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9. Jelentés az 1897. évben Szeged-Kalocsa közötti területen 
végzett reambuláczióról és a keszthelyi kir. gazdasági tan

intézet birtokának agrogeologiai fölvételéről.

T b EITZ PÉTER-tŐl.

A irmlt év nyarán az 1893-ik évben elkezdett és 1896-ik évben be- 
végzett Tisza-Duna közi szelvény reambuláczióját végeztem be. E szelvény 
a Tisza balpartján fekvő Hódmező-Vásárhely városnál kezdődik s egy 
1 : 75,000 méretű katonai lap szélességében egészen a Duna folyóig terjed, 
s következő lapokat foglal e l :

20 zóna 20 zóna 20 zóna
XXII. rovat XXI. rovat XX. rovat

A nyár folyamán intézetünk igazgatója, B ö c k h  J á n o s  min. osztály- 
tanácsos úr, kegyes volt munkaterületemen látogatásával szerencséltetni. 
Mélyen tisztelt főnököm ez alkalommal is sokra tanított s a többek közt olyan 
geológiai sajátszerűségre is figyelmeztetett, amely után mostan már képes 
vagyok a Duna és Tisza folyók völgyéből kiemelkedő fensíkon, a régi és új 
diluviumot egymástól pontosan megkülönböztetni. Nagybecsű utasításáért, 
valamint azért, hogy fáradságot nem kiméivé, kegyes volt kietlen területen 
felkeresni, O Nagyságának e helyen is hálás köszönetét mondok.

A feldolgozott terület domborzati alakja szerint három részre oszlik. 
A legmélyebb pontot a Tisza és Duna völgye képezi, ezekből emelkedik ki 
a diluviális korú fensík, mely északon a gödöllő-hatvani domboknál kez
dődik s délen átmenve a telecskai fensíkba, a Ferencz-csatornától határol- 
tatik. A két folyó völgye nagyobbrészt teljes síkságot képez, a melyből csak 
kevés és kis kiterjedésű sziget emelkedik ki. E szigetecskék, úgy látszik, a 
fensíknak megmaradt részei, s a folyók mellékágai által választattak el an
nak főzömétől. Ilyen szigetek a Tisza völgyében Docz szigete, Koppáncs- 
puszta; a Duna völgyében Sohogóhegy, Homokhegy, Halomhegy stb. Ugyan
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ilyen dombra épült Kalocsa város. A fensík a Tisza völgyéből észrevétlenül 
emelkedik ki és hirtelen emelkedést csak Docznál és Dorozsmánál észlel
hetünk ; másutt a partot futóhomok takarja. Nyugat felé az emelkedés foko
zatos és a halas-jankovácz-süköscli vonalban ériéi magassága maximumát. 
Innen újra lejt és a szélen meredek fallal válik el a Duna völgyétől. Ha a 
Tisza völgyének szintjét, mint a legmélyebb részt 0-nak veszszük, úgy Halas- 
város 66, egyes dobok 91 ’”/ -rel emelkednek ki a síkból; a nyugati szól 
41 "V-rel, a Duna völgye pedig 11 m/-rel fekszik magasabban, mint a Tisza 
völgyének szegedi része.

A domborzati viszonyok határozzák meg a csapadékvizek lefolyásának 
irányát is. A legmagasabb vonulattól keletre fekvő völgyek a Tisza völ
gyébe nyilnak, s rajtok a vizek Halas-Vadkerttől kezdve északnyugat-dél
keleti irányban a Tiszába ömlenek. A fentirt vonaltól nyugatra eső terület 
csapadékvize a Dunába folyik. Itt találjuk tehát a Tisza-Duna közti víz
választót. A fensíkon, valamint a két folyó völgyében számtalan vízér hú
zódik végig, melyek a vízszabályozás előtt a folyók medrével közvetlen 
összeköttetésben állottak; ma azonban tőlök a védőtöltések által elzárva, 
a csapadékvizek felfogására és levezetésére szolgálnak. A régi folyammedrek 
a fensíkon lévő vízerekkel nagyobbára nyílt összeköttetésben állanak, csak 
némely helyütt szakította meg a futóhomok mozgása az összeköttetést, ez 
azonban nem szüntette meg a belvizek folyását, csak meglassította azt. A víz 
a porózus homokon átszűrődik és a torlaszt képező buczka déli oldalán 
mint fakadó víz jelenik meg és folyik tovább. Ilyen helyeken néha a víz 
ha csak rövid időre is felszaporodik, a rendes medréből kiemelkedve, a po
rózus homokon átszivárog és szőlőt-szántót elárasztva, azaz inkább azok 
talaját átitatva, különösen nedves években nagy károkat okoz.

Csapadék tekintetében is három zónát különböztethetünk meg a tár
gyalt szelvényen. A két folyó völgye szárazabb éghajlatú, míg a fensík 
benseje nedvesebb, nagyobb csapadékú. Megjegyzendő, hogy a folyók 
völgyében csak kevés fa van, erdő azonban nincsen, míg a fensík közepén 
nagy erdőket találunk.

A két völgy talaja inkább agyagos, különösen ott, a hol régi beisza- 
polt és kiszáradt medrek képezik azt. Ilyen medrek néha 2— 4 kilométer 
szélességűek voltak, s bennök buja mocsárnövényzet fejlődött. A növényzet 
megakasztotta a víz folyását s ez által a hordalék leüllepedését segítette 
elő, a mi viszont a medrek gyors eliszapolodását okozta. A mocsárnövényzet 
elkorhadása után nagy mennyiségű savanyú humusz marad a talajban, 
mely azt erősen mállasztja, annak kolloidált agyagtartalmát szaporítja. Ha 
az agyag ilyen talajoknál még nehezen bomló, alkálikus vízben oldható 
humuszvegyeket is tartalmaz, akkor az sötét színű talajjá válik, melyet 
kötöttsége és színe miatt szurokföldnek hívnak. Ebben 40°/0 kolloidált
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agyag van, olyan nagy százalék, a milyent eddig az irodalomban nem em
lítettek. Ha a meder teljesen feliszapolódott és tartósan kiszáradt, akkor a 
talajban lévő humuszvegyek oxidálódnak, lassankint elégnek és a talajt 
oxidáczió terményeivel, alkálisókkal telítik meg. Ily módon származott a 
sóstalaj, székes talaj, mely utóbbi épen széksótartalma folytán a legkötöt- 
tebb talajnem. A két talajnem a folyóvölgyek legmélyebb részeit foglalja 
el. A kiemelkedő szigeteket, valamint a nagy fensík déli részét vályog fedi, 
az a lösznek mállott, humuszszal kevert felső rétege. Ez a talaj a futó
homoknak, mely a fensík északi részét fedi, legfinomabb részéből szárma
zott, és származik még ma is, melyet a szelek a pusztában fekvő homokból 
kifújtak s más helyütt szétterítettek. Ilyen hullóporból való talajképződést 
igen szépen észlelhetünk Szeged mellett Öthalomnál, a hol a régi diluviális 
talajú dombon 30— 50 cjm vastag alluviális löszréteget (?) találunk; továbbá 
tanúsítja még a hullópor hatását a Fehértó is, a mely az öthalomi domb
vonulat és a futóhomok-terület között fekszik. Jelen század elején a Fehértó 
1—2 öles mélységű volt, míg ma a legnagyobb víznél is csak 1 mj  víz gyűlik 
össze benne. A vályog, a mely így a hullóporból képződött igen laza talaj, 
rendesen meszes, humuszos s területünkön a legtermékenyebb. Szeged 
vidékén lazasága és nagy humusztartalma következtében fekete homoknak 
nevezték el. A vályognak agyagtartalma 2— 10% között ingadozik. Míg a 
folyóvölgyekből kiemelkedő szigetek vályogtalaja mostkori alluviális képző- 
désű, addig a nagyfensík vályogtalajú része régi cliluviális származási!. 
A szelvény déli részén Rém-Jankovácz-Halas-Kisszállás tört vonal hatá
rolta területen, a térszínen a telecskai fönsík lösztalaja fekszik; innen 
északra a futóhomok nagyrészt eltemette, nyugat felé pedig csak egyes mé
lyedésekben bukkanik ki a homok alól; kelet felé egész a Tisza széléig 
mindenütt elborította a homok.

A fensík legnagyobb részén futóhomok terül el, a mely mindenütt 
huczkákat és völgyeket képez. A buczkák magassága egyenes arányban van 
a homokszemcse nagyságával. A Tiszához közel igen finom, sűrű a homok 
s abuczkák csak 1— <í'mj  magasak. Nyugat felé a homok mind durvább lesz s a 
buczkák is magasabbakká válnak, Rémnél és Jankovácz-Halas között leg
magasabbak, s 10— 20mj  magasságot is elérnek. A finom szemcséjű homok 
humuszosabb és nem olyan mozgékony, csak igen száraz esztendőkben fut. 
A durva homok könnyebben mozog, rajta egy évben még ma is óriás kiterje
désű, 5— 10 mj  magas homokfúvások keletkezhetnek. Az egész homókterüle- 
ten az erdősítés igen erélyesen folyik, a városok közelében és vasutak mentén 
pedig a homokon kizárólag szőlőt telepítőnek; gazdasági mívelésre csak a 
sűrűbb humuszos homok alkalmas, mint a milyen a fensík keleti részét fedi.
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Augusztus hó 15-én Keszthelyre utaztam, hogy a Nagyméltóságú 
m. Mr. Földmívelésügyi Miniszter Úr 1897. évi számú magas rende
letére a keszthelyi gazd. tanintézet birtokáról talajtérképet készítsek. Az 
intézet gazdasága egy a dolomithegyekre támaszkodó pontusi korú vonulat 
lejtőjén fekszik. A domb tetejét dolomittörmelék (murva) borítja, míg az 
oldalán a tiszta pontusi homok és agyagrétegek bukkannak ki. A völgyben 
a dolomit porladéka, pontusi iszap és homokkal vegyest települt le, s mély 
fekvése következtében többnyire nedves volt, erős mocsárvegetácziónak 
adván helyet. A buja növényzet tetemesen szaporította a talaj humusz
tartalmát, s a meszet a humuszsavak a felszínről az altalajba lugozták, 
úgy hogy ez a talaj fekete vízálló humuszos agyaggá vált, melynek művelése 
csak előzetes alagcsövezés után vált lehetségessé.

A talajtérkép ezen háromféle talajfajta elterjedését tünteti ki.
Nem mulaszthatom el, hogy a keszthelyi gazdasági tanintézet igaz

gatójának, dr. C s a n á d y  G u s z t á v  úrnak hathatós támogatásáért és szíves 
előzékenységéért, melylyel a gazdaság térképének elkészítésénél segítsé
gemre volt, e helyen is őszinte és legjobb köszönetét ne mondjak. Csakis 
ilyen-lelkes és nagy ismeretű támogatással vált lehetségessé, hogy a sok 
esőnek daczára, a térképet oly rövid idő alatt elkészíthettem.


