. Ha viszont a 
tőzeg felületén nagy az elpárolgás, melyet még fokozhat a 
tőzegen meghonosodott másodlagos vegetáció, úgy a vízből a 
Fe és a Ca sók kicsapódhatnak. Ez e jelenség réti lápoknál 
észlelhető, hol ezáltal márgás tőzeg keletkezik.

Talajvíz hatása alatt képződött talajok a glei, a gyep
vasérc és a réti talajok.

A talajvíz klimatikus tényezők hatására az A szintig is 
feljöhet, ezáltal ezen szint egészen átnedvesedik és mocsara- 
sodásnak indul. Túlnyomó esetben azonban csak az A vagy 
vagy B horizontig emelkedik a talajvíz, különösen a podsol 
területeken. Ez esetben az elektrolyteket tartalmazó talajvíz 
hatására a B és C szintben vasoxydhydrat és mangansuper- 
oxyd csapadék keletkezik, de képződhetnek agyag, carbonat, 
gyps, sulfat és vashydrosulfid lerakodások is. A talajvíz sok 
esetben nem emelkedik magasra s a növényzet gyökérzete a 
vizet B rétegbe szívja fel; ily esetben a gyökerek körül Ca CO3 
és vasoxydhydrat lerakodások keletkeznek.

A glei talajok, amint az oroszok nevezik őket, azáltal 
képződnek, hogy a talajvíz nagyobb mennyiségű FeC03-ot 
tartalmaz; levegő hiány esetén a Fe CO3 változatlan marad, 
mihelyt azonban a talaj szellőzése teljesebbé válik, aFe CO3-ból 
vasoxydhydrat válik le, mely az egész talajrétegben vagy 
egyenletes elosztású, vagy szinteket képez. Glei talajok inkább 
a nedves mérsékelt éghajlat alatt képződnek, arid területeken 
ezzel szemben a feljövő talajvízből inkább CaCO3 szintek 
keletkeznek.

A gyepvasérc talajok a glei talajok legjobban ki
fejlődött alakjai. Gyepvasérc lerakodás ott kezdődik a talajban, 
ahol az alulról jövő talajvíz a levegő oxygénjével találkozik.
E szintben a vasoxydhydrat kicsapódik és eltömi a talajt, 
miáltal a talaj szellőzhető része mind magasabbra szorul s ily 
módon mindig újabb és újabb gyepvasérc csapódik ki fel
felé, sőt végeredményben az érc egészen a talaj felszínéig 
juthat. A gyepvasérc kicsapódás nemcsak tisztán chemiai je-
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lenség; itt a vasbakteriumok is közreműködnek, melyek a 
ferro vas ferri vassá való átalakulásánál felszabaduló energiát 
használják fel életcéljaikra.

A réti talajok vagy homokon vagy agyagon képződ
hetnek. Nedvességet kívánó füfajok diszlenek rajtuk. Az alta
lajban sokszor vaskonkreciókat találunk.

Itt említjük még fel a marsch és a knick talaj típu
sokat, melyek szintén a szürke talajok övében fordulnak elő 
nagyobb mennyiségben, továbbá a szürke talajok övében elő
forduló sós talajokat. Humid éghajlat alatt képződött ilyen 
sós talajok Finnországban a Bottni öböl partja mentén igen 
elterjedtek. E talajok képezik az úgynevezett „1 i t o r i n a“ 
agyagot, amely sótartalmú vízből rakódott le. Ha ezen agyagban 
a talajvíz magasra emelkedik, magával hozza az aluminium-, 
calcium- és natrium-sulfatot, amelyek az agyagban kikristályo
sodnak. Az ilyen savanyú sós talajok viz elvezetés esetén igen 
megjavulnak és elveszítik sótartalmukat.

A Skandináv félsziget podsol területein sok helyütt folyé
kony talajok (f 1 is s e rde) találhatók, amelyek ha vizzel vannak

(20. ábra). Barna eredei talaj, melyen 
igen jól látható a kifehéredett A2 ré
teg és a sötét felhalmozodási B szint.

telítve, lejtős oldalon sűrű pép 
alakjában folyhatnak. Az ilyen 
talajok egyes szemcsés szer
kezetűek és teljesen termé
ketlenek.

A barna erdei talaj vagy 
a degradált tschernosem. Ez 
a klimatikus talajnem képezi 
az átmenetet a tschernosem 
és a szürke erdei talaj között 
s közel áll az arid talajtípu
sokhoz. Valószínűleg úgy kép
ződött, hogy a jégkorszak után 
mikor a mai tschernosem öv 
még északabbra terjedt, a leg
északibb tschernosemre és step- 
pékre erdő telepedett; az erdő 
alatt a talaj kiima is megvál
tozott, ami miatt a tscherno
sem és a valódi steppetalaj 
változásokon mentek keresztül. 
A beerdősült tschernosemben

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



278

csökkent a talaj párolgása, ezzel viszont nőtt a nedves
ség tartalma, tehát a tschernosem humusza erősen bom
lásnak indult minek következtében a talaj szine megvilá
gosodott. A humusz korhadásánál képződő CO2 külö
nösen a Ca CO3-ot oldotta ki, ezáltal a talajból még 
ki nem mosott humusz telitetlen maradt, bekövetkezett a 
podsolos mállás, mely miatt a feltalajból kimosódott az 
A1 (0H)3 és a Fe(OH)3 is, de ezek lefelé vonulva az alsóbb

t (21. ábra.) Barna erdei talaj profilja a soproni warischi erdő
gondnokságban, tölgy, luc és vörös fenyő elegyes állománya alatt.

mésztartalmú rétegben újból kicsapódtak s egy vörös agyag
réteg keletkezett, mely helyenkint í’5 méter vastagságot is 
elér. Bogoslowski Hannover közelében egy degradált tscher- 
nosemnél a következő profilt találta.

A feltalaj 50 cm vastag, sósavval nem reagál, morzsás szerkezetű, humusz 
tartalma következtében sötét barna szinű.

Az altalaj (B szint) barna-sárga vályogból áll, melynek alsó rétegeiben 
mész konkreciók találhatók.

A C réteg sötét fekete agyagból áll.
A barna erdei talajnál különösen az erdő letárolása után 

gyakori, hogy a viz a csupasz feltalajt lemossa és a barna 
vörös altalaj kibújva feltalajjá válik, sőt nagyobb hajlással
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biró területekről az eső még ezen altalajt is elmoshatja és a 
B szint legalsó mész vagy lösz rétege kerül a felületre mint 
feltalaj. A barna erdei talajok sokkal tápanyagdúsabbak, mint 
a szürke erdei talajok, ép ezért kitűnő termő talajok, de elég 
istálló trágyát és különösen phosphorsavat kell hozzájuk adni.

Barna erdei talajok nálunk Magyarországon az Alföld 
pereme körüli dombos hegységekben találhatók, ahol a lösz
ből képződtek erdők hatása alatt. Ott, hol az erdők letarol- 
tattak, a csapadékvíz hatása alatt a feltalaj és az altalaj vörös 
agyagos rétege lemosódott s az alsó lösz réteg került fel a 
talaj felszínére. Emiatt aztán a szántóföldek szürke-barna- 
fehér foltokkal tarkitvák aszerint, hogy az erdei barna talaj
ból melyik alsó szint került a talaj felszínére. Magyarország 
legnagyobb részét a barna erdei talajok borítják és különösen 
Erdélyben, majd Hont, Nyitra, Pozsony, Fehér, Veszprém, 
Zala, Vas, továbbá Sopron-megye kismartoni, nagymartoni, 
soproni és csepregi járásaiban, Baranya és Somogy megyék 
legnagyobb részében, Krassó-Szörény és Arad vármegyékben, 
végül Erdélyben találhatók. Erdélyben a tenkei szürke erdei 
talajterület és a mezőségi fekete talajt veszik körül.

A magyarországi barna erdei talajok chemiai összetételét 
mutatja Balleneggernek a karádi (Somogy-megye) barna erdei 
talajjal végzett sósavas kivonatos analyzise.

Barna erdei talajon találhatók Magyarország legszebb 
bükkösei. Sopron vidéke is a barna erdei talaj régiójába 
tartozik, hol kevert lomberdő cser, tölgy, bükk, gyertyán 
nő rajta. *)

*) Sopron ilyenformán nem tartozhat a fenyő erdő regióba, mint ahogyan 
azt Treitz állítja. Megfigyeléseim szerint a fenyőerdő regiója Soprontól nyugatra 
a történelmi Magyarország határán fekszik.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



280

A Duna és Tisza közt és a Tiszántúl hiányzanak a barna 
erdei talajok.

B) Sémi arid talajnemek.
A podsol és a szürke erdei talaj zónájától délre, Romá

niától kezdve egészen Mandzsúriáig már valódi steppe mező
ségi éghajlat uralkodik és ebben az éghajlatban északabbra a 
fekete mezőségi talaj a tschernosem, délre pedig a gesztenye
barna talajok fordulnak elő. Wiegner a tschernosemet is sémi 
humid talajnak tekinti, ami azonban sok tekintetből vitatható; 
a gesztenyebarna talaj ellenben feltétlen a sémi arid talajok 
közé sorolható. A tschernosem és a geszternyebarna talaj 
csak A és C szinttel birnak, a B szint ezeknél kifejlődni nem 
is tud. Mindkettő igen jellegzetes klimatikus talajnem.

A tschernosem. A déloroszországi és szibériai steppeken 
kontinentális éghajlat uralkodik, amelynek sajátsága a rend
kívül meleg de rövid nyár és a hosszú nagyon hideg tél. 
Nyáron alig van csapadék, ősztől tavaszig azonban viszonylag 
tetemes lehet. A déloroszországi steppeken az egész évi 
csapadék évenkint átlag 450 mm-et tesz ki, amelyből legtöbb 
az őszi és téli hónapokban esik, s így tavasszal igen buja 
füvegetáció fejlődik, amely azonban nyáron kiszárad. A step- 
pekben nyáron nagy a párolgás és a talaj rendkívül kiszárad, 
a víz kapilláris úton az altalajból pótlódik, honnan különböző 
oldott sókat hozhat fel magával; télen ezzel szemben annyi 
csapadék esik, hogy a talaj több méter mélységben átnedve
sedik, A nyári rendkívüli meleg, mely a legfelső talajréteg
ben 60° C-t is elérhet s a rendkívül hideg tél (—30, —40° C) 
akadályozzák meg azt, hogy a buja tavaszi vegetáció elhalt 
részei elkorhadjanak, tehát a talaj nagy mennyiségű humuszt 
tartalmaz; ennek következtében fekete a színe s innen kapta 
az oroszoktól a tschernosem nevet is. A tschernosemra leg
jellemzőbb a koagulált állapotban levő nagy humusztartalom 
s a nagy agyagtartalom. Wiegner szerint kolloidchemiai 
szempontból a következőképen magyarázható a tschernosem 
létrejötte, A hydrolytes elmállás folytán először Na OH, K (OH), 
Ca (OH)2, Mg (OH)2, továbbá kolloidális A1 (OH)3, Fe (OH)3 és 
kolloidális kovasav keletkezik, amely kolloidok sol alakban 
vannak. A tschernosemben már az előbb említett okok miatt 
igen sok a humusz, amely a hydrolytes elmállás folytán képződött 
és durva morzsás szerkezetű lesz. A humusz a kedvezőtlen
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klimatikus viszonyok miatt csak igen lassan bomlik s ezáltal 
a bázisok a talajban maradnak. A sol alakban előforduló 
positiv töltésű AI (OH)3 és Fe(OH)3 és a negativ töltésű kolloidális 
kovasav egymást kölcsönösen kicsapják, koagulálnak és állító
lag kicserélődési zeolithok képződnek belőlük, amelyek a 
humusz lassú korhadásánál felszabaduló bázisokat lekötik, 
másokat felszabadítanak, egyszóval bázis kicserélődési jelen
ségeket idéznek elő. A ilyen talajok a nagy zeolith tartalom 
folytán igen tápanyagdúsak, tehát chemiai tulajdonságuk 
kitűnő, viszont a humusz telítettsége következtében durva, 
morzsás szerkezetűek tehát physikai tulajdonságuk is elsőrangú. 
Ezek szerint kolloidchemiai szempontból a tschernosem a 
létező legjobb szántó, ami gyakorlatilag is igazolt tény. Hogy 
az oroszországi fekete földön ennek dacára többször meges- 
hetik, hogy egyáltalában nincs termés, az azzal magyarázható, 
hogy júniusban a kimaradó eső miatt esetenkint igen nagy 
szárazság van. Az oroszországi tschernosem területen Glinka 
— aki ezt a talajnemet a legjobban ismeri — északi, középső, 
zsíros és déli tschernosemet különböztet meg.

Az északi tschernosem még alig van ismertetve és úgy 
látszik tulajdonképen csak átmeneti talaj a podsolos vagy a 
szürke talajhoz. Humusztartalma 4—6%.

A középső vagy közönséges tschernosemnál az Aj-j-A2 
réteg átlagban 70 cm vastag. Az Aj az A2 rétegnek legfeljebb 
%-ét vagy ’/'jj-át teszi ki s az Aj-bői az A2 rétegbe vivő át
menet nem fokozatos. Az Aj réteg egyenletes feketeszinü 
szemcsés morzsás szerkezetű, csak legfelsőbb része réteges 
mintegy 5—10 cm vastagságban. Az A2 réteg többnyire dur
vább diós, mélyebben pedig oszloposszerkezetű. Az A szint
ben sötét és világos foltok láthatók. Az A szintből a C szintbe 
való átmenet fokozatos. Az A szint humusztartalma 6—10%.

A zsíros tschernosemnél az Aj-(-A2 rétegek 1 méter vas
tagságot is elérnek, ennek felét az Aj réteg teszi ki. Az Aj 
réteg egyenletes szinű, az A2 rétegbe való átmenet fokozatos. 
A két réteg között tehát igen nehéz megvonni a határt. Az 
A2 réteg felső része szemcsés, mélyebben diósszerkezetű, alsó 
részében pedig már prizmás, oszlopos. Az A2 réteg szintén 
egyenletes szinű, csak az alsó részeken fordulnak elő foltok. 
Az A szint humusztartalma 6—10% között váltakozik, azonban 
délibb szélességek alatt 10—13%-ra is emelkedhet.

A déli tschernosem humuszrétege 70 cm vastag s kissé szűr
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kés szinű. Az Aj réteg 10—20 cm vastag, az A2 rétegbe való 
átmenet igen éles. Az A2 réteg felső harmadában szemcsés, 
mélyebben diós, legmélyebb rétegében pedig prizmás oszlopos 
szerkezetű. Az Ax szintben fehér mészfoltok láthatók. A déli 
tschernosemben csak 4—6% humusz van.

Általában mondhatni, hogy a tschernosemnél az A2 réteg 
nem egyenletes szinű, sötétebb erek és foltok találhatók benne 
s humusztartalmú rétege fokozatosan megy át az anyakőzetbe.

A tschernosemek humuszanyaga a steppe elhalt vegetáció
jából, de különösen a füves növények gyökereiből képződik. E 
humuszban azonban a növényi szerkezet már nem ismerhető fel 
s a talaj ásványi részeivel teljesen össze van keverve.

Wysotzky a tschernosemnél egy felső élő és egy mé
lyebb, holt réteget különböztet meg. Az élő réteg az, amed
dig a csapadékviz az ősz és tél folyamán lehatol; a holt ré
tegbe a csapadék már nem ér el. E holt réteg alulról a talajviz 
szintjével határos s hosszú időn át egyenletes a nedvesség 
tartalma. Az élő és holt talajrétegben az összes tschernosem- 
fajtánál a következő jelenségeket észlelhetjük. A téli csapadék
viz a tschernosem nagy vizkapacitása miatt csak igen lassan 
halad lefelé s a hideg tél beállta alkalmával még nem jutott 
el nagyobb mélységig. Télen a nagy hideg miatt a talaj na
gyobb mélységig megfagy úgy, hogy a talajban minden chemiai 
és biológiai elmállás szünetel. Tavasszal a steppeken hirtelen 
kezd emelkedni a hőmérséklet, mire a feltalaj dús viztartalma 
következtében a tschernosemen igen buja vegetáció fejlődik, 
mely a vizet a feltalajból a legrövidebb idő alatt elpárolog
tatja s így a feltalajból viz általi kimosás nem is következhet 
be. A felső talajrétegből a sók legfeljebb a holt talajrétegig 
érhetnek el, melyből aztán nyáron a kapillárítás következtében 
a viz révén újból felemelkednek, majd pedig a viz elpárolgása 
által a különböző rétegekben kicsapódnak. Ezen sók a Ca CO3 
és a Ca SO4; megjegyzendő azonban, hogy a Ca SO4 rendesen 
a Ca CO3 réteg alatt csapódik ki. A mélység, melyben ezen só
kiválások történnek, az élő talaj vastagságától függ ; minél se
kélyebb az élő talaj, vagyis minél kevesebb a csapadék, végső 
következtetésben tehát minél aridabb az éghajlat, annál könnyeb
ben kerülhetnek fel az oldott sók a talaj felszínére. A mész foko
zottabb arid feltételek mellett még a talaj felszínére is kijuthat. A 
normális tschemosemban az első Ca CO3 réteg rendesen az A2 
réteg alsó felében található; egy második Ca CO3 szintet is talál
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hatunk azonban 4'15—4'40 méter mélységben. Ily helyen a mész 
kiválása penésszálakra emlékeztető finom erecskék alakjában 
történik, a még ennél is nagyobb mélységben levő mész 
felhalmozódás pedig laza szerkezetű, de konkreció alakjában 
is előfordulhat s ebben az esetben vakondok üregeiben 
halmozódik fel (löszbabák). A 4'15—4'40 m mélységben fekvő 
erősebb Ca CO3 szintet az oroszok bjeloglaskának nevezik. 
Alatta rendesen Ca SO4 is van.

A tschernosemben többször nagyobb mélységében (külö
nösen löszön, 3—4 méter között) többnyire az élőréteg alsó 
határán egy határozottan kifejlődött második humusz szint (A3) 
is van. Ebben gyakran gyps is található esetleg kis kristá
lyokban vagy nagyobb kőnkre ciós alakban. Egyes esetekben 
ezen gyps réteg a humusz réteg alatt vagy felett foglal helyet. 
Hogy az ily nagyobb mélységben levő humuszban található 
gyps képződésének mik az okai — még nincs egészen tisztázva.

Rendkívül jellemzők a tschemosemekre a vakondlyukak, 
amelyek a humuszos szintben az altalaj földjével, az altalajban, 
pedig humuszos anyaggal vannak kitöltve. Ezekből a vakond
lyukakból vagy oroszul krotovinékből Sukatschef 4-féle formát 
különböztet meg. Az első forma kör vagy ellipsis alakú, mely 
függőleges metszet esetén a humusz szintben sárga, a mélyebb 
talajban pedig sötét fekete folt alakjában mutatkozik. A má
sodik forma függőleges metszetben köralaku, amelyet egy 
ettől elütő szinü gyűrű fog körül; a gyűrű szine a humusz 
szintben világosabb, mélyebb krotovináknál pedig sötétebb 
mint a belső kör szine. E gyűrű többnyire több meszet tar
talmaz, mint a belső kör. A harmadik krotovina formánál a 
vakondlyuk belseje koncentrikus vagy excentrikus réteg szer
kezettel bir. A negyedik vakondlyuk alak már csak az első 
kettő kombinációja. A nem réteges vakondlyukakban a humusz 
valószínűleg az állatok ürülékéből vagy táplálékmaradványok
ból képződött. A réteges vakondlyukak keletkezésére még 
nincs elfogadható magyarázat.

A tschernosemekben igen nagy a koncentrált sósavban 
oldható alkatrész, továbbá az organikus anyag, a nitrogén és 
a phosphorsav tartalom. Ennek az a magyarázata, hogy az 
elmállás után a képződött oldható sók nem lúgozódnak ki a 
talajból, hanem a talajban maradnak s ha ehhez hozzá vesszük 
a kitűnő fizikai tulajdonságot, megérthetjük a tschernosem mesés 
termőképességét. Felbecsülhetetlen előnye az orosz tschernosem-
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nek, hogy hosszú ideig nem kell trágyázni s mégis kitűnő a termés. 
Itt sem lehet azonban a végletekbe esni, mert azért tápanyag 
pótlás híjján idővel a tschernosem is kimerül, ahogy ezt leg
jobban mutatják az északamerikai prerik, amelyek szintén 
tschernosem talajok, azonban a rablógazdaság a mesébe illő 
termőképességüket 40—50 év alatt annyira kimerítette, hogy 
mezőgazdasági művelésükkel ma már sok helyütt fel is hagytak.

A tschernosem a mérsékelt éghajlat alatt Oroszországban 
és Szibériában egy összefüggő széles sáv alakjában fut végig. 
Az európai Oroszország déli része csaknem kizárólag tscher
nosem. Ezen sávot egy darabon megszakítja ugyan az Ural- 
hegység s e részen podsolos talajok találhatók, de tovább 
keletre a transszibériai vasút vonal mentén 500 km szélességben 
újból a tschernosem folytatódik egészen Mandzsúria határáig 
s e hosszú szibériai vonalon csak két helyen van megszakítva: 
a Sibir Ural és a Baikál hegységeknél. Glinka szerint egy 
donvidéki déli tschernosem profilja a következő:

Aj szint 0—10 cm. Világosszürke függőleges, irányban nagyobb prizmás 
oszlopokra esik szét

Aj szint 10—14 cm. Sötét, kissé kötött, kis morzsákra hullhat szét.
A2 szint 14—40 cm. Barna vagy vörösesbarna alapszín. Többé kevésbé 

kötött, könnyen morzsolódik szét finom részekre. 
Az Aj-ből az a A2 szintbe sötét humusz nyelvek 
nyúlnak át.

A2 szint 40—190 cm. Humuszban szegény, kötött. Vízszintes és függőleges 
irányban repedések vannak, miáltal prizmás rögök 
képződnek. A függőleges repedésekből humuszerek 
vezetnek át az Aa szintbe. 60—90 cm mélységben 
törékeny calcium carbonat szemek találhatók. 115—180 
cm között gyps kiválás észlelhető lemezes kristályok 
alakjában.

Az oroszországi tschernosem jellegzetes vegetációval bir. 
Igen nagy tömegekben fordulelőaStipa pennata, Stipa 
capillata, Stipa sten ophylla, K oeleria cristata, 
Festuca sulcata, Festuca ovina, Poa bulboza, 
Bromus inermis. A füveken kívül megtalálható a C i t i- 
sus bifloris, Amygdalus nana, Prunus chamae- 
cerasus. Az oroszországi fekete földnek a Stipa és a Fes
tuca adja meg a jellegzetes képét s ezért Stipa és Festuca 
steppét különböztetnek meg.

Lang szerint az oroszországi fekete föld ott kezdődik, 
ahol az esőfaktor 117 körül van.

A tschernosem Oroszországon kívül nagy területeket
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képez Romániában, Galíciában sőt kisebb szigetek Morva és 
Csehországban is vannak. (Hanna földek.) Nagyobb tscher
nosem terület van közép Németországban is és pedig a Wol- 
fenbuttel — Magdeburg és Naumberg a. d. Saale — Leipzig által 
határolt vonalak között. Ezek Németország legjobb termőte
rületei ; a cukorrépa és a búza igen jól terem rajtuk. Itt is 
jellegzetes vegetációval találkozunk. A legjellegzetesebbek 
közül itt is megtalálhatók, a Stipa pennata, Poa búi
hoz a, Adonis vernalis, Draba nemorosa, Stipa 
capillata, Muscari tenniflorum, Iris nudica- 
ulis, Carex supina, Carex humilis, Carex aris- 
tata, Lathyrus pisiformis, Prunus fruticosa stb.

Az északamerikai prerik északibb részei teljesen tscher
nosem tulajdonságuak; különösen Dakota és Nebraska állam
ban hasonlítanak nagyon a tschernosemre. Már délebbre, 
Oklahoma államban egész más színűek a preirik; feltalajuk 
vörös sőt egészen fekete, altalajuk legtöbbször vörössszinű, 
őstalajuk pedig mindig vörös. Ezek a prerik már nehezen vol
nának összhangba hozhatók az oroszországi tschernosem 
stepekkel. Az északamerikai prerik tschernosem területei 
szintén jellegzetes vegetációval bírnak. Nagy tömegekben 
fordulnak elő Schanz szerint a rövid fűvegetáció egyedei; így 
a Bouteloua gracilis, a Bulbilis dactyloides, 
(bivalyfü) aStipa comata, AgropyronSmithii, Aris- 
tada longíata, Carex filifolia, Artemisia fri
gida, Koeleria cristata, Sporobolus cryptan- 
deus, SchedonnardusésMuhlenbergiagracillima.

Igen jellegzetes tschernosem található Délamerikában Ar
gentiniában is, a 38—30 déli szélességi fokok között és a 65 
nyugati hosszúsági fokoktól keletre; de különösen Entre-Ríos 
tartományban kitűnő a fekete föld. Ezen a területen a kiima 
még az oroszországi fekete földek klímájánál is kedvezőbb, a 
középhőmérséklet még a leghidegebb hónapban sem száll 
10° C alá, ezzel szemben a legmelegebb hónapban 20° C fölé 
emelkedik a hőmérséklet. A csapadékviszonyok szintén opti
málisak. Minden évszakban annyi eső esik, hogy elegendő a 
vegetáció részére, de ezenfelül is a nyári hónapokban több a 
csapadék mint a téliekben. Ennek az az eredménye, hogy 
évenként két teljes termést nyernek. Az argentiniai fekete 
föld is hasonló vegetációval bír, mint az orosz fekete föld« 
Wohltmann szerint tömegesen fordulnak elő a Melica
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mokra, Stipa-, Aristida-, Andropogon-félék, 
a Gynerium argenteum, Avena barbata, Me
li 1 o tu s, Medicago és a Cirsium-félék.

Magyarországon a tschernosemmel teljesen azonos talaj 
az erdélyi mezőségen található. Ennél Ballenegger szerint a 
humuszos szint 60—70 cm vastag, mely alatt barnás foltokkal 
tarkított világosabb szinű réteg van; ez azután sárga agyagos 
altalajba megy át. A mezőségi tschernosemben, eltérőleg az 
orosz tschernosemtól, nem találunk mészszinteket. Ballen- 
eggernek egy ilyen jellegzetes mezőségi tschernosem sósavas 
kivonatát és összanalyzisét a következő két tábla mutatja be:

Sósavas kivonat. Összanalyzis.
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SiOj 10'31% 10'57% 10-2 %
A12O3 8-64 „ 9-38 „ 8-71 „
Fe2Os 5-19 „ 5-39 „ 5 39 „
MgO 096 „ 117 „ 1-46 „
CaO 0-73 „ 0-75 „ 0-61 „

Na2O 0.39 „ 0-29 „ 0-29 „
K2O V14 „ 1-17 103
PA 0-07 „ 0-07 „ 0-07 „
so3 0-04 „ 0-04 „ o-oi „
MnO 0-13 „ 0-14 „ 0-14 „

összesen só
savban oldva 27-60 „ 28-97 „ 27-91 „
Kötött viz 385 „ 3-22 „ 3-22 „
Hygr. viz 4-41 „ 5 63 „ 356 „
Humusz 532 „ 5-01 „ V15 „

Sósavban
oldhatatlan 55-00 „ 56-00 „ 63-63 „

Összesen 99-45 „ 99-07 „ 99-54 „

A tschernosem nálunk 3 változatban fordul elő. Ezek a 
sötétbarna, mezőségi talaj, a világosabb szinü 
mezőségi földek s végül a világos barna mező
ségi talaj.

A sötétbarna mezőségi talaj a Duna-Tisza közt és a tiszai Alföld 
lápterületén, a világosabb szinű mezőségi földek az Alföld ártéri képződményein, 
a világosbarna mezőségi talaj pedig az Alföldet szegélyező dombokon 
terül el.

A sötétbarna mezőségi talajnál a humuszos szint (A) vastagsága lm, 
humusztartalma azonban csak 5—6%. E szintnek valami csekély mésztartalma 
is van ; alatta tarka lösz található. Az altalajban a C szintben már igen sok a
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mész. E talaj sok phosphort, kálit és nitrogént tartalmaz. A legjobb alföldi 
talajok közé tartozik, itt-ott azonban — különösen hosszabb művelés után — 
phosphortrágyázásra szorul.

A világosabb szinű mezőségi földeknél alacsonyabb a humusztartalom és 
vékonyabb a humusz horizont.

A világosbarna szinű mezőségi talajok alatt szintén löszt találunk. A 
feltalaj humusztartalma 3—4°/0, vastagsága csak néhány decimeter. A feltalaj 
alatt többnyire egy tömöttebb réteg van, mely akkor képződhetett, mikor ezeket 
a területeket még erdő borította. A mezőgazdasági művelésre való áttérésnél 
az erdőt kiirtották, az irtások mezőségi talajokká alakultak át, az altalajban 
azonban megmaradt az a kötött „erdőréteg“, mely az erdei vegetáció idején 
keletkezett. Ezen területek szintén nagyon termékenyek, sokszor azonban már 
szikes foltok fordúlnak elő bennük.

Glinkánál a mezőségi barna talajok a félsivatagi gesztenyebarna talajok 
közé vannak besorolva.

A legfiatalabb mezőségi talajok nálunk az Alföld régi mocsarainak 
lecsapolása által képződött úgynevezett szurok földekből képződnek, melyek 
sötét fekete agyagos talajok. Ezen szurokföldek száraz állapotban sötét fekete 
színűek. Békésben ezen sötét réti agyagtalajokban a humuszos szint 1 méter 
vastag, alatta sárga agyag van, amely 2 m mélységben Ca C03-ot tartalmaz 
mészkonkreciók alakjában. A fekete réti agyagok az első években mérsékelt 
nedves esztendőben jó termést adnak, trágya alkalmazása nélkül azonban 
hamar megcsappan a termőképességük.

A gesztenyebarna talajok. A tschemosemtől délre, 
különösen a Volgától keletre, széles sávban terülnek el az 
úgynevezett gesztenyebarna talajok. E területek kiima öve még 
szárazabb, mint a valódi tschemosemeké, a talajok tehát 
valódi sémi arid — ha ugyan nem arid — talajok. A gesztenye
barna talajok Glinka osztályozásában a félsivatagi talajok között 
találhatók. Helyesebb itt is Ramann felfogása, mely szerint 
inkább a humuszos mezőségi talajok egyik alosztályának vol
nának tekinthetők, csak abban téved Ramann, hogy a Nagy
alföld barna talajait is e csoportba foglalja, miután azok 
félreismerhetetlenül tschernosemek.

A gesztenyebarna talajok kiimájában az arid vonatkozás 
erősebb s emiatt a növényzet már sokkal ritkább, mint a 
tschernosem sávban. Ennek következtében a humusz is sokkal 
kevesebb a talajban s úgy látszik más chemiai összetételű is, 
mint a tschernosem humusza, ami valószinü is, mert az 
aridabb éghajlat alatt más szerkezetű humusz képződik. Fel
talajuk mérsékelten laza és repedezett, ütésre prizmás dara
bokra esik szét. Az altalajban sok a CaCO3 és emiatt 
világos szint nyer. A Ca C03 lerakodások egészen a talaj fel
színéig érhetnek bár, de még ily nagy Ca C03 tartalom mellett 
sem halmozódik fel a humusz, nem keletkezhetik tehát tscher-
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nősem, ami annak a jele, hogy a klimatikus factor sokkal 
erősebb, mint a talaj chemiai factora.

A gesztenyebarna talaj profiljában egymástól elkülön
böztethető az Aj és A2 réteg. Az Ax réteg felső 5—7 centi
méterében réteges a talaj és aránylag laza; alsó részében már 
kötöttebb, ütésre azonban lőporhoz hasonló anyaggá esik szét. 
Az A2 réteg kötött és világos szinű, de szine a mélységben 
mindinkább eltűnik s ott már csak egyes foltok és nyelvek 
alakjában mutatkozik. A Ax+A2 szint 60 cm vastagságot ér 
el s humusz tartalma Kossovitsch szerint 3'5—7°/o között változik.

A gesztenyebama talajok legfelső rétegükben kevés vizben 
oldható sót tartalmaznak, annál gazdagabb sóban azonban a 
talajviz. Mechanikai összetételük szerint vályogos és agyagos 
tulajdonságuak lehetnek, túlnyomórészt azonban könnyű, vagyis 
homokos talajok,

A gesztenyebarna mezőség szintén jellegzetes vegetációval 
bir. Nagy tömegekben fordul elő a Festuca sulcata, 
Koeleria gracilis, Stipa pennata, Bromus iner
mis, Artemisia austriaca, Arenaria gramini folia 
és Ferula caspica.

A gesztenyebarna talajok orosz-közép-Ázsiában a tscher
nosem és az 50-ik szélességi fok között, európai Oroszországban 
pedig a Volga és a Don mentén, a Krim félszigeten és Besz- 
arábiában fordulnak elő. Állítólag Amerikában is vannak 
gesztenyebarna talajok és pedig a tschernosem preriktől nyu
gatra, ahol a dry farmingos, száraz nyugat legtermékenyebb 
talajai.

A mérsékelt égöv melegebb vidékeinek talajai.
A) Humid talajok.

Braunerde (barna talajok). Ezek közép és nyugat Európa 
legtipikusabb talajnemei; majd egész Franciaországot, Német
ország túlnyomó részét, felső és közép Olaszországot, 
Angliát, Dániát, déli Svédországot, sőt egyes részeiben még 
Ausztriát is borítják. Ausztriában a hegységekben a podsol 
regió alatt találhatók. Nálunk különösen a Dunántúl dombos 
vidékein fordul elő, azonban csak elszórva kisebb területek
ként. Hazánkban ugyanis túlnyomórészt tulajdonképeni barna 
erdei talajok találhatók, amelyek ugyan nagyon közel állanak 
a braunerdehez, de mégsem azonosak azzal. Oroszországban, 
Romániában a steppés kiima miatt nincsenek braunerdék.
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A braunerdéktől északra a szürke talajok, keletre a 
tschernosem, délre pedig a sárga és vörös talajok terülnek el.

Miután Németországban igen nagy területen fordulnak elő, 
a kialakulásnak ottani viszonyaival fogok részletesebben fog
lalkozni. Stremme szerint Németországban 500 mm-nél kisebb 
csapadék mellett sémi humid viszonyok között tschernosem, 
500—600 mm csapadék mellett pedig braunerde alakul ki. 
Többé-kevésbbé piszkos barna szinét a benne levő kevés 
humusztól nyeri. A braunerdében mérsékelt mennyiségű 
koagulált humuszt és sok kolloidális kicserélődési zeolithot 
találunk. Humusztartalma azért kevesebb a mezőségi fekete 
földénél, mert mikor a braunerde területeken a mikroorganis
musok működésére legkedvezőbb magas hőmérséklet uralko
dik, mikor tehát legélénkebb a mikroorganikus tevékenység, 
abban az időszakban a csapadékviszonyok is olyanok, hogy 
elég viz kerül a talajba. Ha azonban kevesebb is a humusz, 
mint a fekete földben, azért még mindig elég ahhoz, hogy az 
elmállásnál képződött bázisokat lekösse. Ezáltal a humusz is 
telített lesz és durva disperziós alakba megy át. Ugyanis az 
elmállásnál képződött positiv töltésű A1(OH)3 és Fe(OH)3 a 
negatív töltésű kovasavval, a kolloid dispersióban reagálva 
úgynevezett kicserélődési gel-ben csapódnak ki, s ez a csa
padék a humusz korhadásánál felszabaduló bázisokat leköti. 
Ramann szerint ezzel szemben a braunerdékből ki vannak mosva 
a carbonatok és sulfatok s csak a sesquioxydok és phosphor
sav maradnak benn. A' humusz az ásványi talajrészekkel 
olyan jól van összekeverve, hogy csak chemiai utón lehet az 
ásványi részektől elválasztani. Miután a humusz többnyire 
közömbös reactiojú — csak kevés esetben gyengén savanyú 
— a braunerdenél kötött altalaj nem is fordul elő.

Nagyobb humusz tartalom mellett a braunerde egész 
fekete szinű lehet, ha azonban ily esetben kevés sósavval, ezt 
követőleg pedig ammóniával kezeljük a talajt, újból előtűnik 
az ásványi talaj alkotórészek jellegzetes barna szine.

A braunerde profiljában egy mérsékelt humusz tartalmú 
feltalajt (A szint) találunk, mely nincs élesen elválasztva az 
altalajtól (B szint.) Ez utóbbi alatt van az anyakőzet, (C szint) 
amely primär talaj esetén az anyakőzet málladékából áll.

Smälandban (Svédország) a breunerde profilja a következő :
A . I 0—3 cm. lombtakaró 

xtL szint i
I 3—15 cm. mull, mely igen laza és sok gilisztát tartalmaz 

19
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B szint 15—55 cm. braunerde, piszkos barna szinü 
C szint 55 cm. moréna.
Ugyanennek a talajnak az összanalyzise légszáradt talajra vonatkoztatva 

Lundblad szerint a következő :

Talajalkatrész
neve

A szint
3—13 cm 

°/o

B szint
15—32 cm

°//0

C szint
100—115 cm

°//0

Si O2 65‘42 79-99 72'90
Ti O2 0'53 0'59 0'55

Al2 O3 1O'97 11'97 12'23
Fe2 O3 2'51 3'31 318
CaO 1'98 1‘41 1*84
MgO 0'09 0'12 0'15
k2o 2'77 3'19 316

Na, 0 316 3'12 2'88
h2o 2'49 T95 117

Humusz 9'96 3*96 1’98

Összesen 99'2 99-62 99-18

Svédországban a braunerde Tamm szerint átalakulhat pod- 
sollá, ha a rajta levő bükköt a fenyő kiszorítja s ebből azt 
következteti, hogy a braunerde a bükk dús lombhullatásá- 
nak köszöni a keletkezését.

A mérsékelt klimatikus hatás következtében a kevés 
humusz a talaj tulajdonságára befolyással nincs, annál nagyobb 
azonban az anyakőzetnek a talaj tulajdonságaira gyakorolt 
hatása s ezért van az, hogy a braunerde övben nagy mennyi" 
ségben találunk endodynamorph talajokat is. Ennek megfe
lelően a braunerdét már az anyakőzet szerint is osztályozzák 
s megkülönböztetnek bazalt, gránit, mészkő és tarka homok
kőtalajokat, amelyek egymástól szemlátomást különböznek.

A braunerde övben előforduló helyi talajok. Mész
talajok. A braunerde övében mint helyi talaj, feltűnnek 
a mész talajok. Különösen tipikus mésztalaj az Adria észak
keleti partjai mentén elterülő Karszt, melyre jellemző, hogy 
az őszi és téli csapadékvíz a mészkövön levő repedéseken 
át a kéreg alá vonul, melyből azután valóságos földalatti 
patakok és folyók képződnek. De a talajvíz a vegetációra 
épen ezen ok miatt semmi befolyással nem lehet s így az ilyen 
területek nyáron a hiányzó talajvíz miatt teljesen kiszáradnak. 
Aki látta július-augusztusban a dalmáciai vidékeket a Dinári 
alpoktól nyugatra, vagy Délhercegovinát, továbbá Istriát, Görzöt
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elmondhatja, hogy sivárabb és szomorúbb benyomást még a 
valódi sivatag sem kelt. Kora tavasszal a hóolvadás miatt 
felgyülemlő viz a Karszt repedezettsége folytán — különösen 
Hercegovinában — több méter magasságban vizzel borítja a 
fensíki legelőket. Ez a viz aztán júniusig teljesen lefolyik s 
így kora tavasszal eléggé búja vegetáció indul, nyáron azon
ban teljesen kipusztul. Dacára a hatalmas tavaszi és őszi csa
padék tömegeknek, a mészkő repedezettsége miatt a Karszt- 
ban a legritkább esetben képződhetnek csak lápok.

A Karsztban, de áltatában az egész Földközi tenger 
északi részében fordul elő az úgynevezett terra ross a, vagy 
a karszti vörös föld, mely két alakban ismeretes. Az egyik a 
Karszt fensikjain fordul elő, ennek feltalaja sárgás-vörös-barna, 
altalaja pedig sötét-vörös. A másik alak a Karszt mélyedései
ben és repedéseiben található, szintén vöröses szinü. Színét 
mindkét alak a vörös vasoxydhydrattól nyeri.

Hogy a terra rossa mily módon képződött, arra nézve 
eltérőek a vélemények, valószínű azonban, hogy a fensíkokat 
takaró terra rossa már a tertíerben, esetleg a diluviumban 
képződött a maitól teljesen elütő kiima hatása alatt. A repe
désekben és mélyedésekben képződött terra rossa a hideg 
őszi és téli nedves időszak kimosó hatása alatt jött létre.

Blanck szerint a Karszton levő terra rossa keletkezése 
a Földközi tenger klímájára vezethető vissza. E vidéken 
ugyanis őszi, téli és tavaszi esőzések a rendszeresek, tehát 
az év hat hónapján keresztül erősen humid a kiima. Április
tól szeptemberig viszont nincs eső az adriai Karszton, sőt 
abnormális szárazság uralkodik, tehát a kiima arid. A humid 
évszak alatt a telítetlen humusz miatt a sesquioxydok kolloi- 
dálisan oldott állapotban vannak, ezzel szemben az arid év
szak elején az organikus anyag a talajban elkorhad, védő 
kolloid szerepe megszűnik, a sesquioxydok tehát a CaCO3 
hatása alatt kicsapódnak kolloid oldatukból.

Az istriai terra rossa 8O°/o-nál több durva agyagot tar
talmaz, kiszáradásnál tehát nagy mértékben összehuzódik, 
megrepedezik és zsíros fényű rögökre töredezik. Sajátos 
vegetációval bir, különösen átéli zöld, tölgyfélék sa 
szent János kenyérfa fejlődik jól, de ép e miatt igen 
gyér az alom takaró s így kevés humusz képződhet annyival 
is inkább, miután a lehullott levelek a magas hőmérséklet 
miatt gyorsan elkorhadnak.
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Magyarországon is előfordul egy a terra rossához hasonló 
vörös talaj: a nyirok, mely a Tokaj hegyaljában és a Mátrában 
található. A nyirok vörös szinü kötött talaj, mely jól tartja a vizet, 
különösen jó termőképességgel bir, rajta találhatók a leghíre
sebb szőlők. A tertierben képződött riolit tuffa elmállása 
által, mikor a kiima valószínűleg sokkal melegebb volt. Ké
sőbb a jégkorszakban azután lősz rakodott reá s emiatt nyirok 
csak ott található, ahol a löszt a viz azóta elmosta. Chemiai 
összetételének vizsgálata mutatja, hogy több Al-t és Fe-t s 
jóval kevesebb kovasavat tartalmaz mint a riolit, ez utóbbi 
azonban úgy látszik a tertier kor klimatikus hatása alatt 
mosódott ki belőle. Az alkáliák közül a Na, a föld alkáliák 
közül a Ca mosódott ki, ezzel szemben a K visszamaradt, 
ami a talaj agyagos szerkezetét véve figyelembe természetes 
is, mert az agyagos kolloidok a K-t absorbeálták. Ezen K 
absorptionak tulajdonítható a nyirok kiváló termőképessége.

A Tokaj hegyaljai nyirokon kivül vannak nálunk a 
Kőszeg Rohonczi hegységben, a Balaton dombjain, a Mecsek
ben és Cserhát,-Bükk,-Mátra hegységekben is vörös talajok. 
Ezek vörösbarna, egész sötét színűek és helyenkint változatlan 
ős profilokat is észlelhetünk bennük, amelyekből következtetést 
vonhatunk a terra rossa képződésére is. Egy ilyen profilon 
feltűnik először 40—60 cm vastag humoszus feltalaj, (A) ezalatt 
egy 40—100 cm vastag vörös B réteg, végül ezalatt élesen 
megkülönböztethető a C réteg, az anyakőzet. Treitz keletkezé
süket illetőleg igen helyesen arra a következtetésre jut, hogy 
az A szint különböző okok folytán eltűnt és a B réteg, tehát 
az illuviálís réteg került a talaj színére. A vörös talaj eszerint 
tehát nem más mint humuszos erdő talajának a B rétege, 
amely felkerült a talaj színére. Gorjanovics a horvátországi 
Karszt vörös földjét szintén erdei talaj B szintjének tekinti, 
amely alatt meg van a mészszikla: a C réteg. Gróf Leiningen 
a Földközi tenger terra rossáját szintén erdei talajok B szintjé
nek tekinti, amelyről a mostani Karszt erdeinek elpusztítása 
után a csapadékvíz az A réteget lemosta.

Franciaországban, Németországban és Lengyelországban a 
braunerde területen képződnek még más mésztalajok is, ezek 
azonban egész más tulajdonságuak, mint a fennteb említett 
vörös szinű talajok. Ezek az északibb diluvium vályogjai, 
a diluviális márgák és a lengyelországi rendzinák, 
amelyek azonban mészanyakőzeten másutt is képződhetnek.
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A braunerde humid éghajlata miatt a mészkő elmállásánál 
igen nagy szerepet játszik a szénsavas víz, mely annyira 
kioldhatja a CaC03-ot az elmállás folyamata alatt, hogy ez
által olyan talaj keletkezik, mely csak az anyakőzet (mészkő) 
tisztátlanságait tartalmazza, a CaCO3 tartalom pedig ehhez 
képest minimális. így, ha sok agyagos, homokos részt tartalmaz 
a mészkő, akkor az elmállás folytán végeredményben agya
gos vályogos talaj keletkezhet, amelyben igen kevés a 
Ca C03; ezek a talajok gyakoriak a braunerde övben. Ha 
azonban a mészanyakőzet csak Ca CO3-ot tartalmaz s emellett 
igen kevés a tisztátlanság, akkor a keletkezett talaj mész- 
tartalma igen nagy lesz, ami észre vehető azon is, hogy a 
talajban a humusz erősen felhalmozódik.

(22. ábra.) Rendzina a fertőrákosi kőfejtő körül. A nagyobb kődarabokból 
álló CaCO3 szint (C) élesen különül el az A szinttől.

Feltűnő a mésztalajokon a felhalmozott humusz sötét 
szine, ami valószínűleg abban leli magyarázatát, hogy sok mész 
jelenlétében carbonban dúsabb humusz keletkezik, habár ez 
a kérdés még egészen nincs tisztázva.

A mésztalaj oknak egy különlegesen kialakult, humuszban 
igen dús változata a lengyelországi rendzina vagy b orovina, 
amely azonban nemcsak Lengyelországban, hanem egész 
Középeurópában is előfordul mészkőzeteken. Glinka szerint,
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ha a barna vagy szürke erdei talaj mész anyakőzeten terül 
el, feltűnik ez a sötét humusz felhalmozódás.

Ilyen helyen a profil a következő:
A, szint. 16—30 cm vastag szürke vagy egész sötét fekete réteg, amely 

kisebb-nagyobb mennyiségű Ca CO3 törmeléket tartalmaz; ez 
azonban gyakran teljesen hiányozhat s ehelyett a Ca CO3 az 
egész szintben finoman el van osztva.

A2 szint. Szürkés szinű humusz által megfestett réteg, mészkő törmelékkel. 
C szint. Anyakőzet.
Egész hasonló keresztmetszet található egy Sopron környéki rendzinán, 

a fertőrákosi kőfejtő közelében. A soproni rendzina kevert lomberdő, bükk. 
csertölgy, gyertyán alatt fejlődött ki. Az anyaközet a rákosi kőfejtő mészhomok
köve. A profil a következő :

Ax szint. 15—30 cm vastag sötétfekete humuszos tartalmú réteg, amely 
sósavval igen erősen pezseg. Az alsó részében kisebb-nagyobb 
mészkő törmelék található.

A2 szint. Többnyire hiányzik és csak ott van még meg ahol az anyakőzet 
kisebb-nagyobb törmelékre esett szét.

C szint. Mész homokkő.

(23. ábra.) Rendzina a Fertőrákos melleti kőfejtő 
körül. Ehelyütt a humusz szint és a Ca CO3 
szint között fokozatos átmenet van, mert itt a 
Ca CO3 szint felső része elmállt s így a humusz 
részben belemosódhatott. Az A szint felett mester
ségesen felhordott talajban burgonya látható.

Az átmenet az Aj szint
ből a C szintbe igen éles. Ha 
azonban a C szintet nem 
mész homokkő alkotja, ha
nem laza mészben dús ho
mok, akkor az A2 szint is 
ki van fejlődve és 20—30 
sőt 40 cm vastagságot is 
elér. Ezért ilyenkor a profil 
első pillanatra úgy néz ki, 
mintha tschernosem profil 
volna. (Lásd 24. ábra.)

A rendzinák közül 
első sorban a lengyel- 
országiak képezték 
alapos vizsgálat tár
gyát. Miklaszewsky 
fehér, fekete és sárga 
rendzinát különböztet 
el, amelyek közül nö
vénytermelési szem
pontból a fekete a 
legjobb. A rendzinák 
termőképessége ál
talánosságban attól 
függ, hogy az anya-
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kőzetben milyen alkatrészek vannak ; agyagos, homokos mész
kövek rendzinái sokkal termékenyebbek mint a tiszta Ca C03 
felett kialakult rendzina.

A dolomit és gyps felett is előfordul a rendzina, ez utóbbi 
nál azonban mindig található bizonyos mennyiségű CaCO3 is.

Humusztartalmuk 1'5—7 
százalék között változik; 
átlagban azonban 3—4°/0. 
A rendzina humusza ki- 
vonatoíással a podsol hu
muszánál nehezebben, a 
tschernosem humuszánál 
pedig könnyebben oldódik. 
Az, hogy a rendzinákban 
felhalmozódik a humusz, 
nem magyarázható a kli
matikusviszonyokkal, mert 
hiszen a lengyelországi 
rendzina a podsol régió
ban fordul elő, ahol a hu
musz felhalmozódásra nem 
kedvezőek a viszonyok; 
ellenben valószínű, hogy 
azért halmozódik fel, mert 
a rendzinában a túl sok 
mész miatt a humusz bontó 
mikroorganismusok műkö
dése igen csökkent mérvű.

B) Arid, illetőleg sémi arid talajok.
Ide tartoznak a mezőségi barna és szürke talajok és 

csatlakozólag a sós talajok, mely utóbbiak csoportjába tartoz
nak a szódás és szikes talajok.

A barna mezőségi talaj. Az ázsiai gesztenye barna talajok 
vizsgálata alkalmával derült ki, hogy annak déli határán — 
elég széles zónában — uj talajnem alakult ki, amelyre jellemző, 
hogy a felszíne világosabb mint a gesztenye-barna talajé, azon
kívül a mélységben annyira kötöttebb a talaj amazénál, hogy 
már az illuviális B szint kifejlődésének kezdete észlelhető. 
Ezért Glinka ezt a talajnemet félsivatagi barna talajnak nevezte
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el. Turkesztánban az Ili folyó mentén a barna mezőségi talaj 
profilja a következő :

A, szint. 5 centiméterig rétegezés nem látható, 15 centiméterig gyengén 
réteges, a rétegek vastagsága 1 mm. Az A, szint vastagsága 15 
cm és az A2 szintbe való átmenet elmosódó.

A2 szint. 25 cm vastag carbonat folt mentes, homogén, gyengén kötött réteg, 
B szint. Világosabb szinű mint az Aa szint és Ca C0s foltok láthatók benne. 

Ezek a barna félsivatagi talajok Akmolinskban, Semi- 
palatinskben, továbbá Turgai és Syr Darja vidékén fordulnak 
elő. Jellegzetes vegetációval birnak; nagyon el van terjedve 
a Stipa, Festuca sulcata, Koeleria cristata és az 
Artemisia maritima. Ha pedig a barna talaj a fennebb 
adott profillal ellentétben lazább vagyis homokos, úgy a F e s- 
tuca sulcata és a Koeleria cristata fordul elő rajta, 
az Artemisia maritima helyét pedig az Artemisia aus
triaca foglalja el.

A szürke mezőségí talajokat (steppen bleicherde, grauer 
steppenboden). Glinka a félsivatagi talajok közé sorolja és 
szürke félsivatagi talajnak nevezi őket. A mezőségi 
barna talajoktól délre fordulnak elő és egész Turkesztánt, 
Chivát és Bocharát borítják. Valamikor a legtermékenyebb 
talajok voltak, mert a több száz évvel ezelőtt itt virágzó kul
túra nagy öntöző műveket létesített. De később azután össze
omlottak az öntözőberendezések és emiatt azóta ezen terü
letek időnkint vízhiányban szenvednek. Kiimája igen arid. 
Az évi csapadék 150—300 mm között váltakozik. Az évi kö
zéphőmérséklet 10° C-nál nagyobb, a havi középhőmérséklet 
azonban már áprilisban 12—14° C, májusban 18—20° C s végre 
júniusban olyan magasra fokozódik, hogy a vízhiány miatt 
túlnyomórészt csak Xerophiták fejlődhetnek. A nyári ve
getáció ezeken a területeken a Syr Darja völgyében a S o- 
phora pachycarpa, Sophora alepecuroides, Pso- 
ralea drupacea, Rosa berberifolia, Alhagi came
lorum, Ceratocarpus arenarius,Anabasis aphylla» 
Peganum harmala, Dodartia orientalis, Arte
misia maritima és Artemisia scopari a. A Syr 
Darja síkságain pedig az Artemisia maritima, Arte
misia cina, Kochia prostrata, továbbá a Poa és 
Hordeum - félék fordulnak elő.

A szürke mezőségi félsivatagi talaj humusztartalma 1—2% 
között váltakozik.
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Felső rétegei világosszüke színűek 10—20 cm mélységben azonban a 
szín már a barnásba megy át, még 30—40 cm mélységben a nagyobb mennyi
ségű Ca CO3 miatt ismét szürkére válik. Ennél nagyobb mélységben már egész 
tarka a talaj a calcium carbonat miatt s végűi legalul barnás löszbe megy át. 
A talaj humusztartalma csak 1—2°/0 s az átmenet a humusztartalmű feltalaj és 
az altalaj között nem éles. A szürke talajok feltalaja gyengén rétegezett, az 
altalaj azonban a giliszták és rovarok munkája miatt már laza. A carbonat 
színt laza szerkezetű ; nagyobb mélységben 80—200 cm-nél még lazább a talaj, 
ami természetes is, mert az ős talaj lösz.

Turkesztánban a szürke talajok túlnyomórészt löszön 
képződtek, azonban előfordulnak mészhomokkövön és kong- 
lomeratokon is. A szürke mezőségi talajokhoz csatlakoznak a 
sóstalajok, amelyek között nálunk Magyarországon a szikes 
és szódástalajok játszanak nagy szerepet.

A szikestalajok. Turkesztánban a Káspitenger vidékén 
a tschernosem déli zónájában és a gesztenyebarna zónában 
úgy az európai, mint az ázsiai Oroszországban, Ujmexikóban, 
Kaliforniában, hazánkban pedig a Duna-Tisza között és Tiszán
túl a sóstalajoknak rendkívül jellemző talajtípusaival találko
zunk, ezek a szikestalajok. Glinka a szikeseket az ektodyna- 
morph talajok közé sorolja és pedig azok közé, amelyek viszonylag 
kevés csapadékot kapnak, időnként azonban mégis viz alá 
kerülnek s ilyenkor vagy a fel- vagy az altalaj túlságos ned
vességet vesz fel. A szikestalajok vizben könnyen oldódó sói, 
főképen a Na2 CO3, továbbá a Na H CO3, a Na2 SO4 és a 
Na Cl, melyek a talajból kéreg alakjában is gyakran kivirágoznak.

’Sigmond a magyarországi szikesek leghivatottabb kuta
tója és ismerője a szikeseket csoportosítva, kötött szikes
talajokat és szódástalajókat különböztet meg.

A kötött szíktalajok lehetnek olyanok, amelyek kevés és 
olyanok, melyek sok vizben oldható sót tartalmaznak; a szódás 
talajok pedig agyagos-, vályogos- és homokosszódás talajok 
lehetnek. A kevés és sok sót tartalmazó úgynevezett kötött 
szik talajok azonosak a Glinka által ismertetett úgyne
vezett szerkezettel bíró szikesekkel vagy solonetzekkel; a 
szódástalajok pedig a szerkezetnélkülí vagy solontschak- 
talajokkal.

Glinka az oroszországi solonetzben egy felső és egy alsó, 
mélyebben fekvő humuszszintet különböztet meg. A felső hu
muszszint laza, az alsó tömött. A felső A humuszszint vastag
sága néhány millimétertől 20 cm-ig terjedhet, de egyes terü
leteken e méreteket jóval meghaladó vastagságot is elérhet,
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és több aiszint is található benne. Az alsó humuszszint (B 
szint) lehet oszlopos, prizmás és göröngyös szerkezetű; ki
száradva kőkemény anyaggá alakúi át, (szikfok).

Ha oszloposszerkezetű, úgy a szint felső része 3—8 cm 
széles oszlopszerű darabokból áll, melyek felső része azonban 
keskenyebb kúpszerűen gömbölyített véggel bír, amely fehér 
porszerű anyaggal van bevonva. Ha prizmás szerkezetű, akkor 
függőleges, egymástól 3—6 cm. távolságra eső repedések által 
prizmatikus részekre van osztva. Ha végül göröngyös, akkor 
szabálytalan nagyságú göröngyökre esik szét.

Glinka szerint a turgaji solonetz profilja a következő :
A szint. 25 cm vastag, Ax — 20 cm A2 — 5 cm.

Szine sárgásszürke, lefelé azonban fehérbe megy át. A fehér 
szin a mélységben mind erősebb, 20 cm mélységben már hamu
színű a talaj. E szin a felette levő színbe lassú átmenetet, 
mutat, az alatta levő B szint színétől azonban élesen meg
különböztethető. Az A szint sósavval nem pezseg. Felső része 
réteges és jól látható a talaj struktúrája alsóbb részében már 
csak nehezen vehető ki a rétegezettség.

B szint. Bx réteg 15—16 cm vastag gesztenyebarna szinű sósavval nem 
pezseg. Észrevehetők benne a 3—4 cm széles és 10—14 cm magas 
függőleges oszlopok, amelyek felső vége kúposán képzett és 
fehér porral van bevonva. Az oszlopok törés esetén éles élű, 
fényes törési felülettel bíró göröngyökre esnek szét.
B2 réteg 19—20 cm vastag igen kötött amely tele van Ca CO3 
foltokkal, tehát savakkal igen erősen pezseg.

C szint. Sárgásszürke vályog, tele van Ca CO3-tal, savakkal tehát igen 
erősen pezseg.

Solonetz szerkezetű profil található Karczagon a föld- 
mives iskola területén.

Ezt a profilt 1924-ben nyári tanulmányutam alkalmával felvettem. A 
területen akkor már 2 éve cukoriszap alkalmazásával mezőgazdasági művelést 
folytattak nagyszerű eredménnyel.

A szint. Szántott réteg 15—20—25 cm vastag, felső része világosabb, mint 
az alsó. Szerkezete a sok cukoriszaptól elég porhanyós.

B szint. 45—50—55 cm vastag igen kötött sötétfekete szinű réteg ; 50 
cm körűi a legsötétebb szinű és a legkötötebb. Ez az úgy
nevezett szikfok, amely a szárazság idején szegletes oszlopforma 
rögökre esik szét.
A B szint alatt 52—75 cm mélységben egy igen élesen kialakúit 
sós réteg van, amelyben szabad szemmel kristályok láthatók. Ez a 
sósréteg túlnyomórészt CaSO4-ből áll, de van benne MgSO4 és 
Na2 SO4 is.
A sós réteg alatt van a Ca CO3 ebből azonban már a sós rétegben 
is van bizonyos mennyiség, amely a mélységgel mind növekszik 
s végre 116—120 cm mélységben már mészköves réteget képez-
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Végül ez alatt a réteg alatt lösz van, amelyben már keve
sebb a só.

Hogy a karcagi solonetzben milyen a só elosztása, arról Treitz ad kimerítő 
felvilágosítást.

A karcagi solonetzben az ő vizsgálatai alapján 55 cm mélységig teljesen 
hiányzik, a Ca C03 ; 60—65 cm mélységben már 9*8°/0; 90—95 cm mélységben 
pedig maximális 17'6°/O, végül 100—105 cm mélységben 16'7°/0 Ca CO3 volt ki
mutatható.

A sulfatok közül a Na2 SO4 a talaj felületén is kimutatható, hol 0'02°/0-ot 
tesz ki, 25 cm mélységig 0*003—0'006%-ra csökken, 50—65 cm mélységben 
emelkedik és 0*23—O'20/0-ot tesz ki; végül ennél mélyebben ismét csökken és 
100—105 cm között már csak 0'08°/o a Na2 SO4 tartalom.

A Ca SO4 50—55 cm mélységig ki sem mutatható, azután hirtelen megjelenik 
és 60—65 cm között l'50/0-ot tesz ki; 90—95 cm között már 0'16%-ra csökken.

A Mg SO4 50—55 cm között maximális 0*34%, 100—105 cm között 
azután 0'04%-ra csökken.

A Na Cl a talaj színétől egészen 50—55 cm mélységig 0*0068—0'018%-ban 
fordul elő. Ettől lejjebb azonban hirtelen emelkedik és 70—75 cm közöt 0'44°/0-ot 
ér el. Nagyobb mélységben ugyan már csökken, de 100—105 cm-nél még mindig 
0'2°/o-nyi mennyiségben van.

Igen különleges a karcagi profilban a Na2 CO3 és Na HCO3 elhelyezkedése. 
A Na2 CO3 a talaj színétől 55 cm mélységig nem jelentkezik, innen lejjebb már 
jelen van és 105 cm mélységben márO'l°/0-ot tesz ki. A mélységgel arányosan 
folytatólag ezentúl is emelkedik. A NaHC03 mennyisége szintén növekszik a 
mélységgel és 105 cm-nél 1'25%-ot tesz ki.

Magyarországon a solonetzszerű szikes talajokat oszlopos, 
prizmás és göröngyös szerkezetüekre osztjuk, megjegyezvénazon- 
ban, hogy ezenfelül solonetzszerű és gyengén solonetzszerű 
átmeneti talajok szerint is osztályozhatók.

Leghatározottabban és legjobban Sigmond tanár Írja le 
a magyarországi solonetz elterjedést. Szerinte solonetzek ké
pezik : 1. a hortobágyi szikes pusztát, 2. a kőrösmenti kötött szike
seket, 3. a Tisza bal és 4. jobb partján a Bodrog, Sajó és 
Zagyva mentén előforduló sziklaterületeket.

1. A hortobágyi szikes puszta fátlan mezőség, tipikus solonetz, szikfokkal, 
kérges oszlopos szerkezettel és magas sótartalommal. A sók túlnyomórészt sul
fatok ; Na2 CO3 nincs bennük. Tuzson szerint itt igen jól lehet látni a kiemel
kedő szikpadkát, melyen a Festuca pseudovina a legjellemzőbb 
növény; a szikfokra, vagyis a teljesen terméketlen szikre (vakszik) pedig a 
Camphorosma ovata a rendkívül jellemző növény.

2. A kőrösmenti kötött szikesek közé tartoznak : a békéscsabai kötött szi
kesek, a Békéscsabától délkeletre levő szikesek (aradmegyei), a biharmegyei 
szikesek, a Békéscsabától északkeletre levő szikesek és a Békéscsabától dél
nyugatra fekvő szikesek.

A békéscsabai szikes terület (Békéscsaba közelében) nagyszerű öntö
zési eredményei miatt ma egész Európában ismeretes. Itt a kötött sziki me
zőség összes fokozatai képviselve vannak. A talajban előforduló sók túl
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nyomórészt Na2 SO4-ból és kevesebb Na2 CO3-ból és Na Cl-ból állanak. 
’Sigmond ezen szikeket sótartalmuk szerint gyakorlati szempontból 4 osztályra 
osztja.

I. osztály. Jó gyep. A növényzet: Alopecurus pratensis, 
Poa angu^stifolia, Trifolium repens. II. osztály. Még ad jó 
szénát. Nagyon elszaporodik a fehér lóhere és a Poa angustifolia, 
ellenben az Alopecurus pratensis eltűnik s helyette a Bromus 
mollis lép fel. III. osztály. Már kevésbbé jó rész. Jellegzetes növény a 
Festuca pseudovina és aMedicago lupulina. IV. osztály. Só
tartalma oly nagy, hogy gyakorlatilag hasznavehetetlen. A növényzet: 
Matricaria chamomilla, Camphor o’s ma ovata, Hordeum 
gussonianum. Az ilyen szikesek csak halastavaknak használhatók.

A Békéscsabától délkeletre levő (aradmegyei) szikesek, Kigyós, Sikló, 
Kétegyháza körül. Szerkezetük azonos a békéscsabaival, csak több szóda 
van bennük. Ezen szikesek közt nagy területen található termő szik, amely
ben nincs káros só. Ahol azonban a sziktalajban az összes sótartalom 
O'l—0‘15°/o, a szóda pedig 0'06—O'O7°/o, ott már a kukorica kipusztul.

A Békéscsabától északkeletre fekvő szikesek a (biharmegyei) szikesek. 
A talajszelvény itt is határozott solonetz. A felső kilugzási szint alatt van 
a középső sötétfekete vagy barna szikfok, alatta pedig a mészgöbecsekben 
gazdag márga. A talajban előforduló sók zöme sulfat, köztük található a 
kristályos gyps is ; szóda igen kevés van benne.

A Békéscsabától északnyugatra fekvő szikesek. Ezek Pusztadecs, 
Csabacsüd, Gyoma, Szarvas és Csibakháza vidékén fordulnak elő. Itt meg
különböztethető a felső 20—25 cm vastag kifakult kilúgzási szint és alatta 
feltűnő mélyen, 120—130 cm mélységben a sötétszinű, szurokszerü felhal- 
mozódási szint, amely átmegy a mészgöbecses agyagos márgába A talaj 
összes sótartalma 0'03—0'05—O'l°/o között váltakozik a Na2 CO3 azonban 
hiányzik.

A Békéscsabától délnyugatra eső szikesek. (Orosháza, Hódmezővásár
hely és Mezőhegyes vidékén). Kérges oszlopos solonetzek, kevés szódával-

3. A Torontál és Temes megyei szikesek. Szintén solonetzek, de a fel- 
halmozódási szint nincs 40 cm-nél nagyobb mélységben s itt átmegy a mész 
göbecses márgába. A profilban a Ca CO3 már a felső szintben is meglátható, a 
sók túlnyomó részét ellenben a Na2 CO3 képezi.

4. A Tisza jobb partján előforduló szikesek (a Bodrog, Sajó és Zagyva 
mentén. Még nincsenek tüzetesebben átvizsgálva, de valószinüleg hasonlítanak 
a kőrösmenti vagy a hortobágyi szikesekhez.

Treitz a magyarországi szikeseknél fekvésük szerint völgyi 
és fensiki szikest különböztet meg; azonkívül külön tárgyalja 
még az u. n. szürke sziket, mely úgy képződik, hogy a szóda 
tartalmú vizben oldható humusz kolloidok a talajból kioldód
nak s igy a talaj világos színűvé válik. A szürke szikből a kiol
dott humusz és agyag fekete, nehezen folyó anyag alakjában a 
lankán a mélyebb részekbe folyik, hol gyakran 1 m vastag 
humuszos agyag lerakodás képződik. Ebből a víz csak lassan 
párolog el, felülete szilárdnak tetszik, rálépve azonban térdig
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süppedünk bele ; nyáron viszont kiszáradva kőkemény anyaggá 
alakul.

Itt említem fel még a nép által ragyás vagy padkás szik
nek nevezett szik előfordulást. Ennek képződését Treitz a követ" 
kezőképen magyarázza.

A ragyás szik tulajdonképen szürke szinű, de a felszínét felülnézetben 
zöld foltok és fekete erek tarkítják. Ezen színek onnan erednek, hogy a növény
csomók az alattuk levő földet megkötik s rajtuk zöld foltokat alkotnak. Olt 
viszont, ahol ily növénycsomó nem telepszik meg s a talaj alatta nem kötött, 
ott a viz a talajt kivájja, ennélfogva az a rész, melyen a növénycsomó ül, ki
emelkedik s kis önálló padkákat képez. Ha az ily kiemelkedő padkák humu
szos rétegből állanak, úgy a csapadék a Na2 CO3 segélyével a humuszt ki
oldja, ezáltal a padka meredek partja kiszürkül, de a padkák közti vájatokbán 
fekete lé gyűlik össze. Ezen fekete vájatok képezik felülnézetben a zöldcsomók 
közli fekete ereket. Ha a padka meszes homokrétegből áll, úgy a rézsűje nem 
szürkére, hanem fehérre mosódik, ez esetben tehát zöld, fehér és fekete színek 
láthatók felülről. Az ilyen területek tehát úgy néznek ki, mintha csupa padká
ból állanának, miről a talaj a padkás szik elnevezését kapta. Az erekben levő 
fekete humuszos agyagnak hajszálcsövessége minimális, tehát igen nehezen 
szárad ki, de ez esetben is először egy vékony réteg keletkezik rajta. E réteg 
azonban nem bírja el egy ember súlyát sem, alatta betörik és nehezen folyó 
sötét tömeg nyomul ki a felszínre.

Az oroszországi szikesek között a határozott szerkezettel 
bíró talajokon kivül természetesen vannak olyanok is, amelyek
nél a szerkezet nincs oly markánsan kifejlődve; ezek a solo- 
netzszerű és gyengén solonetzszerü talajok. Ez 
utóbbiakban az A és B réteg közötti átmenet úgy a szerkezet
ben mint a szintben fokozatos.

A szerkezettel biró solonetz talajokkal szemben a szer
kezet nélküli, úgynevezett solontschak sóstalajokban a fennebb 
említett rétegezettséget nem találjuk meg. Itt a fel- és 
altalaj azonos szerkezetű s többnyire nagyobb mennyiségű 
Ca CO3-ot és Na2 CO3-ot tartalmaz. Ilyen talajokban egyenlete
sen 1—1'2°/0 szódát is találhatunk, mely ’Sigmond szerint inkább 
a környékbeli vízmedencékből került a talajba és csak kis 
mennyiségben képződött chemiai utón a talajban. Az orosz- 
országi solontschak úgy a barna mint a tschernosem zónában 
is megtalálható és aszerint, hogy a talajban a Na Cl, Na2 SO4 
vagy a Na2 CO3 és Ca CO3 van-e túlsúlyban, chloridos, sulfatos 
vagy carbonatos solontschakot különböztetünk meg.

A szerkezetnélküli szikes talajokon is különleges vegetáció 
alakult ki. Thaisz szerint a mérsékelt homokos sziken az 
Agrostis alba, a Lotus siliquosus, az Achillea
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asplenifolia, a Trifolium fragiferum a vezérnövé
nyek. A nedvesebb szikeseken ezeken kívül a Carex 
distans, az erősen szikes területeken pedig a Lepidium 
crassifolium, Atropis limosa és a Camphorosma 
ovata fordulnak elő. Végül szikes mocsarak szélein vagy a 
kiszáradt mocsár talaján az Aster pannonicus, a Cryp- 
sisaculesta, a Juncus Gérardi, a Chenopodium 
botrioides és a Chenopodium glaucum szokott elő
fordulni.

Magyarországon a solontschak szódás talajok a Duna és 
Tisza között fordulnak elő. Ezeket 'Sigmond : 1. a Szeged kis
teleki, 2. a kiskunfélegyházai, 3. a Duna-Tísza közötti homok
terület határain előforduló, 4. a Dunamenti homokterület nyugati 
határain előforduló és 5. a bácsmegyei szódás területekre osztá
lyozza. Az itt felsorolt szikesek homokon fordulnak elő és sok 
szódát és CaC03-ot tartalmaznak.

1. A Szeged-kisteleki szikeseknek nincs jellegzetes szerkezetük* 
Ezek Na2 CO3-al és Na Cl-al átitatott, humusztól mentes homokrétegek, ame
lyekben igen sok a Ca CO3 és 1—2 méter mélységben található meg a réti 
mészkőpad.

2. A kiskunfélegyházai szódástalajok szintén homokosszerkezetűek 
és kevés sót tartalmaznak. Az összes sótartalom 0 03°/o, ebből O-Ol°/o a 
Na2CO3 és O'Ol°/o a Na Cl. A profilban felülről lefelé egy ?0 cm vastag vá
lyogos sötétszürke homok, alatta 50—75 cm között világosszürke homok, 
tovább 75—90 cm között agyagos, nem képlékeny homok, végül 90—140 cm 
között a fehér csapóföld látható. Ezek a talajok Csongrád felé már átmennek 
a határozottan kérges, oszlopos szerkezetű solonetzbe.

3. A homokterület határán levő szódás talajok közé tartoznak a halasi 
szódástalajok, amelyek azonban nem annyira homokos szóda, mint inkább 
szódás vályogtalajoknak volnának minősíthetők. Ezekben az összes só 0-l°/o 
és szóda csak nyomokban fordul elő. A sós tavak közelében természetesen 
növekszik a sótartalom

4. A Dunamenti szódóstalajok közé tartoznak a Harta Tetétleni és 
Marta Mikla puszták, majdnem 5000 hold kiterjedésben. Ezek 'Sigmond szerint 
részben szódásvályog, részben szódás agyagtalajok, bennük Na2 CO3, Na Cl 
és kevés különböző sulfat található.

5. A Bácsmegyei szódástalajok sok szódát tartalmaznak és kisebb- 
nagyobb szikesmedencék a Telecskai dombok északkeleti peremén talál
hatók, ahol a homokbuckák a löszsiksággal találkoznak. De megtalálhatók a 
Telecskai dombok és a Duna között is, ahol a vidék régi vizereinek helyén 
vagy visszamaradt sóstavak környékén alakultak ki.

A szikes talaj részben chemiai tulajdonságai, részben pedig 
teljesen elrontott fizikai tulajdonságai folytán a növényzet fej
lődését úgyszólván teljesen megakadályozhatja. Erősen lúgos
tulajdonsága valósággal kiöli a növényzetet, rossz fizikai kon
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strukciója, azaz kötött szerkezete miatt pedig ellenáll a növény 
mélybe nyomuló gyökereinek. Ehhez járul még az, hogy a szik
talajok épen kötött szerkezetük következtében időnként viz 
alá kerülnek és a hasznos ásványi tápsók, így különösen a 
phosphorsav s a nitrogensók kilugozódnak belőlük úgy, hogy 
ha a sziket a talajból el is tudnók távolítani és ha még a fizi
kai tulajdonságokat meg is tudnók változtatni, még akkor is 
nagyobb mennyiségű phosphorsavat és nitrogént kellene a ta
lajba vinni, ha azt akarnánk elérni, hogy a növényzet jól fej
lődhessen, A szikestalaj termőképessége főképen a Na2 CO3 
tartalomtól függ; ha ez bizonyos határérték alatt marad, a talaj
alkalmas lehet növénytermelésre.

’Sigmond ebből a szempontból a sziktalajokat négy osztályba sorozza 
Az első osztálytól a negyedikig 30 cm mélységig: 0-04, 0-o6, 0’06 és 0 3°/0 ; 
30—120 cm mélységig pedig O’OT, 0*11, 018, 0-3°/#-a Na2 CO3 mennyiség. Az 
összes sótartalom 0—30 cm-ig 0‘l—1-0; 3o—120 cm-ig pedig 015—0 9'% 
között váltakozik. Az elsőtől a harmadik osztályig felsorolt talajok kellő keze
léssel, öntözéssel termőterületekké alakíthatók át, mint ahogy ezt majd ké
sőbb látni fogjuk. A 0‘3°/o Na2 CO3-ot tartalmazó sziktalajok növényterme
lésre már nem alkalmasak; az ily nagy Na2 CO3°/o-al bíró talajokat ehelyett 
tógazdaságra alkalmazzák s erre a célra jól meg is felelnek.

Treitz azon állítása, hogy a szikes talajban a nitritek 
volnának az okai a növények pusztulásának nem helytálló. 
Dr. Fehérrel együtt végzett vizsgálataim tudniillik azt mutatják, 
hogy a talajban maximálisan kimutatott nitrit tartalom ezer
szerese sem volt még a növényzetre mérgező hatással.

A sziktalajok tehát a szóda miatt veszítik el termő- 
képeségüket s ezért elsősorban röviden a szóda képződést, a 
szódának a talajra való hatását és a talajban való mozgását 
tárgyalom.

Már régóta tudjuk, hogy a szóda annak dacára, hogy 
(OH) gyök nem fordul benne elő, lúgos tulajdonságú. Lúgos 
tnlajdonsága által tönkre teszi a növényzet gyökérzetét. Hogy 
a szóda miért nem közömbös hatású, holott összetétele szerint 
annak kellene lennie, azt a hydrolizis jelenségével magyaráz
hatjuk meg. A Na2 CO3 két (positiv töltésű) Na-ionra és egy 
(két negativ töltésű) CO3-ionra bomlik. Az oldó közegként 
szereplő és teljesen közömbös kémhatású viz azonban szintén 
dissociál és pedig egy negativ töltésű (OH)-ionra és egy positiv 
töltésű H-ionra

H2O = (OH)-+ (H) +
egyenlet szerint. Ez a dissociatio nagyon kicsiny; 10,000.000 
liter vizben mindössze 17.008 gr (OH) és 1.008 gr H-ion van 
dissocíált állapotban. Azonban már e kisfokú dissociatio is
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elegendő ahhoz, hogy előidézze az u. n. hydrolizis jelenségét, 
amennyiben a Na2 CO3 vizes oldatában levő Na és CO3-ionok 
a viz OH és H-ionjaival egyesülnek s ezáltal Na OH és H2 CO3 
képződik. Az így keletkezett lúg és sav azonban szintén 
dissociálnak és pedig a Na OH erősebben mint a H2 CO3, te
kintettel, hogy a Na OH erősebb bázis mint amily erős sav a 
H2 CO3, végeredményben tehát több (OH)— van oldatban mint 
(H)+, vagyis az oldat lúgos lesz, A Na2 CO3 vizes oldatában 
levő OH-ionok azok, amelyek — ha nagyobb mennyiségben 
vannak jelen a szikes talajban, — méreg gyanánt hatnak : a nö
vény gyökérzetét megtámadják s a növény elpusztul. Az 
(OH)-ionok az okai annak is, hogy a talaj teljesen elveszíti a jó 
fizikai tulajdonságait. Ugyanis talaj felületén lejátszódó fizikai el
mállás folyamata alatt az elmállott részek — különösen a humusz 
és az agyag — olyan dimenzióju részekre esnek, hogy már 
kolloid oldatot alkotnak. E kolloidok az (OH)-ionokat erősen 
lekötik, de ép ezért nem csapódnak ki kolloid oldatukból. Az 
ily kolloidális agyag és humusz ezután a talajba szivárog, ott 
bizonyos mélységben — a később tárgyalandó okok miatt — 
kicsapódik s ezáltal egy rendkívül tömött agyagos humusz 
réteg képződik. A kolloidális állományú agyag és humusz haj- 
lással biró területeken le is folyhat a mélyedésbe; kiszáradva 
pedig egészen elveszti morzsás szerkezetét, már pedig e nélkül 
mezőgazdasági művelés el sem képzelhető.

A Na2 CO3 hatása alatt ilyen módon azonban a finom hu
musz és agyag málladékon kívül a Fe (OH)3 és az A1 (OH)3, 
sőt részben a kovasav is kiiszapolódik a feltalajból. Ezek aztán 
vagy az altalajban vagy a mélyedésekben halmozódnak fel. 
Miután a víznek dissociatiós foka a hőmérséklettől függ, a 
Na2 CO3 hydrolizisének foka is nagyobb magasabb hőmérsékletű 
vizben és épen ezért az arid kiima övében fekvő szikterü
leteken a nyári hőség hatása alatt a szóda mérgező és 
fizikai tulajdonságot rontó hatása tetemesebb lehet. Télen és 
ősszel ellenben, mikor már csőkkentebb mérvű a hydrolizis 
az ily talajok ki is zöldülnek.

A talaj lúgosságát phenophtalein oldattal mutatjuk ki, 
mely az (OH)-ionok hatása alatt megvörösödik.

A szóda keletkezésére nézve még nem egységesek a nézetek, pedig ennek 
a folyamatnak megismerése felette fontos már csak azért is, hogy némi út
mutatást nyerjünk a sziktalajok javítására vonatkozóan. A szóda először a 
volt tengerfenék talajokon képződhetett, ahová a különböző sók és pedig Na Cl,
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Na2 $Ö4, Ca CO3 de ezeken kívül elhalt állatok maradványai is leülepedtek a 
tengerből. Az utóbbiak bomlásánál nagyobb mennyiségű CO2 keletkezett, mely- 
nak jelenléte egyesek szerint feltétlen szükséges volt a szóda képződéséhez. A 
Ca CO3-ból széndyoxyd és a talajban levő víz segítségével először Ca H2 (CO3)2 
Ví>1 pf U P71 V

Ca CO3 + Ha CO3 = Ca H2 (CO3L
egyenlet szerint, ebből pedig natriumsulfat vagy Na Cl hatása alatt 

Ca H2 (CO3)2 + Na2 SO4 = 2 Na H CO3 + Ca SO4 
Ca H2 (COs), + 2 Na Cl = 2 Na H CO3 + Ca Cl2

egyenletek szerint Na H CO3 keletkezik, amely — ha a talajban kevés a CO2, el
veszít egy molekula C02-ot és szódává alakúi át.

2 Na H CO3 = Na2 CO3 +H, CO 3
egyenlet értelmében. A szódát esetleg a csapadékvíz kimossa, így a talaj vízbe 
kerülhet, honnan azután a kapillaritás segítségével emelkedik a felsőbb réte
gekbe. A Na* CO3 azonban mindazonáltal igen nehezen vándorol vizes oldatban 
s így mégis inkább a Na H CO3 az, amely a talajban mozgást végez s a felsőbb 
talajrétegekbe jútva ennek bomlása által keletkezhetik a szóda.

Olyan területen is keletkezhetik azonban szóda, amely ugyan nem volt 
tengerfenék, de esetleges túl gyenge hajlása miatt a víz nem tud lefolyni róla 
s az éghajlati viszonyai is elősegítik a szóda képződést. Arid területeken pld. 
ahol kevés az eső, de ahol az esős időszakban a víz nem folyhat le, a talaj 
csak bizonyos mélységig nedvesedik át, miáltal a feltalajban az elég magas ta
vaszi és nagyon magas nyári hőmérséklet miatt a chemiai elmállás folyamán 
oldható sók alakjába jutottak különböző alkáliák és mészsók, ezek azonban az 
elmállási rétegben uralkodó erőteljes párolgás miatt alig vonúlhatnak le, hanem 
mindinkább felhalmozódnak, illetve a vizzel elenyészően csekély mélységig a 
talajba vándorolnak. Az ilyen arid területeken a vegetáció nyáron elszárad, 
ennek következtében növényi maradványok kerülnek a talajba, melyek ott az 
esős időszak alatt korhadásnak indulnak. A korhadás folyamán nagyobb meny- 
nyiségű CO2 keletkezik úgy, hogy a szóda képződéséhez szükséges CO2 szintén 
jelen van.

Meg kell emlékeznem a szódának oly esetben való keletkezési módjáról 
is, mikor a szóda carbonatban szegény talajban képződik tisztán Na Cl-ból és 
korhadó organikus anyagból. A növényzet korhadásánál nagyobb mennyiségű 
NH3 keletkezik, mely a növényzet fehérje tartalmából ered. Ez az NH3 viz és 
CO2 jelenlétében a NaCl-al a következő egyenlet szerint reagál.

. Na Cl + NH3 + H2 0 + CO2 = Na H CO3 + NH4 Cl 
Vagyis ezen egyenlet értelmében akárcsak az ammoniás szóda gyártásnál savanyú 
hydrocarbonat keletkezik, mely azonban a növényzetre nézve még közömbös ; 
veszélyessé csak akkor válik, ha valamiképen csökken a talajban a CO2 meny- 
nyisége miáltal a hydrocarbonat CO2-t bocsáthat magából s így

2 Na H CO3 =Na2 CO3 + CO2 + H2 0
egyenlet szerint Na2 CO3-tá alakúi át. Az ily módon végbemenő szóda képződés 
azonban sok organikus anyagot tartalmazó, tehát dús mikroorganizmussal bíró 
talajban az élénk CO2 fejlődés miatt valószínűtlen, mert a CO2-re nézve telített 
talaj levegő nem engedi meg Na H CO3 bomlását. Ilyformán inkább csak a bio
lógiai jelenségekben szegény talajokban képződhetik ezúton Na2CO3,’mint ami
lyenek pl. a magyar sémi arid szikterületek.

A gáz exhalatiós elmélet alapján való szóda képződés ahogy azt Treitz 
20
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;— jóllehet igen szellemesen — magyarázza, tudományosan még nincs eléggé 
alátámasztva.

Röviden kell vázolnom még a szóda képződésének azt a módját, ahogyan 
Ramann véleménye szerint solonetz szerkezetű sziktalajokban megy végbe.

Vannak szikes területek, amelyekben a feltalajban igen kevés a szik, 
bizonyos mélységekben azonban kötött réteg az úgynevezett szikfok képződik, 
s ebben a rétegben legtöbb az alkali carbonat; de ettől lefelé ismét erősen 
csökken. Ramann szerint ilyen területeken a szikfok mélységében nagyobb 
mennyiségű CO2 van jelen úgy, hogy ennek hatása alatt a kötött szikfokban 
a Nag CO3-ból

Na2 CO3 + H2 CO8 = Na2 H2 (CO3)2

egyenlet szerint Na H CO3 képződik. Ez a talaj kapillaritása folytán különösen 
nyáron, mikor a talaj felszinén nagy a párolgás — a felső kevés CO2-t tartal
mazó rétegekbe emelkedik fel. Itt a kis CO2 tensio miatt a Na2 H2 (CO3)2 elbomlik 

Na, H2 (CO3)2 = Na, CO3 + H2 CO3

egyenlet szerint és szódává alakul át. A szóda hydrolizist szenved és OH ionjai 
tönkre teszik a vegetációt, a talaj elveszíti morzsás szerkezetét és az OH ionok 
miatt kolloidális oldatban maradó agyag, humusz és vaskolloidok csapadék 
esetén leszivárognak a mélyebb talajrétegekbe, ahol már több a CO2, ennek 
pedig az lesz a következménye, hogy a Na2 CO3 a CO2 hatása alatt visszaalakul 
Na H CO3-á. Következésképen a kolloidális oldatból a kolloidok kicsapódnak, 
teljesen eltömik az altalajt, s ennek eredménye a szikfok kialakulás, mely jellemző 
a solonetzre. A feltalaj emiatt kovasavban dús, de agyagban, humuszban és vasban 
szegénnyé válik, s ezáltal az alsó kötött talajtól élesen megkülönböztethető. A 
szódának ilyen módon való vándorlását 1 m mélységen túl is megfigyelték már; 
azonban sok esetben csak alig pár centiméterre van a szikfok a feltalaj alatt. 
Minél nagyobb a szóda tartalom, annál élesebben különböztethetjük el a két 
réteg kifejlődését. Kiszáradva a szikfok, prizmás darabos oszlopokra, a felső 
talaj pedig porszerü anyaggá esik szét.

Más az eset azonban, ha a talajban kevés a szóda, akkor ugyanis csak 
a feltalaj morzsás szerkezete semmisül meg. De ennek folytán a legfelső talaj
réteg vizáthatlanná és kiszáradva kőkeménnyé válik. A talaj felszíne nedves 
állapotban sima, de nem művelhető. Ha viszont több a Na2 CO3 a talajban, 
akkor az altalaj tömődik el és szikfok képződik, mely különösen akkor káros, 
ha közvetlenül a talaj szine alatt van. Ha mindezeken felül az altalajból a szó
dával együtt nagyobb mennyiségű Na Cl vagy Na2 S04 is jön fel, akkor a szóda 
ugyan kolloid oldatot képezhet a humuszból és agyagból, de a Na Cl és Na2 SO4 
mint elektrolitek ezen kolloidokat kicsapják s így az altalajba való visszaván- 
dorlásuk lehetetlenné vált.

Végül az is lehetséges, hogy az altalajból a kolloidok a szódával fel
jönnek a legfelső talajrétegbe, ahol kicsapódnak és a legfelső talajréteget tömik 
el. Ebben az esetben tehát az iszapolás alulról felfelé megy végbe.

A szóda már O'Ol—0'05%-os oldatban sem engedi a kol
loidokat kicsapódni; nagyobb szódakoncentrációnál azonban 
a koagulált kolloidok annyira eltömik a talajt, hogy ásóval 
vagy kapával sem lehet belehatolni. Az ilyen talaj vizesen 
olyan mint a cserépagyag, szárazon pedig kőkeménységü.
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A szikfok fekete szine után az amerikaiak az ilyen szóda
talajokat fekete alkálitalajoknak nevezik.

Megemlítem még a teljesség kedvéért azt az esetet is, mikor a talaj
ban eredetileg nincs szóda, de a nyers kálitrágyában tisztátlanságként 
jelenlevő s azzal együtt talajba hozott Na Cl alakulhat át szódává, ez 
kis mennyiségénél fogva ugyan nem marja ki a növényzetet, de a talaj jó 
fizikai tulajdonságait teljesen tönkre teheti. Különösen vízszintes vagy gyenge 
hajlású szántóföldeken válik ez a jelenség érezhetővé. A nyers kálisókban 
előforduló Na Cl a jelenlevő Ca COS és CO2 segítségével Na2 CO,-tá alakul át, 
mely a jó szántóföldeken önmagától bekövetkező humuszkolloid-koagulációt 
megakadályozza s így ezek vagy eltömik a mélyebb talajt vagy lefolynak a 
szántóföldről. Ehrenberg szerint különösen a nehéz, kötött agyagos talajok 
alakultak át ilyen módon rövid idő alatt terméketlen földekké. A talajnak 
ily módon való átalakulása függ a termelt növényzettől is; igy pl. ha cukor
répát trágyáznak Na Cl tartalmú kálisóval, akkor — miután a cukorrépa 
nemcsak a K-ot, hanem a Na-ot is felhasználja (a búza hasonlóképen) 
kevés Na marad vissza szódaképződésre. A burgonya pl. már nem veszj 
fel a Na-t, ennélfogva elég marad vissza a talajban úgy, hogy szóda 
keletkezhet; erre való tekintettel tehát különösen nehezebb talajokon bur
gonyatermelés esetén a nyers kálisóval való trágyázás kockázatos és óva
tosan alkalmazandó. Chilisalétrom (Na NO3) alkalmazásánál elkérgesedik a 
talaj, ami szintén a fel nem használt Na-al magyarázható.

Megjegyzem végül, hogy a talajban végbemenő szódaképződést ille
tően a talajchemia még nem lát tisztán, az ismeretek még hiányosak. A 
felsorolt magyarázatok mindegyike tehát inkább feltevésen alapszik.

A solontschaktalajok szintén lúgos reakciót mutatnak. 
Miután azonban feltalajukban sok Na Cl és Na2 SO4 is van, 
melyek a humuszt kolloidoldatából kicsapják, az nem folyhat 
le mélyebb rétegekbe és itt ilyformán szikfok nem észlelhető.

Kevés kérdés okoz annyi fejtörést a tudományos talaj- 
kutatás terén, mint az, hogy a nagyobb szódamennyiséget tar
talmazó talajokat miként lehetne mező- és erdőgazdasági cé
lokra alkalmassá tenni. Különösen nehéz e probléma megoldása 
már csak azért is, mert nem ismeretesek teljes számban azok 
az okok, melyek a szóda képződésénél számba jönnek, már 
pedig ezek ismerete nélkül a kérdés tökéletesen nem old
ható meg.

Hogy a terméketlen szik talajt termőképessé tehessük, először is a 
szik alkalikus hatását kell kiküszöbölni, de azután még mindig hátra van a 
fizikai tulajdonságok megjavítása. S ha mindezek elimináltattak volna is a 
többi só jelenléte még mindig okozhat károkat, amint ezt pl. az erdei fáknak 
a Na Cl-al szemben mutatott érzékenysége meggyőzően igazolja. A talajnak 
nedvességi állapota is gondos mérlegelést kíván, különösen akkor, ha nincs 
meg a víznek a kellő lefolyása, mert ilyen esetben a területek újból el
szikesednek. A kevesebb sziket tartalmazó területeket — ha bizonyos esés
sel bírnak — öntözéssel kezelik, hogy a vizben könnyen oldódó alkalisókat
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kioldva eltávolítsák a talajból. Ily módon már szép lucernásokat és legelőket 
létesítettek kellő műtrágyázás — különösen phosphorsav és nitrogén tartalmú 
sók alkalmazásával. Az ilyen talajok ugyanis, amint már említettem, ásványi 
tápanyagokban igen szegények. Az öntözés azonban kétélű fegyver, ha nem 
áll elég viz rendelkezésre és ha a viz kellő lefolyással nem bir. Ez esetben 
a viz csak bizonyos mélységig nedvesíti át a talajt s e mélységbe magával 
viszi a feltalajból kilugzott sókat. Mintán azonban a mélységben levő rétegek 
elégtelen esése miatt a só vizes oldata nem tud elfolyni, a feltalaj kiszára
dása alkalmával a kapillaritás következtében újból felemelkedik és még az 
altalajból kioldott sókat is magával hozza. Amerikai szikeseken ezzel az 
eljárással sok esetben még jobban elrontották a talajokat.

Nagyon szép eredményeket értek el az elszikesedett talajok javításá
nál gyps és mész iszappal való kezelés által. A gyps tudniillik

Ca S04 + Na2 CO3 Ca CO3 + Na2 SO4 
reversibilis egyenlet szerint szénsavas mészre és Na2 SO4-re bomlik s így a 
marószóda legalább a feltalajból eltűnik. De a gyps ezenfelül is nemcsak a 
szóda maró hatását szünteti meg, hanem feltűnően javítja a talaj fizikai 
tulajdonságait; így pl. ha a kemény szikfokból kitörünk egy darabot, gyps- 
porral beszórjuk és az egészet megnedvesítjük, úgy ezen kőkemény anyag 
már egy óra múlva morzsolódni kezd. Két-három nap alatt morzsás szer
kezetű tömeget nyerünk a letört próbából, melynek térfogata nagyobb mint 
az eredeti darabé volt. Ha vizet szűrünk az elmállot tömegen keresztül, a 
viz egészen tisztán folyik le, jeléül annak, hogy a kolloidok a gyps hatása 
alatt koaguláltak többé kolloidális oldatot nem képeznek, a vizet tehát nem 
tehetik zavarossá illetve sötétre nem festhetik, de nem is tömik el többé a 
talajt. A gyakorlatban a gypssel kezelt talajok valóban megjavultak és 
könnyebben megdolgozhatókká váltak. Ennek dacára azonban egyes esetek
ben a gypsezés nem mutat eredményt, amennyiben bizonyos idő múlva a 
gyps jó hatása megszűnik. Ez azzal magyarázható, hogy a

Ca S04 + Na2 CO3 “1 Na2SO4 + Ca CO3
reactio csak akkor megy végbe a jobb oldal irányában, ha a sulfat van 
túlsúlyban. Ha a carbonat van túlsúlyban, akkor újból szóda keletkezik. Hill- 
gard szerint a gypsezést csak olyan talajokban lehet alkalmazni, ahol Na2 CO3 
van a talajban, mert csak ott látható eredmény. Viszont ’Sigmondnak a 
pusztadécsi területen, gypsezéssel végzett kísérlete, ahol még nyomokban 
sem volt kimutatható a Na2 CO3, igen jó eredményt mutatott. Ugyanez lát
ható a kigyósi uradalom kísérleteinél is. A gypsnek a hatását Na2 CO3 men
tes talajban azzal magyarázzuk, hogy a gyps a talaj nátrium zeolitjaiból 
calciumzeolitokat képez s ezzel kapcsolatosan a talaj jó fizikai tulajdon
ságokat vesz fel.

Ha Na2 CO3 tartalmú szikest gypselnek, pontosan kell tudni a szóda 
mennyiségét és a gypset ehhez képest kell adagolni, mert a túl kevés gyps 
nincs hatással. Arra is kellene törekedni, hogy a keletkezett Na2 SO4-ot 
kimosással eltávolítsuk a talajból, mert a gypsezés csak ez esetben ad 
eredményt.

Ehrenberg felveti a kérdést, hogy a Ca SO4 helyett nem volna-e célra
vezetőbb inkább CaC'2-ot alkalmazni; ez irányban azonban még nem tör
téntek kísérletek. A CaC’2 a szódával a következő egyenlet szerint reagál:
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Ca Cl2 + Na2 CO3 = Ca CO3 + 2 Na Cl
Különösen erősen szódás talajoknál volna érdemes a Ca Ci3-dal, próbálkozni 
mivel a Ca Cl2 a chemiai nagy iparban mint melléktermék elég olcsón nyer
hető. Nagyszerű eredményeket értek el a solonetz szerkezetű szikesek javí
tásánál cukoriszap segítségével Karcag környékén, ahol az eddig terméketlen 
talaj rekord termést adott úgy kukoricában mint búzában. A cukormész 
(Ca 0 és Ca CO3) hatása már az első évben látható és feltűnő a talajnak 
megváltozott fizikai szerkezete, amennyiben a kötött talaj porhanyós talajjá 
alakúi át és aránylag igen könnyen szántható.

Szarvas vidékén a nép a szikeseket olyan módon javítja, hogy az 
altalajban 1—1*5 méter mélységben található sárga földet a „digó földet“ 
hozza fel a talaj színére (digózás) Ezzel az eljárással azon a vidéken ki
tartó munkával jó búzatermő talajokat nyertek. A digóföldnek ez a jó hatása 
a benne levő nagy CaCO3 tartalommal magyarázható; 15 —2O°/o CaCO,-t 
tartamaz mészgöbecsek alakjában. A digóföldenk javító hatása tehát hasonló 
okokban rejlik, mint a cukoriszap hatása, mindkettőnél Ca C03 a ható anyag.

A szikes talajokat még oly módon is javítják, hogy megakadályozzák 
az altalajból felkerült sóknak a feltalajban való lerakodását^Amerikában az 
amerikai lucernával vetik be sűrűn a talajt, s ez a dús levélzetű növényzet 
megakadályozza azt, hogy a párolgás a talaj színén következzen be; e helyett 
a növény a levelein keresztül párologtat és a sók a növényben halmozódnak 
fel, a talaj sótartalma pedig lassan csökken. Sajnos a mi lucernáinkkal ezt nem 
lehet elérni, mert rendkívül érzékenyek a Naa CO3 és a többi sóval szemben.

A feltalaj párolgása még oly módon is megakadályozható, hogy a ta
lajt homokkal, istálló trágyával, szalmával alommal takarjuk, így a talaj fel
színe nedves marad, alig van párolgás, tehát a sók az altalajból nem jöhet
nek fel nagyobb mennyiségben a feltalajba.

Legújabban nagy reményeket fűznek különleges amerikai traktorokkal 
való felszántásához, amelyek még a szikfokot is aránylag könnyen tudják 
feltörni. Véleményem szerint ezzel az eljárással, melynek irányában Küz- 
dényi oly sokat dolgozott, egyáltalában nem biztos az eredmény. Kaliforniában 
a mély szántás eredményt mutatott, mert ott a legfelső talajrétegben van a 
legtöbb só; 50 cm mélységben már igen kicsiny a sótartalom. Természetes, 
hogyha már most mély szántással felhozzák az alsó, sóban igen szegény 
talajt a felszínre, a feltalaj pedig ezáltal lekerül az altalajba, a talaj színé
ben a sótartalom csökken és a talaj termőképessége javúl. De a mi solo- 
netz szerkezetű talajainknál a sók zöme a felhalmozódási szintben vagy ennél 
még mélyebben fordul elő úgy, hogy ezeknek a legszikesebb rétegeknek a 
feltörésével a felső és jobb talajréteget a szikesebb rétegek közé keverjük, 
ami semmi esetre sem biztató dolog. Másrészt pedig minden megfigyelés 
hiányzik eddig, amely igazolná, hogy mély szántás után a talajból eltűnnének 
a sók, pedig ezek játszák a főszerepet a szikes területeken.

Hogy a szikesek nagy része kellő kezelés mellett, mező- 
gazdasági művelésre alkalmassá válik az biztos; a szikes terü
leteknek befásítása ellenben ma még teljesen nyilt kérdés, 
pedig az Alföld fában szegény területein kivánatos volna az 
erdő nagyobb mérvű megtelepítése. Ez a kérdés azonban
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erdőművelési és erdőtenyésztéstani probléma s azért csak 
röviden foglalkozom vele.

A szikeseken való erdőtelepítés rendkivül nehéz, mert 
erdei fafajaink a szikes talajok só tartalmával szemben igen 
érzékenyek, továbbá a kötött szikben a szikpadkát gyöke
reikkel áttörni nem tudják. Ha az erdő telepítés után a fiatalos 
— mint gyakran tapasztalható — jól fejlődik is, később amint 
a gyökérzet elérte a sós réteget vagy pedig, mert a szikpadka 
miatt a gyökerek nem tudnak kifejlődni, hirteleg kipusztul. 
Innen van azután az, hogy a legkiválóbb botanikusoknak, 
mint Degen, Cholnoky, Taisz, de még a szikesek fásításával 
foglalkozó úttörőknek is az a nézete, hogy a szikes fásítás 
nem, vagy csak igen nehezen fog menni. A kérdés tehát még 
hosszú kísérletezést igényel; ma még csak azt sem állít
hatnánk, hogy tisztában lennénk azzal, milyen fanemeket 
alkalmazzunk a szik fásításánál. A kérdést ma még — a kí
sérletezés stádiumában — sziki növényi associatiók szerint 
más és más fafajokkal próbálják megoldani.

Magyar Pál a szikiflóra alapos ismerője szerint a nedvesebb gyengén 
szikes kötött talajon, hol a Lythrum virgatum és a Beckmannia cruciformis a 
vezérnövények a Populus canadensis, Fraxinus excelsior és 
a Qjiercus pedunculata ültetendő. Olyan jobb szikeken, ahol az 
Alopecurus pratensis és a Ranunculus repens a vezérnövény, a Fraxinus 
e x s e 1 s i o r, Quercus pedunculata, Quercus palustris, 
Populus canadensis ültethető kisérletképen.

A még gyengébb szikeseken, melyeken a Festuca pseudoovina, Ranun
culus pedatus és a Medicago lupulina képezik a vezérnövényeket, a Quer
cus cerris, Qjiercus lanuginosa, Qjiercus tardissima, Juglans 
nigra és a Populus Simonii ültethető.

A száraz sziki legelőn, hol a Festuca pseudovina, Artemisia monogyna 
és a Statice Gmelini vezetnek, a talaj erdőtelepítési szempontból már olyan 
rossz, hogy ott különböző eljárásokkal: takarással, mésziszap alkalmazással, 
beárnyékolással stb. kell előbb a talajt javítani; ennek megtörténte után az
után ültethetők a Xerophiták: Tamarix, Elaeagnus au gustifol i a, 
Sophora japonica, Ailanthus glandulosa, Ulmus campestre, 
Pyrus piraster, Fraxinus ornus s a Pseudotsuga glauca.

A legrosszabb, tavasszal vizzel borított, nyáron pedig teljesen kiszáradt 
szikesen, melyen a Scirpus maritima a vezérnövény, bakhátakon vagy dom
bokon ültethető a T amari x tetrandra, Ulmus campestris, Salix acuti- 
folia és a Pyrus piraster. E helyütt célszerű a Campbell-féle ültetési 
módot alkalmazni (lásd erdőmüveléstanban).

A homokos sziken a jobb szódás talajokon, hol az Agrostis alba és 
Achilea asplenifolia a vezérnövény, Populus-félék, Ulmus campestris, 
Salix caprea, Pyrus piraster és Pinus sylvestris ültethető.

Még egyszer ismétlem, hogy a fásítás terén igen hiányo
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sak az ismereteink s csak hosszú kísérletezés után fog sike
rülni kiválasztani azokat a fafajokat, amelyekkel aztán a szikes 
fásítás sikerülhet, de lehetséges az is, hogy a fásítás igen sok 
esetben nem fogja egyáltalában eredménnyel honorálni a bele 
fektetett munkát.

A subtropikus éghajlati zóna talajai.
A subtropikus éghajlatra jellemző a forró nyár és a mér

sékelten meleg tél. Természetes, hogy ebben az éghajlati zóná
ban is vannak humid- és arid területek és pedig a humidterü- 
letek inkább magasabb tengerszin feletti magasság alatt, továbbá 
a tengerpartok közelében, az aridterületek pedig a kontinensek 
belsejében fordulnak elő.

A) Humid talajok.
Sárga talajok. A subtropikus humidtalajok közé tartoz

nak a sárga talajok. Ezek világossárga színűek, nagyon kevés 
humuszt tartalmaznak s bár rendesen átmenetet képeznek a 
mérsékelt meleg éghajlat és subtropikus éghajlat talajai között, 
Glinka mégis külön talajnemnek tekinti őket. Nagyon el van
nak terjedve Délfranciaországban és Japánban. Sajnos még 
nem tudunk róluk sokat, ami azzal magyarázható, hogy eddig 
csak a vörös talajok egyik változatának tekintették őket. 
Glinka a sárga talajokat az optimális nedvességgel bíró tala
jokhoz számítja és a délfranciaországi sárga talaj valóban az is. 
Színét vasoxydhydratoktól nyeri. Láng szerint a sárga talajok 
zónájában az évi középhőmérséklet 12° C; ennél a hőmérsék
letnél a vasoxyd több vizet vesz fel és vörös szine narancs 
vagy világossárga színbe megy át. Franciaországban pld. a 
braunerde és sárga talajok határán 12—14° C középhőmér
séklet uralkodik 600—750 mm csapadékkal, hol az esőfactor 
körülbelül 60-nak felel meg.

BjSemi arid talajok.
A subtropikus vörös talajok. A terra rossatól abban 

különböznek, hogy mig a terra rossa csak mészkövön talál
ható, addig ezek a legkülönbözőbb anyakőzeten fordulnak elő. 
Brazíliában, Uruguayban, Paraguayban és Madagaskár szigetén 
vannak nagyon elterjedve, összetételükben sok esetben meg
közelítik a jellegzetes tropikus talajt, a lateritet. A vörös ta
lajok általában az egész subtropikus éghajlat alatt el vannak
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terjedve, profiljuk azonban még nincs tüzetesen megvizsgálva. 
Igen kevés bennük a humusz, ami szoros összefüggésben van 
a téli magas hőmérséklettel, mely miatt az elhalt növényi 
maradványok nagyon hirtelen elkorhadnak ezáltal humusz 
nem is képződhet s ez az oka az erős vörös szinnek, mely 
annyira szembeötlő a subtropikus vörös talajoknál.

A tulajdonképeni tropikus lateritektől abban különböznek, 
hogy nincs bennük salakos vasoxydhydrat konkreicó. A 
subtropikus vörös talajok gneisből, gránitból, diabasból, basalt- 
ból és palákból keletkezhettek, ha az úgynevezett latentes 
mállás a subtropikus klimatikus factorok miatt nem fejlődhet 
ki egészen. Jellemzőjük még azonkívül az, hogy a Na és Ca 
és a kovasav egy része teljesen ^ilúgozódott belőlük, a vas- 
és aluminiumhydratok pedig felszaporodtak. De van ezenkívül 
bennük még agyagos aluminiumsilicat is, mély aztán az el
mállásnál képződött kálisókat absorbeálja. Ezzel magyarázható 
ezen talajokban a Na tartalommal szembeni nagyobb K tartalom.

Meg kell végül jegyeznem, hogy a vörös talajok gyakorta 
nem is vörös színűek; sőt a madagaskári vörös talajok osz
tályozásánál, vörös, sárga, ibolya és fehér talajokat különböz
tetnek el. Ezen szinváltozatok még nincsenek kellően kivizs
gálva, de valószínű, hogy pl. a fehér talaj vasmentes anya
kőzet elmállásából képződött.

A subtropikus vörös talajokhoz számíthatók még a s u b- 
tropikus félsivatagi homok talajok is, melyek 
Arábiában, Perzsiában, kis Ázsiában és Ausztráliában fordul
nak elő. Ezek a homokfélék szintén világos vörös színűek ; 
e színeződés oka az, hogy minden egyes homokszem vékony 
vasoxydréteggel van bevonva, mely mechanikai módon nem, 
csak sósav segítségével távolítható el. Jellemzőjük ezen fél
sivatagi talajoknak, hogy fel- és altalajuk mésztartalmú.

A subtropikus fekete talajok. Ide tartoznak a regur, a 
tirs és északamerikai prerik déli talajai.

A regur Indiában nagykiterjedésű területeket képez. 
Mesés termőképessége folytán ezeken vannak Indiának leg
nagyobb gyapotültetvényei. Nagyon hasonh't a tschernosemhez, 
de egész más klimatikus factorok alatt képződött. A regur- 
talajkiimára jellemző a száraz és vizes évszakok hirtelen, átmenet
nélküli változása. Fekete-szürke, sokszor egészen sötétfekete- 
szinű talaj, melynek humusztartalma 8—9%. Hatalmas termő
rétege 2—5 méter között váltakozik. Egész tömegében tartalmaz
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mészkonkréciókat, de vannak alatta rendesen még konkréciós 
mészszintek is. A tschemosemtől különösen abban különbözik, 
hogy ennek humuszához képest a regur humusz anyaga nehezen 
bomlik, továbbá hogy nedves állapotban gyúrható, mihelyt 
azonban megszárad, morzsás szerkezetű lesz. Rendkívül jelleg
zetesek a reguron a 12—15 cm széles és 1—2 méter mély 
repedések, melyek a száraz évszakban jelentkeznek, ami való
színűleg a viztartalomváltozással összefüggő tetemes térfogat- 
változásban leli magyarázatát.

A tirs, más néven a marokkói fekete föld, kü
lönösen az Atlanti Óceán partvidékének mélyebb helyein fordúl 
elő. Állítólag kevés híjján azonos az indiai regurral, csak hu
musztartalma jóval kisebb (2—3°/0). Ilyen fekete föld Andalú
ziában is nagyobb kiterjedésben található.

Az északamerikai subtropikus preri talajok 
szintén subtropikus fekete földek. Jellemzőjük, a reguréhoz 
hasonlóan, nagy repedések, de ezenfelül a disznóturásokhoz 
hasonló, nagyobbméretü katlanok is, melyek azáltal keletkez
nek, hogy eső után a felső rétegekben gyorsan szárad ki a 
talaj, ezáltal térfogata is változik s ez idézi elő végül ezen 
terep egyenetlenségeket,

C) Teljesen arid talajok.
A legtöbb sivatag és félsivatag subtropikus égöv alatt van. 

Extrem éghajlatuk egész különleges talajnemeket hozott létre ; 
ezek a sivatagi és félsivatagi kérgek, az utóbbiak azonban túl
nyomórészt inkább a valódi sivatagok perifériáin fordulnak elő. 
Ilyen félsivatagi kérgek Afrika északi partvidékén, Syriában, 
Texasban, Ujmexíkóban és Turkesztánban találhatók. Háromféle 
sivatagi kérget különböztetünk meg, ezek: a mész, gyps és 
védőkéreg; megjegyzem azonban, hogy már vastartalmú sivatagi 
kérget is ismernek. A kérgek ezáltal képződnek, hogy erős 
elpárolgás következtében a mélyebb rétegekből a sókkal telt 
viz a feltalajba kerül, itt a viz hirtelen elpárolog, a sók (a Ca CO3 
és Ca SOJ kéreg alakjában kicsapódnak. Mint már említettem, 
inkább a sivatag szélein fordulnak elő, mint a belsejében. Innen 
a sivatagok belseje felé, ahol még erősebben arid az éghajlat, 
úgyszintén a sivatag egyéb humidabb területei felé fokozatosan 
eltűnnek a kérgek.

A mészkéreg Egyiptomban, Algériában és Marokkóban található, sok
szor 50 cm vastagságot kitevő rétegben. Képződése a következő módon magya
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rázható. A felsorolt területek a téli esőzések régiójába tartoznak, tehát a Na Cl 
s esetleg a gyps a csapadék által a talaj felszínéről lemosva nem jut a talaj 
mélyébe s így meleg hónapokban a beálló nagy párolgás miatt a kapillaritás 
segítségével a magasba feljövő talajviz már csak nehezebben oldódó mész- 
hydrocarbonatokat és más nehezen oldódó sókat hoz magával a talaj színére, 
ahol aztán a viz elpárolgása után a sók kéreg alakjában válnak ki a feltalajban. 
A kéreg azonban nemcsak Ca C03-ot tartalmaz, hanem chemiailag kötött kova
sav, vasoxyd és esetleg nyomokban Na Cl és Ca S04 is van benne.

Syriában és Palestinában újabban szintén találtak hatalmas mészkérgeket 
(Jeruzsálem körül) ezek vastagsága helyenként a 2 métert is eléri.

De ehhez képest csekély vastagságban a sivatagi és félsivatagi talajokba 
átmenetet képező mezőségi gesztenyebarna vagy barna és szürke talajokban is 
megtalálhatók. Az Eszakamerikai Uj-Mexikóban szintén van ilyen meszes kéreg, 
sőt ennek keletkezési módja azonos is a Földközi tenger déli vidékén levő 
mészkérgek keletkezésével, miután Uj-Mexikó csapadékviszonyai olyanok, mint 
Palesztina vagy Algéria csapadékviszonyai,

Gypskéreg. Olyan sivatagi területeken, amelyek az előbb említett mész- 
kéreg területeknél is kisebb csapadékkal bírnak, a csapadékviz már a gypset 
sem tudja kimosni, tehát itt a gyps a mészkéreggel együtt fordul elő. Itt a Ca CO3 
és gyps a talaj felületén levő homokszemeket cementszerű anyaggá ragasztják 
össze. Ily természetű gypskérgek Egyptomban találhatók, ebből az egyptomi 
kéregből termelik a gypset; a gypsréteg lefejtése után néhány év alatt már 
újból megnövekszik. Uj-Mexikóban szintén vannak gyps sivatagi kérgek.

A gyps gyakran a talaj mélyebb rétegeiben is előfordul s ehelyütt úgy 
képződött, hogy a telített talajvízből kristályosodott ki még az elpárolgás bekövet
kezte előtt. Afrikában minél közelebb jutunk a Sahara belső részei felé, annál 
kevesebb gypskérget találunk. Végül egészen eltűnik s a talaj kőtörmelékbe 
megy át, amelyen többé semmiféle kéreg nem található. Itt azonban már eljutot
tunk a legaridabb sivatagi területre, ahol a vízhiány miatt már chemiai elmállás- 
ról szó sem lehet, tehát még a sivatagi kéreg sem fejlődhet ki.

A védőkérgek. Nagyon kevés csapadékkal biró sivatagok belsejében és 
pedig olyan területeken, ahol még az igénytelen sivatagi növényzet is csak 
elszórva fordul elő, a mész ? és a gypskérgek helyett egy barna, vastartalmú 
réteg keletkezik, mely a kőzetet bevonja s miután e vastartalmú réteg igen 
kemény, a homokfúvás nem koptatja az anyakőzetet Valker ezért ezt a kérget 
védőkéregnek nevezi. A védőkéreg, mely gyakran egy-két centiméter vastag
ságot is elér, szine szerint nem mindig barna, igen gyakran sárga, vagy egész 
fényes fekete színbe megy át. (sivatagi lack.) Különösen a vastartalmú vul
kanikus és plutonikus kőzetek azok, amelyek a Saharában, Arábiában, közép 
Ázsia sivatagjaiban ily védőkéreggel vonódnak be s a kéreg valósággal a leg- 
typikusabb ismertetője a vizben szegény sivatagnak. Maga a kéreg vizszegény 
vasoxydhydratból (limonitból) áll, amelyhez különböző maganoxydok csatla
koznak, de sokszor nagyobb mennyiségű phosphorsavat is tartalmaz.

A védőkéreg úgy képződik, hogy az éjjeli lehűlésnél lecsapódott harmat, 
továbbá az egyes nagyon ritka, de rendkívül erős esők csapadékvize lehatol a 
talajba s ott feloldja a vas- és mangánsókat. A nagy felületi hőmérséklet miatt 
azonban a viz igen hamar újból a felszínre kerül s ott a sók kiválanak. A szél 
ezután a Na Cl-ot elfújja s így visszamarad a védőkéreg, amely vas- és mangán-
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oxydokból áll. A phosphorsav különböző kövületek elmállásából kerül ilyen 
helyen a talajvízbe és onnan a védőkéregbe.

Megjegyzem, hogy a védőkérgek kisebb mértékben előfordulnak a gesz
tenyebarna és a barnaszürke turkesztáni félsivatagi talajokban is.

Az olyan sivatagi talajok, amelyeken nincsenek kifejlődve ezen kérgek s 
nedvességtartalmuk a legkisebb, még nem vizsgáltattak át tüzetesebben, annyit 
azonban tudunk róluk, hogy a biológiai és chemiai elmállás egészen vissza
szorul bennük. Itt, miután az anyakőzetek inkább csak a nappali és éjjeli hő
mérsékletkülönbség hatása alatt állanak, inkább csak a hő okozta fizikai elmállás 
az, amely a kőzeteket felaprózza. A keletkezett málladék leginkább az uralkodó 
szél hatása alatt áll, mely a finom port a sivatag belsejéből a sivatag szélei 
felé szállítja, a sivatag belsejében csak durvább kavics- vagy sziklatörmelék 
marad vissza. Ennek megfeleiőleg pl. a Saharát is homokos és sziklás sivatagra 
osztják.

A rendkivül magas talajfelületi hőmérséklet miatt azonban az erős harmat 
és a — habár ritkán, de mégis előforduló — csapadék többnyire nem is emel
kedhet fel a legfelső talajrétegbe, hanem még mielőtt a felületre kerülne, már 
kisebb-nagyobb mélységben elpárolog, ezáltal a párolgás mélységében sókivá
lás észlelhető. De ép ezen jelenség miatt a valódi sivatag talajának legfelső 
rétege chemiailag nincs elmállva s ezzel szemben bizonyos mélységben tetemes 
lehet a chemiai elmállás, föltéve, hogy valamelyes csapadék mégis van. Ha a 
szél a felső el nem mállott réteget elhordja, úgy ezen mélyebb sórétegek a 
talaj felszínére kerülhetnek és sivatagi kérgek keletkezhetnek belőlük. Ezek 
azonban már nem azonosak az előbbiekben tárgyalt kérgekkel.

A sivatagi talajok szine leginkább függ az anyakőzet minőségétől; leg
inkább sárga vagy sárgásszürke, ritkábban fehér.

A sivatagi talajok teljesen terméketlenek, nem is annyira 
a rossz chemiai összetétel, mint inkább a csapadék teljes hiánya 
miatt; ez okból ugyanis mikroorganismusról s így biológiai 
elmállásról alig lehet szó, már pedig ezen factorok nélkül 
növénytermesztés el sem képzelhető. Mindazonáltal ott, ahol 
elég viz van, mint pl. egyes oázisokban, öntözéssel igazán bá
mulatos vegetáció nevelődhetik, ami csak igazolja a fennebb 
mondottakat, hogy t. i. a sivatagban első sorban a vízhiány 
akadályozza meg a növénytermelést.

A forró égöv talajai (tropikus talajok).
A) H u mi d t a 1 a j o k.

A forró égöv humid területein főbb talajnemek a laterit, 
a tropikus vörös vályogok és a tropikus bleicherdék. Ezen 
talajok oly éghajlat hatása alatt képződtek, amelyre jellemző, 
hogy az évi középhőmérséklet legalább 20° C és hogy a januári 
és júliusi havi középhőmérséklet között alig van különbség. 
Ezzel szemben az évi csapadék megoszlik és pedig úgy, hogy 
évente két esős évszak van (az első február, március, április
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és május, a második november, december hónapokban), vagy 
évenkint csak egy esős évszak van s az többnyire 4 hónapig 
tart (a nyári 4 hónap alatt). Ez utóbbi inkább a tropikus zóna 
északi vagy déli határán fordul elő. A magas hőmérséklet és 
a rendkivüli sok csapadék miatt a vegetáció feltűnő buja, 
azonban ennek dacára is kevés a humusz, mert a növényi 
maradványok igen gyorsan korhadnak el.

Különleges viszonyok mellett a trópusokban is bekövet- 
kezhetik az erős kimosás, különösen ha a talajokban hiányoz
nak a bázisok és így savanyú humusz kolloidok képződnek. 
Ez esetben a sesquioxydok kimosódása miatt a feltalaj kiszür
kül ; így képződnek az északibb podsol területekhez hasonlóan 
a tropikus szürke talajok.

A tropikus éghajlat alatt a tengerszin feletti magasság és 
a nedves és száraz évszakok változása van legnagyobb hatással 
a talajok kialakulására. Magasabb hegységekben a forró égöv 
alatt az eddig ismertetett összes éghajlati zónák talajai kifej
lődhetnek, ami magasabb földrajzi szélességi fokok alatt nem 
volna lehetséges.

A laterít a legjellemzőbb talajneme a forró éghajlatnak- 
Nevét onnan nyerte, hogy egyes indiai lateritekből téglákat 
készítenek; later pedig téglát jelent. A laterit keletkezésének 
okairól még nem egységesek a vélemények.

Wiegner a laterit irodalom figyelembe vételével a következő magyará
zatot adja.

A főszerepet az a tény játssza, hogy nincs humusz felhalmozódás, 
mert a magas hőmérséklet és a talajban levő optimális mennyiségű viz miatt 
a humusz bomlás rendkívül gyors. Ezen oknál fogva a chemiai elmállás is 
igen erős; az elmállásnál K, Na-, Ca és Mg hydroxydok, továbbá kolloidális 
positiv töltésű A1 és Fe hydroxyd s végül negativ töltésű kovasav keletkezik. 
A laterit területén lehulló bő csapadék miatt az említett alkaliák és alkali 
földek hydroxydjainak oldata igen hig és az (OH)-ionok a positiv töltésű, 
sol alakban levő A1 (OH)3-ot és Fe (OH)s-ot kolloid oldatából kicsapják. A 
kolloidális kovasav és a Ca-, Na-, Mg-, K-hydroxydok pedig a feltalajból 
kimosódnak az altalajba, ahol a kovasav chalcedon alakjában kiválik. Az 
A1 (OH)3 és Fe (OH)3 a feltalajban szilárd dispersoid alakban csapódnak 
ki és felhalmozódnak. Ha a lateritben volna humusz, akkor a humusz sol 
védő kolloid szerepet játszana s ezért az A1 (OH)3 és Fe (OH)8 sem csapód
nának ki, hanem az alkáliákkal a kovasavval együtt szintén kimosódnának a 
feltalajból. Ennélfogva a laterit képződésnél a főszerepet a talaj humusz
mentessége játsza.

Stremme a lateritet illuviális szintnek és pedig a tropikus erdei talaj 
B szintjének tekinti, amelyről az A szint lemosódott. Lang, Watther és Wolt- 
mann szerint viszont nem tekinthető a laterit illuviális szintnek.
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A laterit földes szerkezetű vizátbocsátó talaj; színe a 
világos vöröstől a sárgás barna színig változik. Az agyagtól 
— amelytől szabad szemmel gyakran alig különböztethető meg — 
abban különbözik, hogy egyáltalában nem gyúrható és hogy az 
ujjak között könnyen szétmorzsolható. A lateritben a Fe (0H)3 
sokszor salakos konkreciokat képez, az altalajban levő kova
sav és A1(OH)3 pedig chalcedon, hydrargilit alakjában talál
ható meg.

A latentes mállás elején a talajon még elég tápanyag 
van és a mállás ezen stádiumban növénytermesztésre alkalmas 
is, a további mállás során azonban mindinkább elveszíti a 
növényi tápanyagokat s végül annyira megváltozik, hogy tel
jesen elveszíti talaj jellegét is, tisztán hydrargilitből és vas
oxydhydratból áll, mely már csak vas vagy aluminium gyár
tásra használható fel.

A laterit a forró égöv alatt a legkülönbözőbb kőzetekből 
keletkezhet, sokszor több méter vastagságot is elérhet, ámbár 
vastartalma a mélység felé csökken,

A lateritek chemiai vizsgálat által még alig vannak ismertetve ; az eddigi 
adatok azonban mégis azt igazolják, hogy sok Fe2O3-ot, Al203-ot és relative kevés 
kovasavat tartalmaznak. Egy guineai laterit összetétele Lacroix szerint a következő :

SiOg 0-37 #/0 CaO 0-17 °l0
TiO2 0-9 „ KSO 0-37 „
AIjOj 5712 „ Na2O 0'26 „
Fe2O3 7-41 „ h2o 33-71 „

A tropikus vörös vályogok az átmenetet képezik a sub
tropikus vörös talajokhoz. Ezek sincsenek még tüzetesebben 
megvizsgálva. Szintén a legkülönbözőbb kőzetből (gránitból, 
gneisből, bazaltból) keletkezhetnek; a laterittel ellentétben 
hiányoznak belőlük a vaskonkreciók.

Láng szerint ha a trópusokban a hőmérséklet 20° C felett van laterit, 
15—20° C között pedig tropikus vörös földek (vályogok) képződnek. Eichin- 
ger, aki hosszú éveken keresztül vizsgálta a Német keletafrikai vörös talajokat, 
azt állítja, hogy a laterit a latentes mállás végeredménye, melyben gyakran 
nem lehet mást találni, mint vashydroxydot, aluminiumhxdroxydot és quarc- 
homokot. A laterit mállás közbenső termékei szerinte a tropikus vörös földek 
volnának.

A tropikus éghajlat alatt képződhetnek barna és kü
lönösen a nagy őserdők alatti szürke, kimosott talajok 
is, amelyekből a humuszhatásra kimosódott a vas; ezekről 
azonban pontos vizsgálatok híjján még keveset tudunk.
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B) Sémi humid talajok.
A tropikus sémi humidtalajok közé számítjuk a savannák 

talajait, de ezek közül is különösen az afrikai savannákat.
Az afrikai savannák alatt tulajdonképen steppét értünk, 

amelyben azonban csoportosan már fa is fordul elő s a fás
csoportok közötti talajt sásszerű füvek borítják. Az afrikai 
savanna klimatikus vagy pedig erdőből fejlődött savanna lehet.

A klimatikus savanna területeken az év néhány hónapjában 
rendkivül sok a csapadék, a talaj teljesen átnedvesedik ; száraz időszak alatt 
azonban igen mélyen kiszárad. A decembertől márciusig tartó eső teljesen ki
mossa a talajt, a nagy szárazság idejében azonban az alsó rétegből feljön a viz 
s oldott vas sót hoz magával, mely aztán mint vasoxydhydrat csapódik ki. 
Valószinü ezenfelül, hogy az aluminium vegyületek is együtt vándorolnak a 
vassal.

Az őserdőből képződött savannák rendesen emberi beavat
kozásra keletkeztek. A lakosság az őserdőt tűzzel irtja s azután néhány évig 
mezőgazdaságilag használja a talajt, majd mikor a talaj kimerült, felhagynak a 
mezőgazdasági műveléssel, a területeken újból őserdő telepszik meg. Az ilyfor
mán újólag keletkezett erdőt égetéssel ismét irtják és mezőgazdasági művelésre 
fogják stb. Ezen folyamatok folytonos ismétlődése miatt a talaj elveszti jó fizi
kai tulajdonságát, chemiailag is teljesen kimerül, felszinén vastartalmú kötött 
rétegek keletkeznek, amelyen már csak a nagyon kevés tápanyagot követelő 
sásfélék települnek meg ; így képződik nagy területeken a terméketlen savanna, 
mely már steppe jelleggel bir.

C) Sémi arid talajok.
Ezen éghajlat alatt különböző vörös talajok fordulnak elő, 

épen úgy, mint asubtropikus éghajlat alatt, de Afrika belsejében a 
Dar Fur Tschad tó környékén valódi sivatagi talajok is 
találhatók.
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Függelék.
A talajok térképezése.

Amióta a talajtani vizsgálatok magával a földkéreg leg
felsőbb rétegével foglalkoznak és nem csupán geológiai szem
pontból végzik kutatásaikat, hanem ezenfelül a fizikai, chemiai 
és klimatikus szempontoknak is helyt adnak, bebizonyoso
dott, hogy a tisztán csak geológiai térképekből igen keveset 
tudunk kiolvasni a talajra vonatkozólag. Ezek a geológiai 
térképek valamely terület geológiai szerkezetét, geológiai 
korát jelzik és kétségtelen, hogy talajjal foglalkozó szakképzett 
emberek a geológiai térképből vonhatnak bizonyos követ
keztetést a talajra, különösen a mélységben lefolyt elmál- 
lásra vonatkozólag. A földkéreg felszinén, tehát a talajban 
végbement elmállásról azonban a geológiai térkép már egy
általában nem ad felvilágosítást.

A talajról és annak elmállásáról csak a talajtérkép adhat 
kellő áttekintést, de ez sem eszközölhető egy térképen belül, 
hanem aszerint, hogy mely factorok képezik a térképezés alap
ját, többféle térkép áttekintése adja meg csak a helyes képet.

Egyike ezeknek az úgynevezett agrogeologiai tér
kép, amelyen különböző színekkel jelölik a terület geológiai 
korát; a talaj szerkezetét viszont vonalozással, pontozással 
tüntetik fel. Minden térkép természetesen részletes jelmagya
rázattal is el van látva. Az agrogeologiai térkép tehát talaj- 
és geológiai térkép együttvéve. Valósággal mintaszerű az Orth 
által 1875. évben a Berlin melletti Friedrichsfeldről felvett 
agrogeologiai térkép, amelyre a talajok a Thaer-féle osztályo
zás alapján kerültek. Már egészen mások a rostocki mezőgaz
dasági kísérleti állomás által kiadott mezőgazdasági térképek. 
Ezeken a talajnemek különböző színnel, a talaj víztartalma, 
szellőzőképessége, továbbá K, Ca phosphorsav- és nitrogén- 
tartalma külön signaturával vannak jelölve. A térképen meg
különböztethető a homok, humuszos homok, humuszos-vályo-
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gos homok, humusz, vályogos homok, homokos vályog, vályog, 
márga, agyag és réti mész.

Igen érdekes ezen a térképen a talaj víztartalom szerinti elkülönítés, 
így a viz tartalom szerint:

1. igen száraz,
2. még száraz,
3. kedvező nedvességű zabra és árpára
4. kedvezően nedves búzára,
5. mély búza talaj,
6. oly legelő, amelyben már több a viz,
7. annyi a viz, hogy ott gabonát a túl sok fű miatt termelni nem lehet,
8. a talaj már olyan nedves, hogy Phragmitesek lépnek fel,
9. egyes mocsárnövények lépnek fel,

10. mocsár.

Egész más szerkezetűek ismét az oroszok által szerkesztett 
talajtípus térképek. Ok állapították meg elsőnek azt, hogy a 
kiima mennyire fontos talajképző tényező és ezért a klimatikus 
talajzónák alapján szerkesztették meg a térképet. Ilyen a Glinka 
által a földről szerkesztett schematikus talajtérkép. Ezen a 
térképen Glinka 18 talajtípust különböztet meg. Ezek a podsol, 
erdei és degradált tschernosem talajok, a tschernosem és a 
gesztenye barna talajok, továbbá a mérsékelt félsivatagok réte
ges és oszlopos talajai, a mérsékelt sivatagok kérgei, a vörös 
földek (terra rossa), laterit, sárga földek, a száraz tundra talajai, 
kaszáló talajok, a subtropikus és tropikus sivatagok kérgei, a 
mocsaras és lápos talajok, sivatagi homok, a sós talajok és a 
subtropikus savanna sötét talajai.

Glinka ezenkívül Oroszország területéről is készített tér
képet (amely könyvében: „Die Typen der Bodenbil
dung“ megtalálható); ezen még részletesebben vannak a 
talajok feltüntetve; a podsol pl. 5 csoportra van osztva. Ter
mészetes azonban, hogy az ilyen klimatikus térkép csak tudo
mányos értékkel bir, a gyakorlati erdő és mezőgazdaságnak 
nincs haszna belőlük.

Magyarországról Treitz készített klimazonális térképet, 
amelyen a talajok magas és középhegységi, dombvidéki és 
síksági régiók szerint vannak feltüntetve. A magashegységi 
régiókban van a térképen a fenyőerdő és bükkerdő öve. A 
dombvidéki és síksági régióban a kevert lomberdő a mester
séges mezőség és a természetes mezőség van feltüntetve.
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Sajtóhibák.*)

6. oldal 2-3. sor f. erdőgazdasági (vasoxydhydrat) jelentősége
helyett erdőgazdasági jelentősége

17. oldal 17. sora. Al2 O2 u ai2 os

23. n 12. „ f. CaCa O3 11 CaCO3
28. »» 15. „ a. A kenozoi 11 5. A kenozoi
43. n 12. „ a. olikoglas 11 oligoklas
43. n 8. „ a. chemia 11 chemiai
45. n 13. „ f. gelanitből 11 galenitből
47. »i 2. „ a. amikor 11 amikor a
52. u 14. „ f. anyagokból 11 agyagokból
54. ti 13-14 „ f. Ugyanis különböző ,, Különböző
64. u 6- „ f. raaktioknal 11 reactioknál
65. u 2. „ a. benne 11 bennök
71. 11 1. „ a. dalály 11 dagály
73. ii 1. „ f. kalászoknak 11 kaszálóknak
78. ii 12. „ f. mechanikai 11 mechanikai
78. ii 2. „ a. fagytartásra 11 fagyhatásra
83. ii 16. „ a. Na2, SO4 11 Na2 SO4
92. ii 14. „ a. mozsát 11 morzsát
97. ii 16. „ í. legyen a; és 11 legyen a;

101. ii 18. „ f. talajterületre 11 talajfelületre
101. ii 20. „ f. felülel 11 felület
104. ii 11. „ f. hogy 11 hogy a
110. ii 15. „ a. átmérőke 11 átmérőket
121. u 10-11 „ a. talajművelesset 11 talajműveléssel
126. ii 16. „ a. Mg, CO3 11 MgCOg
146. ii 19. „ f. kalium a 11 kalium
146. ii 7. „ a. keletkezett 11 keletkezhet
148. ii 10. „ f. nh4 co3 11 (NH4)2 COg
151. n 5. „ f. bázis 11 a bázis
154. it 12. „ a. (Ca SO)4 11 (Ca SOJ
166. ti 1. „ a. piezometerben 11 piezometeren megjelöljük
169. ii 2—3. „ a. a két 11 az
177. ti 1. „ a. nh4 co5 11 (NH4)2 co3

*) a. annyi mint alulról, 
f. annyi mint felülről.
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178. oldal 13. sor í. dugóval szerelt helyett
H

csappal felszerelt
OH-185. „ 9- „ f. OH

190. „ 10. „ a. színe », szine
192. „ 2. „ f i'/10 ff 7io norm.
193. „ 1. „ f. IV. rész ff V. rész.
196. „ 3. „ f. C6 h2 06 ff C6 H12 06
197. „ 17. „ f. Actinomicetes ff Actinomyces
197. „ 21. „ f. Phycomycetesek ff Phycomyces
199. „ 5. „ f. hosszú ff hosszúkás
200. „ 9. „ f. Azobacter ff Azotobacter
201. „ 15. „ f. Clostridim ff Clostridium
205. „ 6. „ a. mert e ff mert a
208. „ 17. „ a. deneitrificatis 11 denitrificatio
224. „ 4. „ f. humusz ff humuszon
226. „ 16. „ f. okoz az erdei talajban, okoz, az erdei talajban
237. „ 14. „ f. kimosódik, az altalajba kimosódik az altalajba,
247. „ 6. „ a. talajt és ff talajt, közönséges agya

gos márgás talajt és
248. „ 9. „ f. 75% ff 6O7o
263. „ 14. „ f. fordulnak elő ff fordulnak elő a felsorolt 

hőmérsékleti zónákban
273. „ 9. „ a. anyag ff agyag
275. „ 5. „ f. a szürke ff az északi szürke
275. „ 19. „ f. keresztül ff keresztül; igy
288. „ 13. „ a. A mérsékelt ff 2. A mérsékelt
292. „ 19. „ a. humoszus ff humozus
299. „ 14. „ a. sziklaterületeket ff szikes területeket
312. „ 8. „ f. konkreico ff konkrecio
43. „ 13. „ a. plagioklas ff plagioklas albit

195. „ 6-7. „ a. vékony, 0-5 ^-nél keskenyebb 4-8^u-nél hosszabb
helyett vékony, 0’5 [i-nél keskenyebb, 4-8 ^t-nél rövidebb
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