
9. Komját és Tótmegyer környékének agrogeologiai viszonyai.

Előzetes jelentéssel az íszapolási veszteségről.

(Jelentés az 1901. év i részletes agrogeologiai fölvételről.)

H o r u s i t z k y  H e n r i k -I íő I .

Az 1901. év nyarán a m. kir. földtani intézet tekintetes igazgató
ságának 359/1901. számú rendelete alapján azon megbízást vettem, hogy 
ez évben is, az előbbi évi munkálatokhoz hasonlóan, a fölvett területtel 
kapcsolatosan, a Kis-Alföld területén nyugat felé folytassam az országos 
részletes agrogeologiai fölvételeket. Ezek szerint a fentemlített évben a 
fölveendő területem a 13. zóna XVIII. rovat jelű vezérkari térképre esett.

Fölvett területem az említett jelű térkép EK, DNy és kisebb része 
ENy és DK jelű, 1 : 25,000 mértékű lapjaira esett, és a következő közsé
gek határaiban terül el:

Tótmegyer, Tardoskedd, Magyar-Sók, Szelőcze, Komját, Nagy-Kér, 
Kis-Kér, Berencs, Nagyfalu, Gergelyfalu, Lüki, Ivánka, Kis-Gétény, Nagy- 
Cétény, Felső-Szőlős, Alsó-Szőlős, Csornok és Nemes-Pann.

Ez évben fölvett területem, hasonlóan a tavalyi évhez, körülbelül 
350 km2-t tesz ki.

Az országos fölvételen való tartózkodásom alkalmával azon meg
tisztelő megbízást is nyertem, hogy B e n c ze  G e r g e l y  m. kir. erdőtanácsos, 
selmeczbányai erdészeti akadémiai rendes tanár urat az agrogeologiai fel
vételi munkálatokba bevezessem. Sajnálattal kell azonban jelentenem, 
hogy arra az időre, a mint B e n c ze  tanácsos úr kijöhetett volna, én már 
a baranyamegyei szőlőtalajok felvételére voltam kiküldve.

Az országos fölvételeim után a magas minisztérium 53,221/VIII. sz. 
rendelete értelmében Baranya vármegyében, Pécsváradtól Szigetvárig ter
jedő hegyi szőlőtalajok agrogeologiai szempontból való megvizsgálása 
czéljából kelletett kiutaznunk, a mely területből Bükkösd és Szent-Lőrincz 
környéke jutott nekem osztályrészül. Az ott való felvételeim alkalmával 
U l ic s n y  K á r o l y  Csáktornyái kerületi szőlészeti és borászati felügyelő úr 
volt mellém beosztva.

A m. kir. földtani, intézet évi jelen tési. Í90L 9
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Bárány a-Szent-Lőrincz és Bükkösei környékének agrogeologiai 
viszonyairól, kiváló tekintettel a szőlészetre szóló jelentésemet, egy 
i  : 25,000 mértékű , agrogeologiai térképpel, két geológiai szelvénynyel és 
két táblázattal a magyar királyi földtani intézet tekintetes igazgatóságá
nak 1902. évi április hó végén már át is adtam, a mely jelentés 298. szám 
alatt május hó 12-én lett a magas minisztériumnak felterjesztve.

Jelen jelentésemben csakis az országos fölvételen végzett munkála
tokról számolok be.

Oro- és hidrografiai viszonyok. ) - '7 * ■

Ezen évben fölvett területem északi része a Nyitra-völgyből és 
annak jobb- és baloldali vízválasztó dombsorozatából, déli része pedig a 
Vág-folyó alluviumából áll.

Az 1900. évben a Nyitra alluviumának Érsekújvártól Komjátig ter
jedő részét jártam be, és az 1901. évben pedig Komjáttól Ivánkáig lévő 
területet vettem föl. A Nyitra-völgy utóbbi részében a Nyitra-folyó és a 
Ceténka-patak folyik. A völgy észak-déli irányú. A Nyitra-folyó Ivánká
nál 139 méter, Berencsnél 137 méter, Nagy-Kérnél 132méter és Komjátnál 
130 méternyire van az Adriai tenger színe felett. E számokból azt látjuk, 
hogy egészben véve a Nyitra-folyónak úgyis igen kicsi az esése. De ha a 
Nyitra-folyónak ezen esése szabályszerűen, egyenletesen volna eloszolva, 
hogy a vize mindenütt állandó lefolyást nyerne, akkor nem kellene azon 
veszélyektől félni, a melyeknek jelenleg a gazdaközönség ki van téve. 
Hogy jelenleg a Nyitra-folyó a szóban forgó területen a gazdákat elönté
sével veszélyezteti, és tényleg többször nagyobb károkat idéz elő, annak 
oka az, hogy a folyónak szakaszonként esése nincs, a víznek lefo
lyása nem lévén, a folyó medre hozott anyaggal kitöltetik, minekután 
a víz a környéket elönti. Helyenként a Nyitra-folyó tényleg álló mocsa
rat képez.

A Nyitra-folyónál természetesebb folyású a Ceténka-patak. A Ce- 
ténka-pataknak nagyobb a lejtése is. Maga a völgy észak-déli főlejtésén 
kívül északnyugat-délkeleti melléklejtésű is, a merre a Ceténka-patak 
folyik. Ceténka e szerint alacsonyabban is fekszik. Ez is oka annak, hogy 
a Nyitra vize, keresvén magának természetes útját, délkelet felé törek
szik; és ha mélyedményt, illetve eret magának nem talál, kiönt és 
szántóföldeken, illetve réteken keresztül a Ceténkába folyik.

Ha a két folyó természetbeni viszonyát vizsgáljuk, akkor a Ceténka 
patakot kellene tulajdonképen Nyitra-folyónak és a jelenlegi Nyitra-folyót 
csak annak kisebb mellékágának tekinteni, mert a Nyitra-folyó vizének a 
legnagyobb zöme a Ceténka-patakon keresztül folyik. Ha a Nyitra-folyót
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azon a területen hamarosan nem szabályozzák és alaposan ki nem tisz
títják, akkor úgyis az lesz a vége, hogy az nemsokára a hordott anya
gokkal kitöltetik és a Nyitra-folyó összes vize a Ceténka-patakban fog 
lefolyást nyerni.

A  Ceténka-patak sem ám a legjámborabb folyók egyike. Az, annak 
helyenkénti nagyobb sebessége és kanyarulatos volta miatt is, sok helyütt 
nagyobb rontást, bontást idéz elő, míg másutt ismét épít. Azért ajánlatos 
volna a Ceténka-patakot idejekorán szabályozni, illetve csak helyenként 
kiépítendő partjairól gondoskodni.

A Nyitra-völgy bal oldalán azon vízválasztó dombhát terül el, a 
mely a Nyitra-völgyet a Zsitva-völgytől elválasztja. E dombhát magas
sági viszonyai meglehetős változatosak, az majd dombokból, majd völ
gyekből áll. Nemes-Pann községnél a legmagasabb dombok 200— 220 
méter magasak a tenger színe felett. Dél felé pedig ezen dombsorozat 
mindig alacsonyabb lesz, míg az a Zsitva-Födémes alatt az alluviális 
területen teljesen kiékül.

A Nyitra-völgy jobb oldalán hasonlóképen egy vízválasztó terül el. 
Ez azonban már inkább egy hepe-hupás terrasznak felel meg, a mely 
átlagban 150 méter magasan fekszik az Adriai tenger színe felett. Ezen 
terrasz a Nyitra-völgyet a Vág-völgytől választja el.

Területem déli részét a Yág-völgy baloldali alluviuma képezi. Ezen 
alluviális területet számtalan sok ér és mocsár szeli keresztül-kasul, a 
mely területből északnyugat-délkeleti irányú homokvonulatok magasla- 
nak csak ki.

Geológiai viszonyok.

Területünk geológiai alkotásában három korszakbeli képződés ját
szik szerepet:

1. plioczénkorbeli pontusi tóüledék;
2. diluviális folyóhordalék és szubaérikus lerakódás;
3. alluviális képződmények.

PontUfSÍ emelet. A  szóban forgó területen a pontusi korú kép
ződmények csakis a két vízválasztó dombsorozatok meredekebb lejtőin 
bukkannak elő. Feltárás ugyan kevés van, a hol a pontusi üledékeket 
konstatálni lehet, de annál több helyütt lehet rámutatni a talajfúrók 
segítségével a tó üledékes agyag-, illetve homokrétegeire. Nemkülönben 
a felső talaj is elárulja már némileg az illető terület geológiai képződ
ményét, mert a pontusi korú lerakódások területén leginkább vereses 
homokos agyag az uralkodó.

Ilyen területeket találunk Nemes-Panntól keletre a völgyek szélein
9*



132 H O R U S IT ZK Y  H E N R IK (4)

és a községtől délre, a Zsigár-major körül, majd pedig ugyanazon víz
választó déli részén, a dombháton, még pedig a Hosszú haj, a Csornocké 
és Manské Vinohradi táján (Csornok és Mánya községek szőlőterületeinek 
a környékén).

A pontusi üledékek kibukkannak továbbá a másik vízválasztó keleti 
lejtőjén, még pedig: északon Ivánkánál, délre haladva a berencsi, kéri és 
komjáti szőlőkben.

Sajnos azonban, hogy kövületeket sehol sem találtam.

D ilw viicm . Területünk diluviális képletei: a homok és a lösz.
A homok a Nyitra és a Zsitva völgyek közti vízválasztónak a Felső- 

és Alsó-Szőlős községek határában és a Nyitra-völgy alluviális területén 
fordul elő. Az alluviális területen belül lévő homokszigetek tényleg dilu
viális korúak-e, avagy azóta másodlerakódásúak ? ez idő szerint megálla
pítani nem sikerült. Ezen homokbuczkák petrográfiai összetétele azonban 
a szóban forgó területen előforduló diluviális homokkal meglehetősen 
azonos.

Nagyobb homokvonulatokat találunk továbbá Tardoskedd és Tót- 
megyer környékén, a melyek mind északnyugat-délkeleti irányúak. Ezen 
homokvonulatok közvetlen szomszédságában leginkább székestermészetű 
mélyedmények, völgyek, illetve erek fordulnak elő.

A két vízválasztó többi területén a lösz képezi a régibb képződmé
nyek takaróját. A löszterraszok szélein, a hol egyéb képletek ki nem buk
kannak, ott rendesen homokosabb. A völgyekben és egyéb mélyedmények- 
ben pedig a lösz ismét a típusosnál valamivel agyagosabb.

Alacsonyabb területeken előforduló löszszerű iszapos talajnemet 
illetőleg eddig azt gondoltam, hogy az részint átiszapolt lösz, vagy lösz
agyag, részint talán a Eichtofenfóle tavi löszszel lesz azonosítható. Leg
újabb vizsgálatok szerint azonban azt mondhatom, hogy ezen lösz is szub- 
aérikus eredetű és a szárazföldi löszszel teljesen egykorú; csak hogy 
egyéb körülmények között keletkezvén, más minőségű. Ezen löszféleséget 
egyelőre mocsárlösznek vélem elnevezni. (Többet a jövő évi jelentésemben.)

A ílu v iu m .  Területünkön előforduló Nyitra-völgy alluviális része 
a Nyitra-folyó és a Ceténka-patak hordalékából áll. Annak képletei: 
kevés homokbuczka, löszszerű iszapos magaslatok és homokos agyagterü
letek. A homokos agyagterületek altalaja több helyütt homokos kavics. 
Ezen területet elég ér és mocsár szeli keresztül-kasul, a melyek majdnem 
mind Cetónka felé hajlanak.

Tardoskedd és Tótmegyer környékén a Vág alluviuma terjed el. 
Ezen területen belül, a régibb képződésű homokvonulatok között majd



(5) F Ö L V É T E L I J E L E N T É S . 133

löszszerű iszapok, majd székes talajnemek fordulnak elő. Az utóbbiak al
talaja sárga agyag, illetve csillámos homok. Helyenként az úgynevezett 
szurokföld is előfordul.

Eres és mocsaras területekkel ezen vidék is bővelkedik.
Székkivirágzás is igen gyakori. És valószínű, ha az ottani ármente

sítő és vízszabályozó társulat ezen területet a talajvizektől teljesen ki
fosztja, székes talajnemekben a vidék még gazdagabb lesz.

Talajismereti rész.

A mi a vidék talajnemeit illeti, azokat a következőkép csoportosít
hatjuk; vannak:

1. pontusi korú agyag, felváltva homokrétegekkel, homokos agyag 
feltalajjal;

2. pontusi homokos kavicsfeltárások;
3. diluviális homok, agyagos homok feltalajjal;
4. lősz, vályog feltalajjal;
5. homokszigetek;
6. humuszos vályogtalajnem, melynek altalaja rendesen löszszerű 

iszap vagy mocsárlösz.
7. székes területek, a melyek altalaja részint sárga agyag, részint 

homok, részint homokos kavics.
Az egyes talajnemek nagybani ismertetését már az előbbeni jelen

téseimben közöltem, a miért is, ismétlés elkerülése végett, e helyütt azt 
mellőzöm.

Szándékom azonban a következőkben, a laboratóriumban végzett 
talajiszapolásról egy-két szót szólanom.

Minden talaj iszapolásnál a legnagyobb vigyázat és a lehetőleg leg
nagyobb pontosság mellett is mindig némi veszteséget kaptunk. Hol 
nagyobb volt az iszapolási veszteség, hol ismét kisebb.

Eltekintve a kisebb elemzési hibákat, természetes, hogy az iszapo
lási veszteségnek legnagyobb részét a vízben oldható sóknak kell tulaj
donítanunk.

Ezen iszapolási veszteségnek pontos kiszámítási czéljából két lösz
talajnemet vettem a legrészletesebb elemzés alá:

I. az egyik lösz lelőhelye Nemes-Pann, a község mellett, a LVI. gyűj
tési pontnál (A) talajleltár 256a szám);

II. a másik lösz lelőhelye Kis-Kér, a szőlők mellett, a LXIV. gyűj
tési pontnál (A) talajleltár 2582 szám).

Mindenekelőtt a két löszt légszáraz és természetes állapotjában isza- 
poltam meg. Az iszapolási eredmények a következőkben vannak kitüntetve :
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nemespanni kiskéri
Agyag (fizikai értelemben) ... „  9-80 11-64
Iszap ........ _  ... ... ... 19-60 22-00
Por ... ... _  ................ _ ... _  20-00 26-90
Legfinomabb homok „. ... ... ... 32-90 27-78
Finom homok ......... ........ ......... 11-34 6-44
Közepes homok _  ... ... ... ... 2-40 1-60
Durva homok ... _  ._ _  .... 1-72 0-70

Összesen 97-76 97.06
Iszapolási veszteség .... ... 2-24 2-94

Ezen iszapolási veszteség az elemzési hiba és az iszapolás alatt a
vízben oldható sók mennyisége együttvéve.

Most ugyanezen megiszapolt alkatrészekből a hideg hígított sósav-
bán oldható sókat vontam ki, minekután a következő adatokat kaptam:

nemespanni kiskéri
Agyag (fizikai értelemben) __ __ 5"52 6-80
Iszap ... .... ... .... ... 15.24 18-30
Por ... _. ... ... .... ....... . 14-26 23-70
Legfinomabb homok ... .... .... _  25-08 18-70
Finom homok .„ _. ... .. .... .... 5-42 3-76
Közepes homok... .„ ._ ._ . 0-24 0-80
Durva homok _  .... .„ ... 0-60 o-io

Összesen .... . 66-36 72-16
Összvesztesóg... _  _. ... .„ _  33-64 27-84

Ha ebből az összveszteségből az előbbi iszapolási veszteséget (2"24
és 2-94) levonjuk és nézzük a maradék mikénti változását, akkor lát-
juk, hogy

a nemespanni lösz a kiskéri lösz
agyagos részében __ _  .... ... _  4-28 4-84
iszapjában ... .... ... ._ ... .._ .. 4-36 3-70
pórjában . _  ._ ......... ... ... 5-74 3-20
legfinomabb homokjában 7-82 9-08
finom homokjában _  .. ... ....... . 5-92 2-68
közepes homokjában ._ „  .._ _  2-16 0-80
durva homokjában ... ... ... ... 1-12 0-60

gramm talajalkatrész volt, a melyet a sósav belőle kivont. Összesen tehát :

a nemespanni löszben a kiskéri löszben
31-40. 24-90.
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A megiszapolt alkatrészeknek a sósavban oldható részének viszonya 
a természetes talajhoz, majd pedig ugyanaz százalékban kifejezve, a követ
kezőkben állítható össze :

nemespanni kiskéri
Agyag (fizikai értelemben)... 1-81 gr- =  18-49«/o 1-52 gr. =  13-06o/o
Iszap .... ....... ......... ................ 4-89 « =  24'94 « 3-56 (( =  16-18 «
Por... .... ... .... .... ... .... _  5-60 « =  28-00 « 3-59 (( =  13-33 «
Legfinomabb homok 7*29 (( =  22-15 « 9-68 « =  31-25 «
Finom homok . .... _  6-54 (( =  57-67 « 3-26 « =  50-62 «
Közepes h om ok ........  . ._. 1-42 « =  59-15 « 0-52 « =  32-25 «
Durva homok . ... ....... ... 1-04 « =  60-50 « 0-40 « =  56-51 «

Összesen .... .... 28-59 gr- 21-53 gr-

Átlag százalékban kifejezve: 29"25 22-18

Az iszapolási veszteség ezen számítás szerint:

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél
2 81 gramm. 3'37 gramm.

És az átlagos százalék kimutatása alapján az iszapolási veszteség :

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél 
2-15 gramm. 2 "72 gramm.

A másik kísérlet szerint, a hol csakis az agyagos részt 13-szori, 
desztillált vízzel való kezelés után lévő 24 órai leszivornyázás segítségé
vel nyertem, és a maradékot tovább már nem iszapoltam, ott a két talaj - 
osztályt összeadva, kaptam:

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél
98 46 grammot. 97‘90 grammot.

Az iszapolási veszteség ezen kísérletnél tehát:

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél
1"56 gr. 2'10 gr.

Ezen iszapolási veszteség jóval kisebb, mint amaz, a mikor a talaj 
részletesen lett megiszapolva. Annak oka az, mert az utóbbinál az elem
zési hiba elmaradt, a mi a részletes iszapolásnál elkerülhetetlen. Az 
utóbbinál kimutatott iszapolási veszteség csakis az elemzés alatt vízben 
oldható sókban van meg.

Ha már ezen számokat (P56 és 2" 10) a részletes iszapolásnál kapott 
iszapolási veszteséggel összeegyeztetjük, úgy levonva belőle a vízben old
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ható sók mennyiségét, az elemzési hiba az egy százalékon alul mutatko
zik, még pedig:

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél
0-68 gr. 0-84 gr.

Végül, hogy az elemzési hibát a vízben oldható sók veszteségétől 
elkülönítve kimutathatni lehessen, kellett még természetes légszáraz talaj
ból összesen a hideg hígított sósavban oldható sókat kivonni, hogy azt a 
megiszapolt osztályokban egyenként kivont sósavban oldható sók összegével 
összeegyeztethessem. Ilyenkor

a nemespanni löszben a kiskéri löszben
30-60 24-22

gramm vízben oldható sók mennyiségét kaptam.
Ezeket az adatokat a mondottakkal, vagyis a megiszapolt talajosz

tályokban egyenként kivont sósavban oldható sók összegével, tehát:

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél
31’40 gramm 24'90 gramm

veszteséggel összeegyeztetve, akkor:

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél 
0"80 gramm 0'68 gramm

hiányt kapunk, a mely tulajdonképen az elemzés alatt előfordult hibának 
felel meg.

Az iszapolási összveszteség:

a nemespanni lösznél a kiskéri lösznél
2-24 gramm, i 2'94 gramm.

E szerint következőkép oszlik fe l:

Az iszapolási elemzés alatt vízben oldható nemespanni kiskérí
sók mennyiségének az összege... ... _. 1 '44 gramm 2’26 gramm

Elemzés alatt előfordult veszteségi hiba... 0'80 « 0 -68 «

E két talajnemnél az elemzés alatt kimutatott, a vízben oldható sók 
leginkább karbonátok alakjában vannak jelen.


