
10, Szimő, Kamocsa, Guta és Szent-Péter községek 
(Komárommegye) környékének agrogeologiai viszonyai.

(Jelentés az 1901. év i részletes agrogeologiai fö lvételről.)

T imkÓ iMBÉ-től.

Múlt évi részletes agrogeologiai fölvételeimet a Kis-Magyar-Alíöldön 
a Nyitra-folyónál, annak baloldalán, az Érsekújvár— Martos közé eső 
szakaszon hagytam félbe. A folyó év nyarán tovább Ny felé haladván, a 
Nyitra és Vág közét, nemkülönben a Vág és Kis-Dunától bezárt Csallóköz 
egy részét térképeztem a 14. zóna, XVIII. rov. ÉNy jelzésű lapon, továbbá 
Szent-Péter község környékét a 14. zóna, XVIII. rov. DK jelű lapon.

Fölvételi területem közelebbi ismertetését megelőzőleg legyen szabad 
mindenekelőtt említést tennem ama megtisztelő látogatásról, melyben 
július hó 22-én és 23-án B öckh János ministeri tanácsos igazgatónk és 
dr. Szontagh Tamás hányatanácsos osztálygeologus, osztályunk vezetője, 
részesítettek a Nyitra és Vág közén eszközölt fölvételeim közben.

Szent-Péteren való tartózkodásom ideje alatt L iffa Aubél m . kir. 
agrogeologus oszlatott be hozzám az agrogeologiai fölvételi munkálatok
ban való tovább képzésre. Örömmel jelenthetem ezúttal, hogy kollegám 
augusztus hó második felében már annyira haladt, hogy Esztergom kör
nyékén a részére kijelölt területen önállóan munkálkodhatott.

Végezetül szeptember hónapban földmívelésügyi m. kir. miniszter úr 
Ő Excellentiájának 53,221. számú magas rendeletével utasíttattam, hogy 
a Kis-Alföldön eszközölt fölvételeimet megszakítsam s Baranya vármegyé
nek Német-Ürög, Pellérd és Boda községek közé eső szőlőhegyeit 
P ettenkoffer Sándor szőlészeti és borászati felügyelővel talajtórképezés 
czéljából járjam be. Itt végzett munkálataim eredményéről külön jelen
tésben számoltam be.

Oro- és hidrografiai viszonyok.

Az e nyáron bejárt területnek javarésze Komárommegyébe esik és 
pedig a megyének arra a felére, melyet a Nyitra, Vág és Kis-Duna folyók



138 TIM KO IM B E (*)

alsó szakasza öntöz. E területtel egyszersmind beleléptünk a Kis-Magyar- 
Alföld végtelen sík rónaságába, melyet oly szép egyenletessé tett a most 
rajta átfolyó Duna, Vág és Nyitra feltöltő és simító munkája. Területem 
e sík részének középpontja a Csallóköz egyik sarkába fekvő Guta nagy
község volt. A másik része az ez évi munkaterületnek előző évi lapomtól 
D-re esett. Ez dombos vidék, mely dombok Komárommegye K-i határát 
szegélyzik. Hosszan elnyúló homok-dombsorok ezek, melyek Ó-Gyallánál 
lépnek ki területemről ENy felé, Ny felé pedig a Hetény— O-Gyalla közötti 
útnál végződnek. Egyes elszakadt szigeteit e buczkáknak föllelhetjük még 
az Ó-Gyallától Komáromba vezető országút mentén; nemkülönben még 
ettől Ny-ra is egy-két helyen.

A Nyitra-folyótól nyugatra eső nagy kiterjedésű sík terület térszíni 
viszonyait tekintve, mindössze pár méternyi niveaux különbséget mutat 
azaz 109 ”1 és 113 *”j  között ingadozik. Kisebb emelkedések csak az É-i 
részen vannak. így Andód, Érsekújvár és a Nyitra-folyó között a Hármas 
(Homoki) hegy 117 , Andód község 118 és az érsékujvári központi
városrészen 119 mj .

Szent-Péter környékén már nagyobb magaslatok és dombsorokkal 
találkozunk, melyek itt-ott a 200 -"j tengerszinfeletti magasságot is túl
haladják. Ilyenek az Öregerdő 211 mj , a szent-péteri erdő 210 , Med-
gyesfarok 204 mj , Igarpart 203 mj , Kurta-hegy 201 mj , kurtakeszi szőlő 
201 m!  magaslatok.

A homokbuczkák magassága a 176 m]  és 117 között ingadozik, 
így a Kiserdő 176 mj , uj-gyallai szőlő 150 mj , Uj-hegy 147 mj , hetényi 
szőlő 119 mj , Konkoly-nagymajor 117 'mí magas.

A sík terület Guta vidékén a minő gazdag vizekben, épen oly 
kevéssé mondható ez el Szent-Péter község környékén. A Guta környéki 
sik területeken három folyó fut keresztül. A Vág, Kis-Duna és Nyitra 
folyók. Legnagyobb a három közül a Yág, mely a Szimőhöz tartozó Belső 
szigetnél lép területemre. Iránya DK-i kezdetben, Kamoosa fölött azon
ban többszörös kanyarulattal DDNy-nak fordul, mely irányát Gutá
nál, hol a Kis-Duna torkollik belé, ismét a DK-ivel cseréli fel, honnan 
kezdve Vágduna nevet nyer, de csakhamar D-re fordulva, elhagyja terü
letemet.

A Kis-Dunával a szeli réteknél találkozunk először e területnek 
ENy-i szélén. Atalános KDK-i irányú folyásában hatalmas kanyarulatokat 
alkot. A Disznóskúttal szemközt É felől fölveszi a Forró-érrel egyesült 
sebes-kevelői lapos erét. Az árkosári erdő szélén Pozsony-, Nyitra- és 
Komárommegye határainak találkozó pontjában szinte É felől a Fekete 
vizet, mely csaknem Pozsony- és Nyitramegyék határán folyik nagyon 
kanyargósán É-ról D felé. A Kövecs lágy alja K-i szögletében a vele csak
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nem párhuzamosan húzódó Aszódi-eret. Mindkét fo ljó  jelenleg vódtölté- 
sekkel szabályozva van.

A Nyitrának Érsekújvár— Martos közötti szakaszáról múlt évi jelenté
semben már szólottám s ezúttal csak a hozzá nyugat felől csatlakozó 
ereket említem.

Az Andód község felől jövő Paptó kanálison kívül ugyanis a Szitő-ér 
csatornát kell megemlítenem. Míg az előbbi csupán a Nyitrához tartozó mo
csarak levezetésére szolgál, addig ez utóbbi, úgy a Nyitra, mint a Yág folyó 
egykori medreiben visszamaradt erek vizét szállítja tovább. É-ról D felé 
haladva a Tormol ereit, a Gyürüs-tó és Fekete-láb vizét, a Hajóút, Dugócz, 
a Perjés és Telekdülők között, nemkülönben a Tagyon átvonuló eret, a 
Hosszú-Gyin és Szilas-erét, a Hantolt nád-mocsár és Yad-Ásvány vizét, 
mely utóbbi a Holt-Duna vizének egyrészét vezeti l e ; végül e területem 
D-i szélén fekvő Hordó vízerét. A Yág és Kis-Duna közötti Öreg (Nagy) 
Sziget összefüggő mocsárterülete a Kis-Nyilások és Gasák derékon talál
ható. A Kis-Dunától D-re a tulajdonképeni Csallóközben a Kettős- és 
Mihály-eret említhetjük a Disznóskút és Szegtó dűlők között; a Kis- 
Dunával párhuzamosan húzódó Nagy-völgyet, a Császta-patakot és Dud- 
vágot, mely két előbbi a Bírák szigetje és Császtahát rétek mocsarait 
vezeti el. Yégül lapom DNy-i sarkában húzódik a Gólyás és Bakottyás 
dűlők vizeit levezető Vármegye-Csatorna.

Ennyit a guta környéki sík terület vizeiről.
Szent-Péter környékének dombos vidéke vízben szegény terület. 

Diluviális és fiatal harmadkori homokrétegei, melyekből a fentebb emlí
tett magaslatok vannak felépítve, vizet nagyon keveset tartalmaznak. 
Kutjaik is csak a homokdombok között húzódó völgyekben adnak elegendő 
vizet.

Geológiai viszonyok.
Területem fölépítésében fiatal harmadkori, diluviális és alluviális 

képződmények szerepelnek. Az előző kettőt a szent-péteri dombos terüle
ten figyelhetjük meg, az utóbbit pedig a gutái sík vidék tünteti föl.

Nézzük e képződmények elterjedési viszonyait.
A fiatal harmadkori lerakódások egészen hasonlók a Kis-Alföldről 

az előző években Perbete, Csúz, Kürt, Jászfalu környékéről jelentéseimben 
leirt pontusi képződményekhez. Kékesszürke agyag itt is a legalsó tag, 
melyre homokmárga, világosszürke homok laza homokkőpadokkal telepe
dett. Kövületeket benne nem sikerült találnom. Petrografiai minősége 
azonban a köbölkút-kisujfalusi homokokhoz utalja. Összefüggően a leg
magasabb pontokat borítja, mélyebb fekvésű területen pedig apró fel
tárásokban bukkanunk rá. A kék agyagot, mint legrégibb tagját az itt.
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előforduló fiatal pontusi képződményeknek mindössze két helyen talál
tam feltárva. így a gróf Zichy Miklós szent-péteri téglavetőjében az 
új-gyallai országútnál 155 mj magassági pontnál és Uj-Gyalla községtől 
K-re a Perbetére vivő út bevágásában. Mindkét helyen finomabb, durvább 
homok telepedett rá vízszintesen itt-ott laza homokkőpadokkal. E kék 
agyagréteg elég mélyen fekszik az említettem homok alatt, mert mint 
többek bemondásából tudom: Szent-Péter község egyes kutjaiban 12— 20 mj 
mélységben éretik el. Egyes rétegei márgásak e kék agyagtömegnek, 
mely márgás részben cypriseket találtam. (így a Zichy említett tégla
vetőjében egy 20 mj - re ásott kút kiszedett anyagjában.)

A pontusi homok már nagyobb, összefüggőbb elterjedésben fordul 
elő. Szürke, erősen csillámos, középfülöm homok ez, melybe vízszintes 
településű laza homokkőpadokat találunk, melyekben nem ritka a fel
oldott héjú kövületmaradvány, itt-ott ép oly rossz fentartású növeny- 
lenyomattal. Ebből a homokból áll az uj-gyallai szőlő, Uj-Szőlő, Les
hegy, Medgyesfarok, Melegoldal, kurtakeszi szőlő, Kurtahegy, Öreg- 
erdő magaslatok. Az egykori pontusi tóba mélyen benyúló földnyelvek 
ezek, melyek végződését ENy felé a Szent-Péter, Uj-Gyalla, Perbete köz
ségeket összekötő országút jelzi. A homok és agyag határán világossárga 
homokmárgák találhatók ép úgy, mint azt a Gurgyal-hegyen Perbete 
határában vagy Kürtön konstatáltam.

A diluviális képződmények,— mint takarói az említett pontusi lera
kodásoknak —  szerepelnek és pedig, mint vörös agyag kavics és vasok- 

* keres durva homok.
A vörös agyag az Uj-szőlő és szent-péteri erdő magaslatokon for

dul elő, mely diluviális édes vizi mészkő-málladék. DK felé való folyta
tása ez a Gurgyal hegy tövében már az előző évben a 188 ^  magassági 
pontnál feltárásban levő édes vizi mészkőnek.

Ezzel hasonló korúnak vélem azt a kavicslerakódást, melyről 1897. 
évi jelentésében tesz említést H orusitzky H enrik kollegám a Madar község 
határához tartozó Kövecses hegyről 178 mj tengerszin feletti magasságban.

E kavicslerakódásnak folytatását találtam én a szintén Madar köz
ség határához tartozó Melegoldal magaslat 198 mj  tengerszin feletti ma
gasságú pontja mellett, tehát területemnek épen határán. Itt egy nagyobb 
gödörben találtam feltárva a kavicsot, mely legömbölyített és jókora, néha 
gyermekfej nagyságú is.

Alatta és a környező magaslatokon mindenütt szürke pontusi homok 
és homokkő foglal helyet.

Benne semmi kövületet nem találtam, daczára annak, hogy az épen 
nálam levő Liffa Aurél geológus kollegámmal a kavicsgödröt többszörö
sen átvizsgáltuk.
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A diluviális képződmények utolsó tagját durva vasas homok kép
viseli itt.

Az említett pontusi korú lerakodásokból fölépített magaslatok völ
gyeinek oldalába, nemkülönben e magaslatok irányába ÉNy felé hosszan 
elnyúló buezkákon e durva vasas homokot találjuk vékonyabb-vastagabb 
rétegekben.

Ez borítja a Szent-Péter, Uj-Gyalla és O-Gyalla közötti dombok 
valamennyiét. így az Újhegyet, Kiserdőt, Kopaszhegyet, Csőszhegyet és 
Vadas erdőt, nemkülönben a Hetényi szőlőt. D felé való végződései ezek 
a buezkák annak a hatalmas diluviális terrasznak, melynek Ny felé 
Udvard, Bajos, Bagota, O-Gyallánál láttuk megszakadását.

Alluviális képződmények a gutái sík területen az Andód-Érsekujvár 
köré eső Hármas (Homoki) hegy, a Szimő melletti Belső-sziget homokja, 
nemkülönben a Fekete víz és Kis-Duna közötti Szeli-rét vízjárásos homok
területe s ezekkel a Nyitra, Vág és Kis-Duna egyesült alluviuma hatal
mas iszaplerakodásával s még nagy kiterjedésű mocsaraival együtt. 
A Szent-Péter melletti dombos vidéken mindössze a homokbuezkák között 
húzódó egy-két kis ér hordalékának vékony sávja.

Talajismereti rész.
A szent-póteri dombos terület talajviszonyai meglehetősen egysze

rűek. Az említett pontusi korú magaslatok talajfélesége rendszerint agya
gos homok, mely az erősen meszes pontusi homok kulturrétege. Gyakori 
benne, főleg a feltárások környékén a homokkő-törmelék.

A diluviális (édes vizi) mészkő málladéka vörös agyag, mely azon
ban nem borít nagy területet, csak egyes foltokban láthatjuk főleg az új- 
gyallai szőlő dombon. Sekély rétegű erősen kötött talajféleség.

A diluviális homok lazább kötöttebb agyagos homok feltalajával 
már uralj a e dombvidéket.

Kötöttebb az agyagos homok ott, hol vékony rétegben takarj a a pon
tusi képződményeket, lazább a magaslatoktól nyűgöt felé, hol helyenkint 
majdnem futóhomokba megy át. Ez utóbbi helyen mélyrétegű is. Míg 
ugyanis Szt-Pétertől K felé nem egy helyen látjuk kibukkanni e diluviális 
homoktakaró alól a pontusi homokot, a Meleg-oldal magaslaton pedig az 
említettem kavicsot; a talajfuró pedig csaknem mindenütt felhozza a pon
tusi rétegeket, addig tőle Ny-ra már ezt nem konstatálhatjuk.

E diluviális homok erősen vasokkeres s így kulturrétege is vöröses 
barna szinű.

A Ny-i részen dohány és szőllőt, aK-i magasabb emelkedéseken főleg 
ez utóbbit termelik.
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Az alluviális hordaléktalajok nagy kiterjedésben s nem kevesebb 
változatosságban a gutái sikterületen fordulnak elő.

Hatalmas árterület ez, hol három tekintélyes folyó legfiatalabb hor
dalékát látjuk a talajban összevegyülve, t. i. a Nyitra, Vág és Kis-Dunáét.

E folyók jelenleg szabályozva vannak. A terület talajviszonyainak 
mostani állapotát közelebbről megvilágítandó, tekintsünk vissza a közel 
múltba, a szabályozás előtti időkbe.

A tavaszi hóolvadáskor, vagy nagyobb esőzések alkálmával az em
lített három folyó kiáradva, óriási területeket borított el árjával. A három 
folyó vize összeérve, ilyenkor összekeverődtek hordalékaik is. E hordalék 
finomabb homok- s főleg iszapból állott. Homok rakódott le az áradás 
kulminácziójánál, iszap az apadás bekövetkeztével. E nagy és gyakori ára
dások nagy változásokat idéztek elő a Yág mellékeinek1 talajában s egy
szersmind megszabták e terület talaj féleségeinek fokozatos változások 
által kialakulandó jövőbeni képét. Az áradásoknál lefolyó óriási vizmeny- 
nyiség szabadon választva utat magának, a síkterületen medrét úgyszól
ván évről-évre változtatta. Az elhagyott medrek, erek s mélyedmények az 
áradásoknál vízzel táplálva, a vizi növényzetnek (nád, káka) dúsan díszlő 
területei lehettek. Eliszapolódva, védtöltésekkel elzárva idővel kifolyási 
helyük : mocsarak, tócsák lettek az egykori erek, az elhagyott medrek. 
A sok vizi növény elhalt maradványa összegyűlve, benne tőzeggé változott, 
míg a felső réteg, mikor kiszáradott az ingovány, lassan átalakult s az 
egykori nádas rétté változott. A rétek azonban áradások hijján lassankint 
pusztulnak s a nádas térségek, sík mocsárvidékek ma már nagyobb részt 
eke alá kerültek.

Nézzük e processust területemen, a gutái sík vidéken.
A Yág folyónak egykori medrét a Nyitra felé eső részen Szimőtől 

kezdve Gutáig a Hajó-út, Dngócz-nádasok, a Perjés, Telek és Tagy dűlő
kön átmenő ér, a Hosszú-Gyiir és Szilas ere mutatja. Egykori mélyed- 
ményei ugyancsak a baloldalon a Barócs, Gyiirek, Kövecses dűlők. Jobb 
oldali elzárt medre a Szimő-Kamocsa közötti Holt-Yág; mélyedményei 
pedig a Barom-élő, Kis-Nyilások, Gasák-derék, Nád-derék.

A felsorolt elzárt medrek a Vág mindkét oldalán még ma is mo
csaras területek, posványok, a mélyedmények már rétek, kis részben 
elszórt zsombékos területek fekete székes agyagtalajjal.

A Nyitra jobb oldalán a Gyürűs-tó, Fekete-láb és Szitő-ér posványái 
mentén a Tormól, Lapossági csőszház és gunyhó környéki, nemkülönben 
a Gög- és Ó-Guta tanyák, Szakóra, Báczréti kút, Székes-rétek és Hrube- 
luki mélyedmények ugyancsak az előbb a Yág két partján említett talaj- 
változatokat mutatják.

A Kis-Duna és Fekete-víz együttesen a Batonyai rétek, Csóványos,

(.6)
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Kikelet mélyedmények fekete, székes agyagjait hozták létre; a Kis-Duna, 
Császta és Dodvág pedig a Bot-akla, Söllet, Eger és Birák szigetje egy- 
része, Negyven-pénzes, Gólyás és Bakottyás székeseit.

A Vágduna jobb oldalán a Csiga-gyür, Császtaháti rétek és Kanizsa- 
rétek mind szűkebbre szoruló posványszigeteit és szekes rétjeit alkotta.

A Vágduna bal oldalán hasonló módon keletkezett a Hantolt-nád, 
Vad-ásvány, Holt-Duna és Hordó-víz mocsarai mellett az Olmosi-tilalmas, 
Pogány-hely rétek, Kamenczi-hát fekete, székes agyagjai.

Altalajukat tekintve az említett mocsaras területek, posványok s 
az azok környékén elterülő rétek fúrásaim nyomán a következő képet 
mutatják.

A szabályozás folytán megcsappan vizű erek és mocsaraknál a zsom- 
békos felső réteg alatt rendesen víz következik, melyben rothadt növény
részek úszkálnak. Ennek alján kékes iszap következik, mely vízi növény 
maradványokat tartalmaz kisebb-nagyobb mennyiségben. Ez az iszap sok 
esetben erősen homokos.

A mocsarak kiszáradása processusában ez első stádium után a 
fekete székes agyag vagy szivaly feltalaj következik, melyet az altalajban 
fehéres-sárgás székes iszap kisér. Ez a felsorolt mélyedmények talaj
szelvénye.

Mindkettő alapágyát területemen durvább sárgás homok képezi.
E talajféleség idővel mindjobban el fog székesedni. Az erősen kötött 

fekete agyagban lassan fogy a szerves anyag s mint nagy mocsaras terü
letek kiszárításánál csaknem mindenütt, úgy itt is fehér foltok jelennek 
meg idővel a réteken —  s ez - a vak szik.

A Nyitra, Vág és Kis-Duna folyók, nemkülönben a Eekete-víz, 
Császta, Dodvág, Vad-ásvány és Hordó-víz mellékén szélesebb-keskenyebb 
sávban még egy talajféleségről kell említést tennem. Ez az említettem 
vizeknek fiatalabb hordaléka.

Ha ugyanis a mai ártereken, a védőgátak közötti hullámtereken 
nézzük a talajt —  tehát a legfrissebb hordalékot —  úgy abban kis homok
szigetek mellett világos-sárgás színű iszapos homokot látunk, mely a mai 
mederből távolodva, mind iszaposabb jellegű. A parti csillámos dur
vább homok főleg a Vág és Vágduna mentén a kanyarulatok oldalában 
képez kis szigeteket épp úgy, mint zátonyokat magában a folyóban. A hul
lámtér gyümölcsöseiben és füzeseiben már erősen iszapos és finomabb e 
homok, míg a töltéseken túl közvetlen a szabályozás előtti s az azóta 
történt áradások hordalékait látjuk elég mély rétegű homokos iszap 
alakjában.

Kisebb dimenziókban ugyanez konstatálható —  a három említett 
folyón kívül —  területem erei, patakjai mentén is; nevezetesen a Fekete
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víz, Császta-, Dodvág-, Aszódi-ér, Yad-ásvány, Hordó-víz mentén vékony 
sávban.

A Nyitra jobb oldalán ilyen iszaptalaj borítja a Gugi réteket, a Kis- 
Anyala-, naszvadi- és gyótvai rétek jó  részét; a Vág és Vágduna bal 
oldalán a mostani és egykori meder közötti területet, melyhez tartozik a 
Szimő fölötti Belső-sziget déli része és a Tagy-dülő, a Kamocsa fölötti 
Nagy-Veiz egy része, továbbá a Kamocsa alatti Páskó, Nagy-Guta fél, Csüge- 
szege, Tilalmas-rétek, Leveles, Tölgyhát-domb és Csörgő dűlők.

A Vág jobb oldalán É-ról D-nek a Baromélő egy része, Tulsó-fél, 
Kis-sziget és a Vág és Kis-Duna beszögellósi területei. A Kis-Duna men
tén, annak bal oldalán a Fekete-víz és Aszódi-ér köze a Csóványosi Borkafa 
és Sereg-akol közötti részszel.

A Kis-Duna és Vág-Duna jobb oldalán a Disznókút, Akolhely, Szegtó, 
Kozma, Botakla egy része, Urakla, Bókóny; a Guta alatti Csiga-Gyür és 
Földek dűlők. A Császta mellett a Gubány-akla; a Dodvág mellett pedig 
a Nagyszeg pusztától Márokház dűlőig mindkét parton végig húzódó 
vékony sáv. Ez iszap talaj ok legnagyobb része szántóföld, kis része rét, 
kaszáló, legelő.

E legfiatalabb iszaplerakodás és a mocsári üledék között kis kiterje
désben ott találjuk azokat a területeket, melyek a szabályozás előtt is csak 
igen ritkán voltak vízzel borítva. Ezeket a kis emelkedéseket legrégebben 
fogták eke alá. Ilyen homokos agyagterületek a Vág és Nyitra között az 
egykori Vágmeder parton a Kamocsa fölötti Perjés-telek egészen, a Gyü- 
rek, továbbá a Tagy, Kövecses és Szakóra dűlők egy része. A Vág és Kis- 
Duna közén a Császta és Dodvág közötti terület ugyancsak e talajtípust tün
teti fel. Altalaja rendszerint még fekete agyag, melyet székes iszap követ.

Legkisebb elterjedést mutat e sík területen a homok.
Érsekújvárnál a Nyitra folyón túli homokbuczka-vonulatok folyta

tásait leljük fel. így az egykori —  most már teljesen elpusztult —  érsek- 
újvári vár egy ilyen homokdombon épült. Ez a mai piacztéri belső-város 
és kalvári-dombon még konstatálható.

A Nyitrán túlról a Jamnicky és Nagy-Anyala puszták homokbuczka- 
vonulata áthúzódik a folyó jobb oldalára is a Hármas (Halmoki) hegyet 
alkotva, majd tovább ÉNy-nak Andód községet találjuk egy liomokbucz- 
kán a Paptó-kanális jobb oldalán. Környezi pedig e homokot sötét-barna, 
nem ritkán fekete, homokos agyag, mely már mocsári üledék. Homokot 
találunk még a Szimő fölötti Belső-sziget É részén és a Kis-Duna Fekete
víz közötti Szeli-réteken.

Amaz szél-, ez vízhordta homok. A feltalajuk laza homok, még pedig 
a szélhordta homokoké vasas, az utóbbiaké meszes, kissé iszapos. Amott 
az altalaj sárga durvább homok, emitt szürke meszes homok.
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Fekete homokot találunk a Vág és Nyitra közén a Szító- (Határ) ér 
mindkét partján vékony sávban, a Eácz-akol és Szakóra között, nem
különben az Ólmosi tilalmason és Tölgyháti dombon kis szigetek alakjá
ban. Altalaja durva sárga homok. E szigetszerűleg előforduló E— ’D-i irányú 
homoksávok nem egyebek, mint a Vág egykori medrének parti zátonyai.

Végül még egy talajtípusról kell említést tennem, melyet a Vág és 
Kis-Duna közötti Öreg nagy szigeten, nemkülönben a csallóközi mocsaras 
részeken figyeltem meg. Egykori vizjárásos helyek, elapadt erecskék part
jain fordul elő. Világos szürke iszapos homok ez, mely kanyargós kis 
szalagokban húzódik a rétek s legelőkön keresztül-kasul.

Ilyenek nagyobbak közül a Batonyai domb, Háj óháti domb.

A m. kir. földtani intézet évi jelen tése. 1901. 10


