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(Jelentés az 1902. évi részletes agrogeologiai fö lv é te lrő l) 

H orusitzky H enrik-íőI.

Az 1902. évi nyár folyamán, az előző évi fölvételeim kapcsán nyu
gat felé folytattam a részletes országos agrogeologiai kutatásaimat.

Fölvett területem a 13. zóna XVIII. rovat ÉNy jelű lapra esett.
Az országos rendszeres fölvételeimen kívül, földmivelésügyi magyar 

királyi miniszter úr 0  Nagyméltóságának rendeletére Videfalván (Nógrád- 
megye) Asbóth János Űr birtokán is töltöttem rövidebb időt, a birtok 
agrogeologiai viszonyainak megismertetése végett, a miről szóló jelenté
sem 1902. év július havában a földtani intézet igazgatósága által fel is 
terjesztetett.

Az év folyamán ugyancsak a miniszter úr 0  Nagyméltóságának 
magas rendeletére azon megtisztelő megbízást is vettem, hogy a Fertő-tó 
geológiai és mezőgazdasági tanulmányozásában, dr. Szontagh Tamás magy. 
kir. bányatanácsos, osztálygeologus elnöklete alatt részt vegyek. A Fertő-tó 
vizsgáló-bizottság jelentését még az év folyamán készítette el, melyet a 
magas minisztérium A Fertő-tó geológiai és mezőgazdasági viszonyai
nak tanulmányozására kiküldött bizottság jelentése czím alatt ki is 
nyomatott.

Ürm ény környékének oro- és hidrografiai viszonyai.

Ürmény község és környéke a Nyitra és Vág völgyek vízválasz
tóján fekszik. Ezen vízválasztó egy diluviális terrasz, a mely észak
nyugat-délkeleti csekély lejtésű, míg Érsekújvár alatt az alluviális terü
leten ellapul. Az ürményi plató 140 méternyire fekszik a tenger színe 
felett. E terraszt kisebb erek, száraz völgyek szelik, a melyek hasonló
képen délkelet felé haladnak és a Folas-patakba nyúlnak. A Folas-patak 
területünkön Ürménytől Puszta-Dögösig déli irányú, innen pedig nyugat 
felé veszi irányát.
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Területünk délnyugati részén egyes homokbuczkák magaslanak ki, 
a melyek hasonlóképen északnyugat-délkeleti irányt követnek.

A Szandner- és Cserni-Vrssek-puszták környékén egy alacsonyabb 
terrasz terül el, a mely a diluviumban még árvizes területet képezett. 
Ezen terrasz 122 méternyire fekszik a tenger szine felett.

E területen belül ldsebb-nagyobb székes mélyedmények fordulnak elő.

Geológiai viszonyok.
Területünk geológiai alkotásában két korszakbeli képződés játszik 

szerepet:
1. plioczénkorbeli pontusi tó-üledék;
2. diluviális szubaerikus lerakodás és metamorph-képződmények.
Pontusi emelet. A szóban forgó területen a pontusi képletek képezik

a vidék alapágyát. Artézi kútak ásásánál mindenütt a pontusi képletekre 
bukkantak. Feltárásban csakis a Eolas-patak meredekebb lejtőin for
dulnak elő, továbbá egy kisebb folton az Uj-Poros puszta alatt lévő ér 
nyugati ága végén, az erdőben homokos-kavicsos agyag alakjában szintén 
arra enged következtetni, hogy itt hasonlóképen régibb képletekkel van 
dolgunk. Az ottani nép állítása szerint e helyütt egykoron kavicsbánya 
is lett volna.

Diluvium. A diluviumban homok, lösz és mocsárlösz keletkezett.
A homok meglehetős durvaszemű, a mely közé azonban elég lösz

anyag is van belekeverve. Területünkön a homok mindenütt buczkákat 
képez, a melyek északnyugat-délkeleti irányban egymást követik. A ho
mokbuczkák feltalaja agyagos homok.

A lösz Ürmény környéken legelterjedettebben fordul elő. A lösz
platót csak egyes erek és völgyek szelik, a melyek talajnemei a tipusos 
lösztől és ennek vályogfeltalajától különböznek. A vályog legtöbb helyütt 
sósavval kezelve kevésbbé pezseg, és kevesebb humusz következtében 
barnás színű.

Az alacsonyabb terraszon mocsárlösz terül el, a mely diluviumban 
árvizes terület volt még. Ennek feltalaja a tipusos löszénél jóval humu- 
szosabb. A moesárlösz területén belül kisebb-nagyobb székes mélyedmé
nyek fordulnak elő.

Erről bővebben a Földtani Közlöny 1903. évi, XXXIII. kötete 
209— 216. oldalon A diluviális mocsárlöszről ezím alatt már megemlékez
tem. És miután ez év folyamán dr. semsei Semsby Andor 0  Méltóságának 
bőkezűsége folytán alkalmam nyilt ezen képződményt a többi lösznemek
kel együtt bővebben tanulmányozni és kilátásba helyeztetvén, hogy a 
jövő években a tanulmányomat még folytathatom: a mocsárlöszről szóló 
ismertetéseimet még továbbra magamnak fentartani bátor vagyok.


