
10. Köbölkút, Bátorkesz és Duna-Mdcs (Esztergommegye) 
agronom-geologiai viszonyairól.

(Jelentés az 1897. év i részletes agron om -geologia i fe lvételről.)

HoBUSITZKY HENKIKtŐl.

A kis magyar Alföld földtani és talajtani viszonyainak tanulmányo
zását pallini I nkey B éla úr 1896. évben a medencze keleti oldalával a Duna 
balparti részén a 14. zóna XIX. rovat DK jelzésű táborkari térképlapon, 
Párkány-Nána környékén kezdte meg. Ugyanabban az évben az elébb idé
zett és a szomszéd nyugati vezérkari térképlapokra eső Muzsla és Béla 
községek részletes agro-geologíai fölvételével én voltam megbízva, a miről 
szóló jelentésem, a magyar királyi földtani intézet évkönyve XII. kötet
2. füzetében «Muzsla és Béla község határainak agronom-geologiai vi
szonyai» czím alatt jelent meg.

Minthogy a geolog-agronomiai fölvételnek czélja az, hogy idővel bizo
nyos területről áttekinthető kép szereztessék, az 1897. évben a földmivelés- 
iigyi m. kir. Miniszter úr Ő Nagyméltósága, a IY28j5jg9 7  számú magas rende
leté értelmében, az 1896. évben felvett vidékkel kapcsolatosan, Magyar- /
Ovár irányában, a Duna folyó balparti részén, a 14. zóna XIX. rovat DNy 
jelzésű vezérkari térképlapra eső községek határai részletes fölvételét ren
delte el, a mi nekem jutott osztályrészül. Tehát az 1897. évben részint 
Inkey B éla úr fölvételével, részint saját területemmel kapcsolatosan nyugat 
felé folytattam a fölvételeket. Bejárt területem egy kis része, körülbelül 
2 kim2, a 15. zóna XIX. rovat ENy jelű táborkari térképlapjára esik, úgy 
hogy az eddig felvett terület déli határát mindenütt a Duna képezi.

Ez évben körülbelül 217 klm2-t vettem fel, a mely terület Esztergom 
és Komárommegjékbe esik: még pedig Esztergommegyére körülbelül
173 kim2 és Komárommegyére 44 kim2.

Fölvettem egészben: Köbölkút, Sárkány, Bátorkesz, Bues, Karva és 
Duna-Mdcs ;

részben: Gyiva, Szölgyén, Kis-Ujfalu, Kürt, Madar, Duna-Radvány, 
Muzsla és Zsitvató községek határait.
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Mielőtt még a szóban forgó terület földtani és talajtani viszonyairól 
szólanék, az igen megtisztelő látogatásról kell megemlékeznem, a melyben 
B öckh János miniszteri osztálytanácsos, a m. kir. földtani intézet igazgatója, 
és dr. Szontagh Tamás bányatanácsos, osztálygeologus urak engem része
síteni kegyeskedtek. E megtiszteltetésnek kétszeresen örültem, részint, hogy 
mélyen tisztelt Igazgatóm csekélységem külső munkálkodásáról a hely
színén személyesen szíveskedett meggyőződni, részint, hogy gazdag, mély 
tudományossággal becses oktatásban részesíteni kegyeskedett.

Sajnos, mélyen tisztelt vendégeimmel azonban csak este találkoz
hattam, a mikor a külső munkámról hazajöttem. Az igazgató iír és bánya- 
tanácsos ur megérkezésük után azonnal kirándultak Köbölkútról Sárkány 
felé és vissza a párisi völgyön át Köbölkútra. Sárkány felett, a déli oldalán 
egy vízmosásban melanopsis és vivipera töredékeket is találtak.

Következő napon, julius hó 1-én együtt rándultunk ki Bátorkesz, 
Madar és Kis-Ujfalu határaiba.

Kedves kötelességemnek ismerem, hogy B öckh János igazgató és 
dr. Szontagh Tamás bányatanácsos uraknak szives látogatásukért e helyütt 
is legforróbb hálás köszönetemet nyilvánítsam.

I. Oro- és hidrografiai viszonyok.

A bejárt terület térszíne E-ról és ENy-ról a Duna felé eleintén foko
zatosan alacsonyodik, majd egy szélesebb platót képez, a mely Bucs község 
és Szent Györgyhalma-puszta alatt hirtelen magas parttal végződik. 
A meredek diluviális parttól egészen a Dunáig kissé hepe-hupus terület 
húzódik, a mely régibb futóhomok szigetekből, székes területekből, mocsa
rakból és erekből áll. Duna-Mócstól éjszakra már kevésbbé látjuk e dillu- 
viális part éles határát; itt a lejtés gyenge és egyenletes. Tovább nyugatra 
azonban a Szilos-major felé az úgynevezett Szilos-domb, amely 138 méter
nyire van a t. sz. f., délnyugati irányban ismét hirtelenül lejt. A Duna járta 
terület a bent lévő homokszigeteken kívül, a tenger színe felett 105— 110 
méternyire, tehát a Duna folyó rendes vízállásnál 3— 5 méterrel magasab
ban fekszik. A Duna vizének áradása ezen alacsonyabb területet el is bo
rítja, és ilyenkor valóban szomorú látványt nyújt. Az 1897. év nyarán én 
is láttam e szomorú képet és akkor Duna-Mócstól Szt.-G-yörgyhalma-pusz- 
táig, innét a csenkei erdő körül, a csenkei pusztára, majd Kis-Karvára és a 
Szlukavini-puszta alatt vissza a kiindulási pontra, a szántóföldek és rétek 
felett csónakáztam.

Bizony nem csoda, ha az ottani gazdák a termésök elpusztulása felett 
kétségbe esve panaszkodnak.
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Az elárasztott terület legnagyobb vízzömét a Dunából kapja. A Duna 
Ebed alatt tör ki és visszafelé folyik az ereken keresztül. A mint a mélye
dések megteltek, a dagadó víz a sík területre ömlik ki, és egészen Bucs 
község és Szlukavini-puszta alá terjed el. A másik víznyilás a csenkei 
puszta alatt van. Az itten kiömlő víz a Marászkát és a Kis-Karva alatt 
lévő területet árasztja el. Duna-Mócs határában a dunai elöntéseknek a 
Duna alacsony partja az okozója.

A Bucs és Szent-Györgyhalom alatt lévő mocsaras területet nemcsak 
az Ebed alatt kitörő Dunavíz, hanem az éjszaknyugatról betorkolódó erek 
is táplálják. Az egyik ér, a Madur községen keresztül a Nagy völgy végén 
nyilik a Duna áradmányi területbe ; a másik ér, a melynek egyik ága Bátor- 
kész községen keresztül, a másik ága, —  a Fényes ér —  pedig, a Kis-Somla 
pusztától délre halad és az éjszaknyugati mellékággal egyesülve az Árkos 
teleknél a bucsi tó felett jön össze, és a tóból ömlik ki a laposra.

Nagyobb mocsárterületet képez még a Balogh-pusztától EK-re fekvő 
Nádas telek, a melynek azonban már rendes lefolyású csatornája van.

Kobölkúttól éjszakra van a rendes csatornájú Párisi völgy, a mely a 
bejárt területemen Kis-Ujfalu alatt kezdődik, és kelet felé haladva, Gyiva 
községnél, a szomszéd vezérkari térképlapon ugyanabban az irányban foly
tatja útját, míg Kőbid-Gyarmatnál a Garamba nyilik. A köbölkúti úsztató- 
nál a völgy egy mellékágra oszlik, a mely a köbölkúti vasúti állomástól dél
keleti irányban halad és a muzslai tóba szakad. E mellékér csak nagyobb 
esőzésekkor mocsaras, míg azonban a Párisi völgy jelenleg is mindig mo
csaras.

A Párisi völgynek Kis-Ujfalu és a Parisi-major közötti része, e szá
zad elején még olyan mocsár és ingoványos terület volt, hogy a rajta lévő 
lápszigetek a keleti vagy nyugati erősebb szélfuvás alkalmával majd a köböl
kúti, majd a kis-ujfalui határba úsztak.

Gyubkovits György az 1889. évben, a Tudományos Gyűjtemény XI. 
kötetében, a «Köbölkúti tóról, rajta létezett úszó-szigetekről és annak lecsa- 
poltatásárób) czímű czikkében ezen érdekes természeti ritkaságról a követ
kezőket írja:

«Az érintett úszó-szigetek természeti tulajdonsága vala, hogy igen 
erős szól idején helyükből kimozdultak, és a tó egyik oldaláról a másikra 
hajtattak, némelykor 2— 3, olykor ismét 20— 30, sőt több ölnyi távolságra 
a parttól körül úsztak#. Tovább azt mondja, hogy ezen jelenség ((gyakorta 
alkalmat adott a közveszekedésre, midőn egyik helység lakosai a rajta termő 
füvet, nádat, sást lekaszálták, de minekelőtte az megszáradott és elvitet
hetett volna, az erős szél a szigetet szénával, náddal, sással együtt, más 
helység határjába elhajtotta)).

«Ezen jeles területű köbölkúti tóvíznek és posványos bozótságnak le-
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csapoltatása egy csatorna ásása által az 1819-töl fogva 1826-ig H ebczeg 
Pálffy József nagy költségével végbevitetett.»

A párisi csatornától balra, lankás emelkedéssel 140— 170 méternyire 
a t. sz. f., kezdődik azon terrasz, a mely tovább éjszakra Szölgyén, Nagy- 
Olved felé húzódik. A csatorna jobb oldalán nagyobb dombok: a sárkányi 
szőllőhegy 292 m. t. sz, f., a mely a község felé meredek lejtőjű; és a 
köbölkúti szőllőhegy, a mely minden irányban lankásan lejt. Köbölkúttól 
nyugatra a Somlóhegy magaslik ki, 214 m. a. t. sz. f., és a kisujfalui Új
hegy, a mely 226 mtr. magas. A kisujfalvi szőlőktől és a kisujfaivi erdőtől 
nyugatra alacsonyabb hullámos területet látunk, a mely a Bátorkesztől 
a Perbete felé vezető útig terjed. A nevezett út a völgy irányát követi. 
A völgy jobb oldalán, vagyis délnyugati részén, a bejárt terület legmagasabb 
csúcsa emelkedik ki, a Hegyhát, am ely 271 méter magas. A Hegyháttól 
délre az Urhegy, az Agghegy és a madari szőlőhegyek már 30— 80 méter
rel alacsonyabbak a hegyháttól. Madar községet ismét egy völgyben talál
juk, még pedig balról a madari szőlőhegyek, és jobbról a Kövecses- és a 
Leszhegy között.

Az említett hegyektől délre és délkeletre, egészen a Szilosclombig, az 
Oröghegyig, a Bues és a Szent Györgyhalom alatt lévő magas partig, na
gyobb kiterjedésű terrasz terjeszkedik, a melynek tenger színe feletti ma
gasságai 120— 130 méter között ingadoznak. E terrasz kelet felé Párkány- 
Nánáig, a Duna és a Garam alluviumjáig húzódik.

II. Geológiai viszonyok.
A mily egyszerűeknek látszanak a szóban forgó és az 1865. évben 

H auer és Gesell uraktól átnézetesen fölvett területek geológiai viszonyai 
ép oly változatos és különféle a terület agrogeologiai képe.

Az átnézetes térképen (Umgehung von Gran: 1 :144,000) a Duna- 
áradmány és a párisi völgy alluviumnak vétetett, a köhölkúti szőlők, a kis
ujfalvi erdő, a kisujfalvi Újhegy, és a kisujfalvi állomástól a levágás 
szarmatának (Cerithienschichten) van befestve, s a többi terület mind lösz. 
Tehát a geológiai korszakokat tekintve, szarmata, diluvium és alluviumbeli 
képződések vannak megkülönböztetve. Nekem szintén csak három geológiai 
korszakot sikerült megkülönböztetni, de a szarmata-rétegek helyett minde
nütt pontusiakat találtam, ..és sokkal nagyobb kiterjedésben, mint a 
szarmata-rétegek a térképen ki vannak jelölve. Hogy területünk neogén 
rétegei nem szarmatabeliek, hanem pontusiak, azt a benne található kövü
letek döntik el.

A terület geológiai alkotásában szereplő képződések a következők :
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Pontusi agyag,
« homok és homokkő,
« homok (löszszerű),
« kavics (egy része talán levantai ?)

Veres kötött agyag? 
finom csillámos homok, 
tipusos lösz, 
durva homok, 
homokos lösz, 
lösz agyag.
Futó homok, 
agyag és iszap, 
tőzeg,
mocsaras területek.

Pontusi emelet. A bejárt terület pontusi emeletének legalsóbb 
rétegét az agyag képezi. Az agyag vagy kékesszínü, vagy sárgás fehéres; az 
utóbbi rendesen sokkal meszesebb, mint a kékes színű agyag. Kövületekben 
nem bővelkedik, és a mi benne található, az is mállott és töredékes. Sár
kánytól délre egy hegyoldal vízmosásaiban B öckh János igazgató úr és 
dr. Szontagh Tamás bányatanácsos úr a következő szerves maradványokat 
találták:

Vivipara Neumayri, Brus.
Melanopsis pygmaea, Partsch.

« Sturii, F uchs.
Neritina Radmanesti, F uchs.
Vdivata piscinalis, Müller.

Ezen agyag rendes fedője a homok, a mely helyenként homokkő
padokkal váltakozva fordul elő.

A homok minősége igen változó, úgymint van nagyon durva, de van 
egyszersmind igen finom is, a mely több helyütt löszszerűvé is lesz. 
A homokkőpadok lazább összetartásúak, de vannak szilárd homokkő
rétegek is. A homokkőfeltárások leginkább már kiaknázott homokkő
bányákban vannak, a melyek jelenleg jóformán már újból benőttek. Na
gyobb feltárást látunk Kis-Ujfalu községnél, amelyben elég sok nagy 
teknőjű uniót látni, de sajnos, ezek teljesen el vannak mállva s meg nem 
határozhatók.

A másik feltárás, Köbölkútról a Párisi-major felé vezető út hal oldalán, 
közvetlenül a község mellett, nem csak hogy a pontusi kövületekben gaz
dag, de a kövületek elég jó fentartásúak. A gyűjtött fauna a pontusi eme
let fiatalabb korszakára vall.

Plioczén ....

Diluvium

Alluvium....
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A feltárásban a következő kövületeket találtam:

Unió Wetzleri, Dunk.
—  atavm cfr., Partsch.
—  Neumayri, Pen.
Congeria cfr. slavonica, Brus.
Pisidium priscum, Eichw.
Vivipara Neumayri, Brus.
Melanopsis praemorsa, L inné.
—  Sturii, F uchs.
—  pygmaea, Partsch.
Planorbis cornu, Brong.
Neritina Radmanesti, F uchs.
Helix (Flemicycla) robusta, Beüss.
Helix sp.
Valvata piscinalis, Mull.
—  bicincta, F uchs.
Levél és szár lenyomatok.

A pontusi homok, mindenütt a legmagasabb területeket borítja, kivéve 
a Hegyhátat, a hol sárgás nehéz szívós agyag terül el. A bejárt terület a 
pontusi emelet legelterjedettebb képviselője a homok. Előfordul: a köbölkúti 
szőlőkben, a Somlóhegyen, a kisuj falvi Újhegyen, a Szélbordta puszta 
körül, az Antalházi pusztától lí és E-ra, továbbá a Madar község és Madár
tól Perbete felé vezető út jobb és bal oldalán.

A pontusi agyag a hegyoldalak alsóbb lejtőin a homok alul búvik ki, 
mint például a köbölkúti szőlőhegy déli felén, a Somlóhegy éjszakkeleti 
oldalán, a vasút mellett, az Abrahám-völgyben és Madar községnél Perbe- 
tére vezető út bal oldalán.

A hegyoldalak magasabb részein, tehát az agyag felett és a homok 
alatt, több feltárás szerint, homok és agyag vékony rétegekben váltakozva 
fordul elő, névezetesen:

A sárkányi szőlőhegy oldalán, a hol az említett rétegek között kavics
hordalékra is akadtam, továbbá Iíöbölkúton az uradalmi major felett, az /
Abrahám-völgy délnyugati lejtőjén, az Antalházi és Bifót puszta között.

Kobek-féle szőlőteleptől éjszaknyugatra, az Agghegy és a madari 
szőlők délnyugati lejtőin és Madar községnél, az útbevágásban.

A löszszerű homok legelterjedtebb az Agghegyen, Esztergom és 
Komárommegye határánál, és Bátorkesztől Perbete felé vezető út jobb
oldali hegygerinczén és lejtőjén.

A kavics helyzetére, minőségére és alakjára nézve, kétféle. A ka,vics 
helyzetét tekintve vagy homok- és agyagrétegek között fordul elő, mint pél
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dául a sárkányi szőlőhegy oldalán, és a szemközti feltárásban, továbbá a 
kisujfalvi erdő melletti föld felső termő réteg alatt, 160 méternyire a t. sz. f., 
vagy pedig a pontusi homok felett fekszik és képezi a felső réteget, mint 
például a Madar község mellett a 178 m. t. sz. f. magas Kövecses hegyen, 
és attól éjszakra a völgyen túli hegyormon, a mely 170 méternyire van a 
tenger színe felett.

A kavics minőségét és alakját tekintve, a kisujfalvi erdő melletti föl
dön elterülő kavics, a többi kavicstól annyiban különbözik, hogy szögletes, 
apróbb, legfeljebb dió nagyságú, míg a másik kavics legömbölyített, és ököl, 
sőt gyermekfej nagyságú is. Minőségét tekintve a legömbölyített kavicsban 
a főanyagon a kvarczon kívül elég trachitanyag is van, a mit a szögletes 
kavicsban nem találtam.

Különbözik továbbá e kétféle kavics abban is, hogy a gömbölyű ka
vics vékony mészréteggel van bevonva és e szerint meszes, addig a szögletes 
kavics vereses színű.

A Kövecses hegyen előforduló kavics geológiai kora talán levantai is 
lehet, de mivelhogy ez idő szerint semmi bizonyítókom arra nincsen, az 
alatta lévő homok pedig határozottan pontusi, a kavicsot is egyelőre leg
fiatalabb pontusinak vettem.

Diluvium. A szóban forgó terület diluviális képletei vizi üledékek 
és szélhordta képződményiiek. A vizi üledék, a veres kötött agyag, a mely 
csak a Köbölkút és Sárkány közötti vízmosásban és a völgy délnyugati lej
tőjén fordul elő, továbbá a finom csillámos homok, a mely Bucs alatt a 
magás diluviális parton van feltárva. A subaérikus képződmények közül 
a legidősebbik a típusos lösz ennek normális fedője a durva homok, 
mely fölött homokos lösz terül el. Mind a háromképződmény a szom
szédos pontusi agyag- és homokrétegek anyagából rakódott le. A típusos 
lösz könnyű voltánál fogva legtovább vitetett. A reá hordott durva homok 
részint a pontusi homokhegyek közelségében, részint tovább, éjszaknyugat- 
délkeleti vonulatokban rakódott le. A második lösz, a típusos’ lösznél dur
vább lévén, a homokos lösz képviselője.

Inket Béla úr Párkány vidékén azt tapasztalta,* hogy « időnként és 
helyenként a folyó is új homokanyagot hordott a löszrétegre». Én területe
men azt tapasztaltam, hogy a diluviális homok csakis a pontusi homok
hegyek alatt, és távolabb csak a hegynyergek irányában, az uralkodó szél
nek megfelelőleg délkeleti vonulatokban terül el.

A pontusi löszszerű homok és az agyag képezte hegyek alatt csak

*  I n k e y  Béla jelentése az 1896. évben Párkány vidékén eszközölt földtani föl
vételről 11. oldalon.
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homokos löszszel találkozunk. így például: Bátorkesz határában a komá
romi gyepen homokos lösz takaró van, mert a tőle ENy-ra lévő hegyek 
löszszerű homokból és agyagból állanak; a köbölkúti határában a Közép 
dűlő és Úri föld altalaja homok, mert a szomszéd Somló- és kisujfalvi Új
hegy pontusi homokból épültek fel. Az egyes szélhordta képződmények 
helyi elterjedését tekintve, a típusos löszt Sárkány, Gyiva, Kaparás-puszta 
és Szent-Györgyhalma-puszta körül találjuk; a durva homok a köböl
kúti határban a Közép-dűlőn, Úri földön, továbbá a Somla-pusztánál, a bátor- 
keszi földeken, Madar községben a Szilos-dombon, a Közép-dűlőn, a Tóth 
Istóki-dülőn és Kadvány határában az Eperjes-hegyen terül el; a homokos 
lösz Kis-Muzsla és Bucs peresi puszta felé, a komáromi gyepen, éjszak
nyugat felé húzódva a bátorkeszi szőlőkig és Kohek-féle téglavetőig, a hol 
számos Helix hispada, L inné, Púppá muscorum, L inné sp. és két Succinea 
oblonga, D rap. találtam, továbbá a Madar határában a Közép-dűlőn dél
keleti irányú vonulatokban fordul elő.

Végül megemlítem a löszagyagot, a mely völgyekben és mélyed- 
ményekben található. A löszagyag struktúrája az eredeti lösz struktúrájától 
határozottan különbözik, részint mert egy része már átmosódott, részint 
mert a löszagyagterületek nagyobb esőzéseknél rövidebb-hosszabb ideig 
vízállásosak, Igen érdekes löszagyagterületet találunk Duna-Mocs köz
ségnél a czigányháznál Succinea oblonga, D rap, Helix hispida, L inné és 
Planorbis umbilicatus, M üller, házakkal.

Ha talán geológiai szempontból a löszagyag különválasztása és elne
vezése nem is szükséges agrogeologiai tekintetben, (tekintve a mezőgazda- 
sági viszonyokat, a termőképességet) a típusos lösztől való különválasztását 
nagyon szükségesnek vélem.

A llu v iu m .  Az alluviális képleteket a Duna üledékeire és hor
dalékaira, továbbá a tőzeg képződésére oszthatjuk fel. A Duna folyó üledéke 
régibb és fiatalabb. A régibb Duna-üledék a homok, a melyben a Szlukavini- 
pusztánál ésDuna-Badvány határában, az Óriási dűlőn mint borsó—mogyoró 
nagyságú kavics szétszórva fordulnak elő. Helyenként a homoknak már fiata
labb dunaiszap takarója van, de másutt ismét, a térszint képezvén, futó- 
homokká vált. Ezen futóhomok-területek, a térszíni alakzatot tekintve, 
108— 116 méternyire vannak a tengerszine felett, úgy hogy jelenleg a nagy 
áradás alkalmával is a Duna-folyó tengerszerű kiöntéseiből szigetek
ként magaslanak ki. Egyike a futóhomok területek legnagyobbikának a 
Csenkei-erdő és a Száraz-legelő, a mely körülbelül 12 kim2  tesz k i ; kisebb 
futóhomok területek : az Uj-Mócs és a mócsi homoki szőlők, a Duna- 
Radványtól éjszaknyugatra húzódó legelő és erdő, a Karva községtől nyugatra, 
kissé éjszakra húzódó legelő és szántóföld, és a Bucsi kis homoki puszta.

11A m. k. földtani int. évi jelentése 1897-röl.
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A fiatalabb Duna-üledék agyag- és iszap-területekből áll, a melyet 
máig nagyobb áradások mindig elborítanak. Nagyon kívánatos, hogy a 
Dunát Duna-Mócs és Ebed községek között mielőbb szabályozzák. A sza
bályozás főfeladata először is az lenne, hogy a Duna vize Ebed alatt a 
görbe folyásnál ne szakadjon a Nagyéren keresztül a magas diluviális part 
alá, hanem medrében saját rendes irányát folytassa.

Az árterek közül megemlítendők: a Madar községen keresztül folyó 
kis patak, a melynek folytatása a Közép rét és a Nagy völgy; továbbá a 
Bátorkesz községen keresztül folyó Fényes-ér és Bucs felett a Fényes-érbe 
szakadó Árkos telek, a melyek együtt a bucsi tavon keresztül Bucs község 
alatt a Duna alluviumába nyílnak; a harmadik ártér a Párisi csatorna, a 
melynek leesapoltatásáról a vidékünk oro- és hydrografiai leírásában, már 
megemlékeztem.

Végre a mi a tőzegterületet illeti, megemlítem, hogy itten meglehetős 
iszapos tőzegről lehet csak sző. A tőzeg a Párisi völgyben Köbölkút és 
a kisujfalvi határában fordul elő. A tőzegterület jelenleg is még eléggé 
nedves, a minek a csatorna tökéletlen tisztítása és nem épen jó karban 
való fentartása az oka.

III. Talajismereti rész.

A mi valamely vidék agro-geologiai viszonyainak ismertetését, a talaj
nemek mikénti sorrendben való tárgyalását illeti, két módszer követhető : 
tudniillik először, hogy a talajrészek a talaj kötöttségi fokozata szerint 
osztatnak b e ; homok, vályog, agyagféleségek, és külön-külön, tekintet 
nélkül a talajok eredeti kőzetének geológiai korára tárgyaltatnak; vagy 
tekintettel a geológiai képletekre, az egyes talajok származási idejök szerint 
is említhetők. Nem lehet tagadni, hogy mind a két módszerbeli tárgyalásnak 
vannak előnyei és hátrányai, és mostan az a kérdés, hogy a követelmények
nek melyik fog jobban megfelelni.

A talajisme első sorban a talaj termőképessége kihatásával foglal
kozik. A talaj termőképessége szoros kapcsolatban áll a talaj minő
ségével, a környék oro- és hidrografiai viszonyaival, a talaj eredeti 
kőzetének geológiai képződésével, és a vidék meteorologiai viszonyai
val. Tekintettel tehát arra, hogy a talaj termőképessége nemcsak a talaj 
minőségétől, hanem a környék térszíni alakzatától, hidrografiai viszonyaitól 
is függ, a melyek ismét a geológiai képletekkel vannak szoros kapcsolatban; 
tekintettel továbbá arra, hogy a környék térszíni alakulásai és vizei a vidék 
meteorologiai viszonyait is nagyon befolyásolják: azt állíthatjuk, hogy a 
mezőgazdasági talajismeret alapja a geológia. Tekintettel tehát mind ezekre, 
abban kell megállapodnunk, hogy, miután a geológia a talajismeret alapja,
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a talajok az eredeti kőzet geológiai kora szerint csoportosítandók. Az egyes 
korszakbeli talajok minőségük szerint homok, vályog és agyagfélékre oszt
hatók, de minden komplikáczió elkerülése végett, még az egyes korszak
ban képződött talajokat is koruk szerint csoportosítani gondolom. Vé
gül azután a geológiai származásokra való tekintet nélkül, a homok, a 
vályog és az agyagféle talajokat összefoglalva és egymással összehason
lítva, röviden említem még meg.

Területünk talajai a mondottak alapján a következőképen csoporto-
síthatók:

P o n tu s i  ta la jo k .

Felső talaj: 1. agyag, Alsó talaj: 1 . agyag,
2 . homokos agyag, 2 . agyag és homok vé
3. kavics,

3.
kony rétegekben, 

agyagos homok, ho
mokkőpadokkal,

4. löszszerü homok,
5. kavics,

D ilu v ia lis  ta la jo k .

Felső talaj: 4. vereses agyag, Alsó talaj: 6 . veres agyag,
5. finom csillámos 7. finom csillámos ho

homok, mok,
6 . vályog, 8 . lösz,
7. agyagos durva homok, 9. durva homok,

• 8 . homokos vályog, 1 0 . homokos lösz,
9. völgyek és mélyed- 1 1 . lőszagyag,

mények talaja,

A l lu v ia lis  ta la jok .

Felső talaj: 1 0 . futóhomok, Alsó talaj: 1 2 .
11. kötött homok, 13.
12. agyagos homok, 14.
13. homokos agyag, 16.
14. székes agyag,
15. iszapos tőzeg talaj,
16. mocsaras területek.

kavicsos homok, 
homok,
agyag és iszap, 
iszapos tőzeg.

PoTltasi talajok. Talajminőség tekintetében a legváltozatosabb 
a pontusi emelet. Ott, a hol a pontusi emeletnek legalsóbb rétege (az agyag),

11*
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a felső termő réteget képezi, még meglehetősen egyöntetű, de az agyag 
normális fedője, a homokos talaj, igen változó.

1 . Az agyag átalában nehéz, kötött, erősen összeálló, ott, a hol az 
agyagrétegek a homokrétegekkel váltakoznak, valamivel homokosabb és 
lazább. Az agyag összeállóságát leginkább az bizonyítja, hogy a madari 
szőlőkből a LXXIg gyűjtési próba 12 órai erős főzés daczára sem ment 
egészen széjjel. Az agyag durva homokszemcsét alig tartalmaz, de talál
hatni benne mész- és vaskonkrécziókat. A talaj mészmennyisége igen nagy 
határok között ingadozik. A feltalaj átalában sósavval kezelve kevésbbé 
pezseg, mint az altalaj, sőt sok helyütt nem is pezseg. Az altalaj Sárkánynál 
(a IV2  számú próba 3‘544%) és a madari szőlőkben (a LXXI3  számú próba) 
46• 9% CaC03 tartalmaz.

Az agyag feltalaj az altalajjal azonos, csakhogy töbhé-kevésbbé 
humuszos.

2. A homokos agyag a legváltozatosabb módosulatokban fordul elő. 
E talajnemnek határozott iszapolási osztálya nincsen; a különféle helyről 
gyűjtött talajok agyagának, iszapjának, porának mennyisége közti arány 
igen különböző, benne a homok is ingadozik, tartalmaz továbbá darát és 
murvát is. Helyenként a mészkonkrécziókban sem szegény. A talaj szövete, 
a szemcsék különféle arányban való eloszlása miatt, szintén változó, és nem 
kevésbbé ingadozó a talaj mészmennyisége is. Valamivel egyöntetűbb a fel
talaj ott, a hol az altalaj löszszerü homok.

A homokos agyag altalaja vagy homok és agyag váltakozó rétegeiből, 
vagy homokból, a mely néha agyagosabb, vagy homok és homokkő-padok
ból, vagy löszszerű homokból, vagy homokos kavicsból áll.

A homok rendesen erősen összeálló, annyira, hogy a botfuró beverése • 
és kihúzása két ember erejét igényli. E körülmény mutatja, hogy mennyire 
különbözik a lazább homoktól, a melyben az ember minden erőltetés nél
kül heverheti a fúrót és azt ki is húzhatja. A homok között lévő homokkő
padok meg tömörebbé teszik az altalajt.

A kavics, mint olyan altalaj, a mely a felső réteg termőképességét, 
befolyásolja, a kisujfalvi erdő melletti földön, a kürthi erdő és az Antal- 
házi puszta közötti területen fordul elő.

A kavics egy-két méter mélységben mutatkozik. A kavics minőségét, 
már a geológiai részben ismertettem.

3. A harmadik pontusi feltalaj a kavicsos talaj, mely körülbelül 
30% kavicsot tartalmaz. A feltalaj vastagsága 50— 150 cm. Az altalaja 
homok és homokkőpadok. A kavicsos talaj csak a madari határban, a 
kövecses hegyen és tőle éjszakra a völgyön túl levő hegyormon for
dul elő.
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Diluviális talajok. 4. Területünkön a diluviális talajok leg
alsóbb rétege a veres kötött agyag, a mely a Sárkány és Köbölkút közötti 
völgy jobb oldalán vagyis délnyugati lejtőjén fordul elő. Az agyag tégla 
veres színű, igen kötött. Az agyag és iszap benne 50— 60%, por circa 6 %, 
a többi 30—-40% homok. Az 1 milliméternél nagyobb átmérőjű szemcsék 
leginkább vaskonkrécziók. A veres kötött agyagnak a feltalaja csak kissé 
barnás színe által különbözik az altalajtól. Az említett területen a veres 
agyag felett foltonként löszt is lehet találni.

5. A második vízhordta talaj a finom csillámos homok, mely a ma
gas diluviális partot képezi.

A vízhordta talajokra, a szélhordta talajok rakódtak le, a melyek leg- 
elterjedettebb feltalaja a vályog.

6 . A vályog oly talaj, melynek főjellemvonása a morzsalékos 
szövet. E morzsalékosság folytán a talaj se nem túl kötött, se nem túl laza, 
a víz iránti magatartása is a legmegfelelőbb. Megkivántatik, hogy a vályog 
körülbelül 10° 'o tiszta agyagot és 20— 30%  legfinomabb homokot tartal
mazzon. 2  mjm átmérőjűnél nagyobb szemcséket tartalmaznia nem szabad; 
de már. az 1 — 2  mfm átmérőjű szemcsék is csak nagyon elszórtan fordulhat
nak benne. Véleményem szerint szükséges még, hogy minden vályogban 
legalább 4— 5%  szénsavas mész legyen.

A vályog altalaja vagy típusos lösz, vagy durva homok, vagy homo
kos lösz.

7. A durva homok, laza agyagos homoktalaj, a mely daczára 
annak, hogy 6 — 7%  agyagot tartalmaz, köriibelül 40% közepes és 20% 
durva homokszemcséi miatt, a laza homokhoz tartozik. Mészmennviség 
10— 20% .

A homokos löszben a finom rész kevesebb, és a durvább rész több, 
mint a típusos löszben; mészmennyisége szintén körülbelül 20— 30%.

8 . A homokos lösznek a feltalaja a vályog talajon kívül, homokos 
vályog, mely homokosabb voltánál fogva a vályog talajtól különbözik.

9. A völgyek és a mélyedmények talaja a környezetnél kötöttebb és 
humuszosabb.

Alluviális talajok. 10. A futóhomok jellemző iszapolási osztálya 
a VI., azaz a közepes szemű homok, a melyikből circa 60% tartalmaz ; a 
többi osztályok már alárendeltebb szerepet játszanak.

1 1 . A kötött homok a futóhomoktól abban különbözik, hogy több 
agyagot és iszapot, és több durva homokot, darát éá- murvát tartalmaz. 
A két utóbbi talajosztályrész a futóhőmökban nem fordul elő.

12, 13. Az agyagos homok, továbbá a homokos agyag változó kötött
ségénél fogva különböznek az előbbiektől.
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14. A székes agyag, daezára a 82% közepes homok tartalmánál fogva, 
a vidék alláviumának legkötöttebb talajneme. Tavaszszal, a míg a föld még 
nedves, akkor igen sáros és tapadó, míg nyáron, a mikor kiszárad, kő- 
keménynyé lesz, és reáütéskor sarkos darabokra válik széjjel. Több helyütt 
sziksó kivirágzás is fordul elő.

A mocsarak talaja vagy iszap, vagy iszapos tőzeg. Az utóbbi a Párisi 
völgyben a Nagy réten fordul elő, és tőzeges voltát ruganyosságával 
árulja el.

Az alluviális talajok altalajai: a legelterjedettebb a homok, helyenként 
kevés apró kavicscsal; továbbá agyag és iszap, a mely sokszor egészen 
löszszerü.

Területünkön az alább elsorolt öt hasonló talaj mészmennyisége és 
fajsulya a következő:

Pontusi löszszerü homok

(i « «

« « « 

Diluviális típusos lösz

« « «

« homokos lösz

« löszagyag

Alluviális löszszerü iszap

A41
CaC03 Faj súly

számú 27-098 %
l x v i i 2

A39 2-677X X I2
A40 « --- (( 2-645

l x v 2
AB7 33-472 «X V II2
A53 « ---- « 2-614
A62 « 22-384 « 2-684

l x x i y 2
A68 « 34-308 « 2-681

l x i i 2
A77 (( 39-399 « 2-691.XLI„

Az itt felsorolt talajt szöveti tulajdonságok jellemzik, ugyanis a lösz
szerü iszap legkevésbbé porhanyos, utána lazább a löszagyag, azután a 
típusos lösz, homokos lösz és végére a löszszerű homok.

I V . A  ta la jn e m e k  össze fog la lá sa .

Hogy területünk egyes talajfajai könnyen áttekinthetők legyenek a 
származási korukra való tekintet nélkül, a talajnemek lazasága és kötött
sége szerint, a felső és az alsó talajokat a következő sorrendben állíthat
juk össze.
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Felső talaj.
Kavics-talaj:

homokos kavics (pontusi). 
Homok-talaj:

futóhomok (alluvium), 
finom csillámos homok (diluvium), 
kötött homok (alluvium), 
agyagos durva homok (diluvium), 
agyagos homok (alluvium).

Tőzeg-talaj:
iszapos tőzeg (alluvium). 

Yályog-talaj:
homokos vályog (diluvium), 
vályog (diluvium),

Agyag-talaj :
homokos agyag (pontusi), 
vereses agyag (diluvium), 
barnás agyag (pontusi), 
székes agyag (alluvium).

Alsó talaj.
Kavics-talaj:

homokos kavics (pontusi). 
Homok-talaj:

kavicsos homok (alluvium), 
finom csillámos homok (diluvium), 
durva homok (diluvium), 
homok (alluvium), 
agyagos homok (pontusi). 

Lösz-talaj:
löszszerű homok (pontusi), 
homokos lösz (diluvium), 
típusos lösz (diluvium), 
löszagyag (diluvium), 
löszszerű iszap (alluvium), 

Agyag-talaj:
agyag és iszap (alluvium), 
agyag, (pontusi), 
veres agyag (diluvium).

Jelentésem végén a hejárt terület gazdaközönségének, az agro-geologiai 
fölvételek iránti érdeklődéséről igaz örömmel kell még megemlékeznem.
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