
15. Geológiai jegyzetek Sárisáp vidékéről.
(Jelentés az 1903. év i agrogeologiai fölvételről.) 

L iffa  AuEÉLtól.

Az 1903. évi országos részletes geológiai fölvételek alkalmával azt 
az utasítást vettem, hogy fölvételi munkámat ott, a hol azt a múlt eszten
dőben félbe hagytam, — folytassam. Ennél fogva munkámat az 1902. óv 
folyamán a dorogh-leányvári országútmentón elhúzódó dombság K-i szélén 
kezdtem meg és folytattam a dorog-tokodi úttól I)-, illetőleg DNy- és Ny-i 
irányban, az 1 : 25.000 mértékű vezérkari térkép 15. zóna, XIX. rovat 
EK jelű lapján.

A nyári munkálat alatt fölvett területemet következő községek ha
tárolják : E felől a Tát s határába eső Gyilok földek síksága, Tokod és 
Dorog, K felöl Leányvár, D felől Dágh, Kirva, Epöly. Ny felől pedig a 
nevezett lap szóiéig jutottam el.

t é r s z ín i  v is z o n y o k .

Ezen nagyjában körülhatárolt terület, a Duna alluviumát D felől 
beszegő alacsony hegyvidék, a Vérteshegység ÉK-i végnyulványait ké
pezi, a melyeknek főként északkeleti részeiben régi idő óta serényen 
folyik a kőszénbányászat. Határolója egyúttal D felől a magyar kis me- 
denczónek, a mely csaknem egyközesen halad a Duna medrével Ny-ró! 
K  felé. Többnyire dombos, hegyes terület ez, a mely csak igen kevés, 
szűk völgytől van megszakítva. Annál számosabbak azonban a hegyek 
lejtőiről a völgyekbe vezető mély vízmosások, a melyek sokszor hatal
mas és igen tanulságos feltárásokat nyújtanak.

Legnagyobb völgye e területnek az Oregárok menti völgy, mely 
folytonos emelkedéssel Tokodtól ÉNy- DK-i irányban Sárisápnak és Nir
vánák húzódik. E völgyből ágaznak ki úgy K, mint Ny felé a ná
lánál jóval kisebb mellék ágai, melyek meanderszerű kanyarulataikkal 
a területnek főközlekedési irányait képezik. Ilyenek: az ebszőnyi bánya
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művek felől Szt-Keresztnek vezető völgy, a Sárisápról Epöly- és Bajná- 
nak vezető ú. n. Sápi-völgy, a Csolnoknak s Dághnak vezető kisebbszerű 
völgyek stb.

Területünk orografiai viszonyait vizsgálva, azt találjuk, hogy ezen 
alacsony hegyvidék, mely E felől meglehetősen meredek partokkal kezdő
dik, Ny-i irányban mindinkább magasodik, míg DK felé hullámszerű 
dombsorozataival mindinkább ellapulva, egész alacsony dombvidéket 
alkot. A hullámos külsejű dombvidék azonban területünkről már kiesik, 
mivel nagy része a szomszédos 15. zóna, XIX. rovat DK lapján terül el.

Magasság tekintetében első pillanatra kiválnak a már messziről 
látható mészcsúesok, a mik e területnek legmagasabb pontjai. Ezek között 
legnagyobb a Getehegy (457 m t. sz. f. m), melynek a hozzá simuló 
Öregkövén (324 m) és Hegyeskövön (309 m), valamint a tőszomszédságában 
levő .Magoshegyen (308 m.) kívül, a Dorog vidékén elnyúló Nagykőszikla 
(335 m) és Heinrichshöhe (340 m) folytatását képezik. Sárisáp és Bajna 
között a mészcsúesok ismét feltűnnek: Babálhegy (289 m), Babálszikla 
(317 m), Őrhegy (300 m), Epölyi szikla (280 m) stb. alakjában, a mik a 
Ny felől húzódó dachstein- mészvonulatnak kisebb-nagyobb tartozékai. 
Ezeken kívül ki kell még emelnünk a Mogyorós határába tartozó Köles- 
hegyet (297 m), a mely figyelmünket főként azzal vonja magára, hogy a 
tokod-mogyorósi dombok sorából meredek édesvízi mészszirtjeivel kiemel
kedve, tetején terjedelmes nagy platót alkot.

Mivel ezen elsorolt hegycsúcsok egymással szoros összefüggésben 
nincsenek, hanem inkább különállók, —  nem is lehet rajtuk semmi ge- 
rinezrendszert megkülönböztetni, a mennyiben a túlnyomó mértékben 
diluviális lerakodásokból álló dombság, —  melynek magassága átlag 
200— 250 m között ingadozik, —  egyszerűen hozzásimul.

A hegyek és dombok lejtőiről, mint fentebb említettük, számos 
mély vízmosás vezet a völgybe, melyek a hegységről lerohanó vizek foly
tán jöttek létre s legnagyobb számmal Tokod és Sárisáp között talál
hatók.

Yizi viszonyok tekintetében területünk felette szegénynek mond
ható. Egyedüli számba jövő patakja a Malom- vagy Öregárok, a mely 
Uny felől jőve, Tátnál torkol a Dunába. Hosszúsága ugyan elég nagy, 
a mennyiben mintegy 18 km-t tesz ki, csakhogy vízmennyisége oly cse
kély, hogy nagyobb nyári szárazság idején alig tudja a malmok vízszük
ségletét fedezni. Vizét főként Sárisáp közelében, a Szlaniszka dolinában elte
rülő mocsárterületről nyeri, a melynek száradásával arányosan vize is 
apad. Egy másik, sokkal jelentéktelenebb a Bajna felől jövő patak, mely 
EpÖlynél ketté ágazva, egyik ágával D-nek folyik a Ballogvölgybe, a másik
kal pedig a fentebb említett mocsárterületbe torkol.

(2)
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Ezeken kívül megemlíthetjük még ama kisebb-nagyobb terjedelmű 
mélyedményeket, —  mik főkép a terület Ny-i részén Nagy-Sáp vidékén 
találhatók, —  a melyekben a dombokról lecsurgó víz meggyűlik, s kellő 
esés híján lefolyni nem tud.

Források tekintetében területünk meglehetősen szegény, mert szá
muk mindössze 3—4-re tehető azoknak, a mik élvezhető vizet tartalmaz
nak. Ilyet találunk a Tokod—Dorog között elnyúló vízmosás mentén, 
Dágh közelében és Sárisápon. Valamennyien nagy valószínűség szerint 
diluviális rétegekből fakadnak, a mik e terülüten igen tetemesen vas
tagok. —  Legutóbbi a község K-i lejtőjén fakad s jóllehet vízbősége nem 
nagy, mégis elegendő arra, hogy-— szűkén bár— az egész községet ellássa. 
Ezen egyetlen forráson kívül nincs a községnek kútja, a melynek vize él
vezhető volna; ennek szükségét érezve kénytelenek a 2 km-nyire fekvő 
Babálhegy alatti kutat használni, mely elég bőven igen üdítő s egészséges 
vizet tartalmaz.

GEOLÓGIAI VISZONYOK.

Fölvett területem geológiai alkotásában következő képződmények 
vesznek részt:

Felső-triász : a) dolomit (fődolomit)
b) daehstein mész (megalodon mész);

Nummulites lucasanus agyag,
« striatus mész és homokkő;

hárshegyi homokkő,

Paleogen: eoczén

oligoczén :
alsó-oligoczén=

, , t  , f cyrenás agyag felso-ohgoczen = 1

kisczelli agyag: 
cyrenás agyag,

1 pectunculus homokkő és homok;

Diluvium: 

Alluvium:

mésztufa, 
lösz;
futóhomok, 
mocsár területek.

1. JL T r iá s z  területünknek legrégibb képződménye, a mely rész
ben mint dolomit, részben mint daehstein mészkő van képviselve.

A dolomit csak igen alárendelt mértékben lép fel Sárisáp és Bajna 
vidékén. Előbbi helyen a sárisápi malom mellett az ú. n. Quadriburg és 
Puszta vinohradi nevű hegyeken található, a hol a völgy felé fordult lej
tőkön bukik ki. —  Felülete meglehetősen mállott, összerepedezett; színe 
helyenként halavány rózsás. Friss törési felülete ellenben tömött kemény 
s csaknem teljesen fehérszinű. A Quadriburg hegyen — mely M etternich 
herczegné tulajdonát képezi —  elég nagy terjedelmű feltárásban fejtik s
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utak kövezésére használják. Mivel azonban a kőfejtés ez idő szerint csak 
a legkezdetén van, ép azért nem igen vehető ki a kőzet rétegessége s nem 
határozható meg a dőlési iránya.

A dolomitra közvetlenül lösz települ úgy a Quadriburg, mint a 
Puszta-vinohradi hegyen, a mely meglehetősen vastag takarót képez rajta.

Bajna vidékén, az Újszőlőhegynek 242-es magassági jegygyei jelzett 
részén van a dolomit feltárva. Kiterjedése itt se nagy, a mennyiben csu
pán ezen kis területre szorítkozik. Felülete ennek is összerepedezett s 
mállott, míg bensejében egész ép. Itt is lösz takarja, csakhogy már jóval 
vékonyabb réteggel, mint előbb. Kristályokat sem az előbbi, sem ezen a he
lyen nem találtam, valamint hogy nem sikerült hosszabb keresés daczára, 
kövületet lelnem.

Sokkal gyakoribb és jóval nagyobb területeket borít a dachstein- vagv 
megalodon-mész, a mely legtöbbnyire halavány szürke, majdnem fehér 
színű. Felülete ennek többnyire lenyalt, sima, mi a csapadék vizek oldó 
hatásának tulajdonítható. Ritkábban összerepedezett, főként oly helyeken, 
a hol vékonyabb-vastagabb kalcziterek széldelik széjjel, a mik a csapadék
vizek hatása folytán kioldódtak. Friss törési felülete tömött, ritkán fino
man szemcsés, a melyben igen gyakran vékony kalczitcsíkok láthatók, a 
melyek mentén összetartása meglehetősen laza. Területünkön számos he
lyen fordul elő; legnagyobb mértékben a Gete-hegyen lép fel, a melynek 
csaknem egész tömegét képezi. Teteje egészen kopár, csupa mészkőtömb 
födi, a mik messziről igen festői képet nyújtanak. Erdő csupán az E-i 
lejtőjét takarja, a melyen azonban itt-ott kibuknak a mésztuskók. A Geté- 
ről a dachstein-mész átnyúlik a vele szomszédos Öregkőre. Csakhogy itt 
a dachstein-meszen kívül még hárshegyi homokkövet is találunk, — még 
pedig a hegy Ny-i lejtőjén —  a mely, úgy látszik, közvetlenül a mészkőre 
települ. Ép ilyen diszlokáczióban találjuk a Hegyeskő É-i lejtőjén; a Babál- 
hegyen és kisebb mértékben az Epölyi sziklán, mintha csak állandó 
kísérője lenne ezen mészkőnek. Hasonló települési viszonyokat talált 
dr. Schafarzik F erencz bányatanácsos a Pilis hegységben.*

Előfordul még ezeken kívül a megalodonmész: Csolnokon a Pollus- 
hegyen, Magoshegyen s ez utóbbival szemben az annavölgyi bányatelep 
közelében, kisebb mértékben a Rotfeldberg-en. Nagyobb kiterjedésben 
találjuk Sárisáp közelében Babálhegyen, Babálsziklán, majd Epölyön az 
Epölyi sziklán és Bajnán az Őrhegyen, Mulatóhegyen és Nyikán. Vastag
sága mindenütt tetemes, de az Őrhegyen talán a leghatalmasabb, a hol az 
országúttól egész a tetőig követhető.

*  D r. S c h a f a r z ik  F e r e n c z  : Jelentés az 1883. év  nyarán  a P ilis  hegységben  
eszközölt fö ld tan i részletes fe lvéte lrő l. (Fö ld tan i K öz lö n y  1884. X IV .  köt. 266. 1.)
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Az elsoroltak közül, figyelmünket leginkább a Babálszikla mész
köve ragadja meg főként azért, mert tetején, a hol egész kopár sziklákat 
képez, gyönyörű szép mészbreesiára bukkanunk, a mely közvetlenül a 
megalodonmészre települ. A brecsia nagy, szögletes dachsteinmész da
rabokból áll, a melyeket halaványvörös, csaknem testszinű czement- 
anyag köt össze. Vastagsága igen csekély.

A dachsteinmeszet e vidéken ipari czélokra több helyen fejtik. 
A legnagyobb kőfejtőt találjuk az ebszőnyi bányaművek felett fekvő 
Hegyeskövön, a hol a bányatársulat nagy aránynyal berendezett kemen- 
ezéiben meszet éget belőle. Kisebb kőfejtők vaunak Csolnokon, Sárisá
pon, Bpölyön s Bajnán, a hol a mészkövet részben építkezési czélokra,

a == dolomit, b =  megalodonmész, c —  oligoczénhomokkő, d =  mésztufa, e =  lösz,
/ =  mószkőtörmelékes lösz, g —  alluvium.

részben útak kövezésére használják; Bajnán ezeken kívül szintén meszet 
égetnek belőle, de csupán a gazdasági szükségleteknek megfelelő mér
tékben.

A vidék alaphegységének alkotásában úgy a dolomit- mint a mega- 
lodonmészkőnek elsőrangú szerepe van. Meglehetős terjedelmes medenczét 
képeznek, a melyből a fennebb émlített dolomit- s megalodonmészkő- 
hegyek emelkednek a felületre. A medenczét részben harmadkori, rész
ben divuliális és jelenkori képződmények üledékei töltik ki, a mint ez a 
fennebbi szelvényen (1. az 1. ábra) jól lálható, a melyen a hossznak a 
magassághoz való viszonya, H : M=1 : 5.

A p a le o g e n  csoport e területen részben az eoczénnel, részben 
az oligoczénnel van kifejlődve oly mértékben, hogy bő alkalmat ad a be
ható tanulmányozásra.

Az eoczéimeh csupán fiatalabb lerakodásai kerülnek a felszínre, még 
pedig mint nummulites lucasanus, a nummulites striatus és nummulites 
Tchihatcheffi rétegek.
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A nummulites lucasanus-színt, mint barna, kissé vörösbe hajló, 
tömött agyag van jelen, a mely töménytelen mennyiségű Nummulites 
Lucasanuson kívül még egyéb kövület-töredékeket is tartalmaz. Fellép 
elég nagy kiterjedésben egyrészt Mogyorós mellett a Köleshegy nyugati 
lejtőjén, a szentkereszti ut mentén; másrészt a tokodi bányaműveknél, a 
dorogi Nagykőszikla közelében.

A mint Mogyorós mellett, a Szent-Keresztre vezető mély útban levő 
föltárásból látható, a lucasanus agyagot közvetlenül lösz takarja. Ugyan
ezen kemény, kötött agyag kibukik a felületen is, a hol Nummulites 
Lucasanuson kívül számos egyéb, de főként igen nagymennyisgű koraitok 
s azok töredékei hevernek a felszínen.

Tokodon a lucanus-színt közvetlenül a bányaművek közelében s a 
dorogi Nagykőszikla mellett kerül a felszínre, a hol hasonló tömött, ke
mény, rengeteg mennyiségű nummulitest tartalmazó, kissé homokos agyag 
alakjában lép fel.

A Nummulites striatus rétegek részben mint mészkő, részben mint 
homokkő buknak ki a Geteliegy É-i lejtőin, a tokodi bányaművek kö
zelében.

E mészkő igen laza, mállásnak indult; színe sárgásfehér; szövete 
durva s erősen homokos. Felszíni elterjedése meglehetősen nagy s e mel
lett elég gyakori. Legszebben van a Getehegyhez észak felől csatlakozó 
dombok egyikén kifejlődve, a hol egy körülbelül 4'0— 5’0 m. magas fal 
alakjában van feltárva.

E feltárás szelvényét a következő 2. ábra tünteti fe l:

/ '

2. ábra.
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Legfelül barna, laza, itt-ott kevés kavicsot tartalmazó, agyagos ho
mokot találunk (a), a mely alsó részében egészen vörös szinű. Ez alatt 
eleinte csak keskeny, majd a lejtő irányában mindjobban vastagodó terra- 
rossaszerű agyag (b ) látható, a mely mész- és homokköves lejtőtörme
lékre (c) rá fekszik. A következő réteg csaknem egészen fehérszínű homo
kos agyag (cl), a mely alatt laza összetartáséi, Nummulites striatus tar
talmú homokos mész, foglaltatik. Vastagsága körülbelül 4 m Ez utóbbit 
számos, tenyérnyi széles, fölülről lefelé haladó repedés szeli át.

Érdemes még megemlíteni, hogy e helyütt a gerinczczel csaknem 
egyközesen haladó mély repedések láthatók, a melyek akár erózió, akár 
sülyedés által jöttek létre, a felületnek egész terraszszerű külsőt kölcsö
nöznek. A fentebbi szelvény is egy ily repedésnek feltárt falát ábrázolja.

A homokkő, a mely ép úgy mint a mészkő, tele van Nummulites 
strialussal, meglehetősen laza s durva szemű. Színe világos-sárga, majd 
fehéres. Elterjedése előbbinél jóval csekélyebb, mivel csupán a tokodi 
bányatelep környékén található, a hol azonban vastagsága, a feltárásából 
ítélve, meglehetősen tetemes lehet.

Települését tekintve azt találjuk, hogy míg a homokkő a tetőn terül 
el, addig a mészkő inkább a lejtőn található. Ép azért a határt, mivel e 
két kőzet közötti átmenet oly lassú, hogy érintkezésüket alig lehet észre
venni, kijelölni alig lehetséges.

A striatus-rétegek ezenkívül kisebb területen kibuknak még Mogyorós 
határában a Köleshegy tövében agyag alakjában, a melyben Nummulites 
striatuson kívül még nagy mennyiségű ostrea héjtöredék is előfordul.

A Tchihateheffi rétegcsoport kizárólag, mint mészkő van kifejlődve, 
a mely több kőfejtőben feltárva látható.

Többnyire fehérszínű, itt ott kissé sárgás, tömött, kemény. Előfordúl 
részben Mogyoróson, a hol a Bajóthra vezető úttól a Szentkeresztre vezető 
útig elnyúló hegygerinczet borítja; kisebb területen Látóhegy és Köles
hegy közötti dombok nyugati lejtőin. Megtalálható még a Tokod község 
s a bányaművek között elhúzódó mély vízmosás mindkét partján, majd 
a Sashegyen és a Nagy-Sáp határában levő Széltisztahegy ÉNy-i részén.

Főként utak kövezésére használják, s azért e czélból több helyen 
fejtik. Meglehetős nagy kőfejtőket találni: Tokod mellett s Nagy-Sáp 
közelében.

A Sashegyen a Tchihatcheffi-mészkövet, kavicsos homok takarja, a 
hol számos kimállott nummulit között, a melyek a felületen hevernek, az 
Orbitoides papyracea, Boub., Terebratulina tenuistriata, L eim és a Ser- 
pula spirulaea, L amk. sem tartoznak a ritkaságok közé.
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A paleogénnek. második rétegsorozata, az oligoczénnek mindkét sza
kaszával : az alsó- s felső-oligoczénnel van kifejlődve területünkön.

Az alsó oligoczén legalsóbb szintje a hárshegyi homokkő, területün
kön csak alárendelt mértékben lép fel —  mint fentebb említettük —  a me- 
galodon mészkő kisérőjeképen. Aránylag legnagyobb mértékben az Öregkő 
és Hegyeskő nevű hegyeken lehet találni, a hol közvetlenül a mészre 
települ, a melytől nagyobb távolságra alig lehet megkülönböztetni. Kisebb 
mértékben előfordul a Babálsziklán, az Epölyi-sziklán stb. Felülete sok 
helyütt mállott, s ebből kifolyólag szemcséinek összetartása igen laza. Ép 
törésű felületei ellenben tömöttek, kemények. Színe rozsdás-sárga, a mely 
főként a mállott felületet jellemzi. Friss törése inkább fehéres-sárga. 
Szövete meglehetősen változó, a mennyiben egy helyről szedett kézi 
példány darabjai közül egyesek teljesen finom szeműek, másokban már 
egyes durvább borsónyi kavicsokat találunk s ismét másoknak már 
egész konglomerátos a külsők. Miután szálban álló tömbjei nagyobb
részt bemohosodottak és a környező talajtól fedettek, valamelyes réteg- 
zetessóget rajta megfigyelni nem volt lehetséges. Ipari czélokra egyedül 
egy helyen fejtik : a Hegyeskő tokodi lejtőjén, de ott is csak igen csekély 
mértékben.

Itt említhetem meg, hogy H antken,* ki a területet a hatvanas évek 
végén fölvette, e kőzetről nem emlékezik meg s térképén ki nem tünteti.

Előbbinél jóval nagyobb elterjedésű az alsó-oligoczén legfelső szintjét 
képező kisczelli agyag, a melylyel bár csak kisebb területeken, de annál gyak
rabban találkozunk. Hatalmas lerakodásokat képez a sárisápi téglavetőben, 
előfordul továbbá a Sápi völgyben a Babálhegy tövében, a sárisápi malom 
D-i lejtőjén, Bajnán, továbbá a Nagy-Sáp és Úri-Sáp közötti országút mentén, 
kibukik még a Kerekdomb majornál stb. is. Ezen elsoroltlelőhelyeiközül azon
ban egy sem nyújt oly hatalmas feltárást, mint az u. n. Ostro Zem Yrch két 
mély vízmosása, a mely tetejétől egész aljáig kisczelli agyagból áll. E helyen 
főként nagyobb mennyiségű növénylenyomatot tartalmaz, számos, már sza
bad szemmel látható foraminiferán kívül. Helyenként, így a sárisápi tégla
vetőben, vékonyabb homokkőpadok települnek levelesen elváló rétegei közé, a 
mi a téglavetésnél meglehetős hátrányokat okoz. Téglavetés czéljából egész 
területünkön, gyakori előfordulása daczára egyedül az imént említett helyen 
fejtik. A hol a kisczelli agyag konstatálható volt, ott mindenütt a lösz 
alatt települ, a mely rendszerint igen vékony lepellel borítja s csak ritkán 
képez 4— 5 m-nél vastagabb takarót felette.

A  felső-oligoczén fölvett területünkön elegyes- és sósvizi képződ-

*  H a n t k e n  M ik s a  : A z  esztergom i barnaszén-terület fö ld tan i v iszonya i. (A  m a

gya r k ir. fö ld tan i in tézet É vkönyve. Pest 1871.)
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ménjeivel lép fel. Az alsó, elegyesvizi képződményét a szürkés-kékes 
színű cyrenás agyag képezi, a mely az előbbihez hasonlóan elég gyakran, 
de csak kis területekre szorítkozva fordul elő. Legnagyobb mértékben 
Nagy-Sáp vidékén találkozunk vele, még pedig közvetlenül a község 
nyugati szélén, a nagysáp-bajnai út bevágásában, a hol töméntelen 
mennyiségű Cyrena semistriala, Desh.-í  tartalmaz. Előfordul még a Szent- 
Jánoshegyen és Bajnán, mely utóbbi helyen közvetlenül a pectunculusos 
homokkőre települve találjuk. Rétegeit, a melyek csak kis helyen vannak 
feltárva, ép úgy, mint a előbbiét, lösz takarja.

3. ábra.

A felső, sósvizi képződmény e területen rendkívül nagy elterjedésű ; 
képviselve van mint pectunculusos homokkő és mint homok.

A pectunculusos homokkő e területnek egyik legjellemzőbb képződ
ménye, a mely kisebb-nagyobb mennyiségben, számos vízmosásban lelhető 
meg. A homokkő legtöbbnyire igen laza szerkezetű, szürkés-sárga színű : 
szemcséi közepes nagyságúak, gyakran azonban elég finomak is. Eelülete 
rendesen legömbölyített, erodált. Rétegei közé, a melyek legtöbbnyire igen 
jó l kivehetők, gyakran elég vastag, kemény szürkés-kékes agyagpadok, 
majd tömöttebb homokkőpadok települnek, a mik helyenként felváltva 
ismétlődnek benne. Legtipusosabb kifejlődését Csolnokon láthatjuk, a hol 
a Dorog felé vezető országút mentén van nagy darabon feltárva. E helyen 
töménytelen Pedunculus obovatus, L ám. kövületet tartalmaz, a melyek 
rendszerint a laza, legömbölyített homokkőréteg legtetején jönnek elő
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nagy mennyiségben. Azonban oly rossz megtartásunk, hogy hójuk liszt- 
szerűen széjjel porlik.

A pectunculusos homokkő-rétegcsoport igen szép feltárását találjuk 
Sárisápon, a Metternich herczegi uradalom tulajdonát képező P rostron i 
m iin  mellett levő kavics-, illetőleg homokgödörben, a hol az előző lapon 
levő szelvény (1. a 3. ábrát) látható.

Legfelül típusos lösz települ (a), a, melynek legnagyobb vastagsága 
2’0 m-nél alig nagyobb. Alatta vékonyabb rétegekben váltakozva ismét
lődnek: kavicsos durva homok (b) és durva homok (c ), a melyek átlag 
2’50 m vastagok. Ezeknek legalsó kavicsos rétegében találjuk a nagy 
mennyiségű Pedunculus obovcitus, L am.-í , a melyek e helyen vannak leg
jobban konzerválva. E rétegcsoport után mállott felületű, 050 m vastag 
homokkő következik (d), a mely alatt egy körülbelül 0'20 m. vastag agyag- 
pad (f ) települ. Legalul pedig szürke homok (g ) foglaltatik.

E rétegek csekély hajlással észak-nyugati irányban dőlnek s löszszel 
takartatnak. E ponttól északra fekvő s az annavölgyi bányaművek felől jövő 
vízmosásban ismét kibuknak, csakhogy itt túlnyomó mértékben a homokkő 
van kifejlődve, a melynek feltárt része 4—5 méter vastagságot is meg
halad. Kövületeket ezek is tartalmaznak, de kevéssé épeket s jóval gyé
rebben.

E rétegek legalját itt legömbölyített, sárgásszürke, laza homokkő 
képezi, a melyre vékonyabb-vastagabb vörbenyes színbe hajló, keményebb 
honlokkőpadok települnek. Közéjük, többszörösen ismétlődve, vékonyabb 
kékes színű agyagrétegek ékelődnek, a melyek legalább szabad szemmel 
látható kövületeket nem tartalmaznak.

Egy másik, kövületekben eléggé bővelkedő lelőhelyet találunk még 
a Római-szőlők-nek az ebszőnyi malom felé fordult lejtőjén és a szent- 
kereszt-nagysápi út mély bevágásában.

Ezen elsorolt helyeken kívül előfordulnak még a pentunculusos 
homokkő rétegei a Csolnok és Dorog között elterülő Grabova borán, 
a dorogi bányaműveknél s a Csolnok melletti Kecskehegyen (a térképen : 
Gaisberg), a mely utóbbiról a szomszédos Prostrana hóra nevű hegy DNy-i 
lejtőjére áthúzódnak. E két hegy közötti mélyedményben nagy darabon 
igen szép feltárás látható, a melyhez hasonló a sárisápi malom melletti 
s a Bajnára vezető út menti.

Kisebb foltokat borít még a Babál-szikla alatt elhúzódó vízmosások
ban, majd Epölyön s az epölyi malom felett, továbbá Bajnán, Nagy-Sápon 
és Mogyorós határában.

A felső-oligoczénnek homok alakjában való előfordulása ritkább, de 
azért fellelhető a Dorog közelében levő Tabak-hegyen s a doroghi Kálvá
rián ; továbbá a Csolnok határába tartozó Oderberg tövében és a Sand-
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weingárten mély útjában; kisebb foltokban pedig Szentkereszt köze
lében.

Az oligoczénnek ezen rétegeit legtöbb esetben lösz takarja, a mely 
elég vastag takarót képez felette.

A neogén csoport képződményei fölvett területemen nincsenek kifej
lődve ; hanem annál nagyobb elterjedésű a d L ilu v iu m , a mely a terü
let legnagyobb részét borítja.

Képviselve van mint mésztufa, másrészt mint lösz, ritkábban mint 
homok.

A mésztufa legnagyobb felszíni kiterjedésben a mogyorósi Köles
hegyen fordul elő, a hol — mint már fentebb említettem —  nagy kiter
jedésű fensíkot alkot. Maga a kőzet rendkívül likacsos, a melyben számos 
növényszár lenyomata látható. Növényeken kívül nem ritkák benne az 
emlősök maradványai sem. Utóbbiak közül a cervus-iélek csoportjába tar
tozó nehány agancsot s egy alsó állkapocs töredékét sikerült találnom, 
2— 3 ép zápfoggal.

Ott, a hol a kőzet tömöttebb struktúrájú, építkezési czélokra fejtik 
és faragják s ily állapotban értékesíti részben Budapesten, részben a vidé
ken a tulajdonos vallásalapítvány.

Struktúrára nézve teljesen megegyező mésztufát találunk a Mogyorós 
és Bajóth között fekvő u. n. Muzslai hegyen, melynek tetején hatalmas 
tömbök formájában van meg. Kiterjedése itt is elég nagy. Végül előfordul 
még a Sárisáp és Epöly között elterülő Malá szkala nevű hegynek ENv- és 
Ny-i, valamint a Tokod mellett levő Hegyeskő É-i lejtőin, a hol közvetle
nül löszből emelkedik ki.

A lösz valamennyi eddig ismertetett képződménynél nagyobb 
mértékben van kifejlődve; lerakódásai rendkívül vastagok lehetnek, mert 
számos vízmosásban, a hol a lösz föl van tárva, 10— 15 méter magas 
falakat képez. Ily, löszbe mélyített vízmosásokat találunk Tokod közelé
ben, a Hegyeskő és Öregkő közti területen, majd Sárisápon a Babálszikla 
s az Epölyi szikla között stb.

Helyenként viszont vastagsága igen csekély, főként ott, a hol a har
madkori üledékeknek a takarója.

A löszben a tokodi bányaművek közelében, mintegy 3 méter mélyen 
a felszín alatt, egy equus-félének koponyatöredékeit találtam egy lábszár
csont kíséretében. A koponya részei azonban oly rossz megtartásuak, 
hogy a felső állkapcson kívül, a melyben a metsző- és zápfogak is meg
vannak, egyebet nem lehetett megmentenem. Nem messze e lelőhelytől 
számos reezens Unió sp. található cseréptöredékek kíséretében, a mik való
színűleg az ősember nyomaira vezethetők vissza.

(11)

A m. kir. földtani intézet évi jelentése. 1903. 15
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Csupán érdekesség szempontjából tartom szükségesnek megemlíteni, 
hogy Nagy-Sáp közelében, a Szent-Kereszt felől vezető mély útban, a hol 
a lösz föl van tárva — s ennek közelében több helyen —  nagy mennyi
ségű nummulitok láthatók benne, a mik a Széltisztahegy tetején kibukó 
lucasanás rétegből mosattak bele. Többszörösen ismétlődő vékony (5— 1 0^  
vastagságú) padokat képeznek, a melyek közül a legfelsőbb alig 30 cm. 
mélyen fekszik a felszín alatt.

A lösz alatt számos helyen vékony, finom szemű homokcsíkok tele
pülnek, a mik igen gyakran a lösszel váltakoznak; más esetben viszont 
a lösz alatti homok 4'0— 5'0 méter vastag lerakódásokat képez, így pl. 
Mogyorós határában Fehérkeresztnél. Ilyenkor, a midőn a lösz alatti 
homok vastasága tetemesebb, a lösz struktrája megváltozik, a mennyiben 
kissé homokossá válik.

A diluviális homok területünkön csak igen kis terjedelmű területeket 
foglal el Tokod vidékén, a Getehegy északi nyúlványain. Előfordul még 
ezenkívül Dorogon a Ivörtvélyesi major közelében, a honnan átcsap 
a D-i oldalra az u. n. Sandweingárten nevű dombokra s terjed egész 
Leányvárig. Színe vörhenyes sárga.

A z  d llz cv iu T n -nak lapunk területén csak igen kis felszíni elterje
dése van, mert csak a völgyek fenekére, a patakok mellékére szorítkozik. 
S ép azért, mivel a völgyek igen szükek, csak keskeny sávokat képez, 
a mik a patakok kanyarodásait követve, az egyes dombok közé ékelődnek.

Tokod közelében futóhomok alakjában találjuk kifejlődve, a mely 
a tokodi szőlőhegyek mellett D-nek húzódik. Hogy mifélék egyéb lera
kódásai, azt majd a következő fejezetben fogjuk bővebben tárgyalni.

TALAJVISZONYOK.

Miután az előbb elmondottakból területünk geológiai alkotását 
megismertük, áttérhetünk az egyes képződmények talajviszonyaira, vizs
gálva azoknak minőségét s elterjedését.

Legidősebb képződményünknek a felső-triaszkorú dolomitnak talaj- 
viszonyairól nem szólhatunk, mert szálban áll. Legfeljebb törmeléke 
jöhetne mint ilyen tekintetbe, a mely azonban egészen durva s a környező 
löszszel kevert.

A fiatalabb megalodon mészkőnek —  bár gyéren —  már van felső 
talaja, a hol azt a csapadékvizek le nem mosták és kopár szírieket 
nem képez. Ilyen a csak igen vékony, alig nehány czentiméter vastag 
sötétbarna, majdnem fekete színű, humuszos agyagos homok, a mely 
helyenként kőtörmelékes is szokott lenni. E talajnemmel már a múlt

(12)
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esztendei fölvételi területen Dorogon találkoztunk, a hol a Nagykőszikla 
tetejét takarja.'*' Előjövetele itt is hasonló amahhoz, azzal a különbséggel, 
hogy itt több kőtörmeléket tartalmaz. Ezen talaj fedi a Getehegy, Babál- 
hegy, a bajnai Őrhegy s az Epölyi szikla tetejét stb., a melyek közül 
utóbbin fordul elő legnagyobb mennyiségben s egyes mélyedményekbe 
belemosva, a környező löszszel összevegyült s igen húmuszdús, sötét- 
feketés vályogot alkot.

A másik talajnem boluszszerű vörös agyagból áll, a mely az oldódva 
málló mészkőből keletkezett s a benne foglalt vasvegyületek oxidálása 
által festődött meg.** Elterjedése csekély, a mennyiben lapunk egész terü
letén csupán egy ponton: a Babálszikla kisebbszerű platóján fordul elő. 
Színe élénk vörös, főként nedves állapotban, szárazon kissé megfakul, 
egyébként pedig igen kötött, kemény. Vastagsága úgy látszik tetemes, mert 
két méter mélyen még semmi változás nem mutatkozott.

Az eoczén képződmények felső talaja csaknem kivétel nélkül nehéz 
kötött agyag, a mely csupán imitt-amott kissé homokos szerkezetű. Színe 
sötét-vöröses. Jellemző reá nézve ama töméntelen kövülettöredék, a mely 
nagyrészben hozzájárul a talaj alkotásához. Ily felső talajt találunk Mo
gyoróson ama hegygerinczen, a mely e községet Szent-Kereszttől el
választja; majd Nagy-Sáp közelében levő Széltiszta hegy K-i lejtőin. Vas
tagsága meglehetősen változó, mert 0'50— OVO méter között ingadozik. 
Az alsó talaj szintén agyag, csakhogy már sárga színű, a mely helyenként 
a felső talajnál valamivel lazább szokott lenni. Vastagsága úgy iátszik 
tetemesebb, mivel 2'0 méter mélységben változás még nem észlelhető.

A striatusos szint talajneme eltér az előbbitől főként azért, mert 
a kőzet is megváltozott. Barna laza agyagos homokot találunk felsőtalaj 
képen, a melyben itt-ott kavicsok is előfordulnak; vastagsága átlag 
040— 0'60 métert tesz ki. De vannak helyek a tokodi bányaművek köze
lében, a hol csak alig néhány czentiméter, mivel alatta már az eredeti 
kőzet a Nurri. striatus tartalmú hommokkő foglaltatik. A homokkőre sárga 
erősen homokos agyag, a homokos mészre pedig fehéres színű homokos 
agyag települ, a mely ebben az esetben az alsó talajt képezi. Vastagsága 
azonban ennek se nagy, mivel már 2'0 métert megelőző mélységben 
a homokkő, illetőleg a homokos mészkő mutatkozik.

A Tchihatcheffi mészkő itt ép úgy, mint Dorogon, erősen kőtör
melékes, felső talaja sárga agyag, a mikor a mészkő közel van a felület
hez s nem takarja a lősz. Vastagsága ilyenkor csekély, mert alatta alig

*  V. ö. L iffa  A . Jelentés az 1902. é v i ag rogeo log ia i fö lvé te lrő l, p . 116.

* *  V . ö. Dr. Schafarzik F brencz : Buda és Szent-Edre v idéke (M agyarázatok  

a m agyar korona országa inak  részletes fö ld tan i térképéhez. 1902. pag. 17.).
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nehány czentiméterre a mészkő következik. Ha a mészkövet csekélyebb 
vastagságban lösz fedi, felső talaja kőtörmelékes vályog, a mely átlag 
040 méter vastag. Alsó talaja kőtörmelékes lősz, a mely alatt mintegy 
0’60 méter mélységben már a kőzetet üti meg a fúró. E talajnemek fel
színi kiterjedése meglehetősen csekély, mivel mindig csak a mészkő 
közvetlen környékére szorítkozik. Előfordul Tokod vidékén és Nagy-Sáp 
közelében.

Ezen eddig elsorolt talajnemeknél sokkal nagyobb elterjedést 
mutatnak az o%ocze/íképződmények talaj féleségei. Összefüggő nagy 
komplexust ugyan ezek sem képeznek, hanem oly gyakoriak, hogy majd
nem lépten nyomon találkozunk velők.

Talajképzés tekintetében az oligoczénnek úgy alsó, mint felső réteg- 
szorozatai jönnek számba.

Miután az alsó-oligoczón területünkön a hárshegyi homokkövem 
kívül csak a kisczelli agyaggal van képviselve s mivel a hárshegyi ho
mokkő szálban álló volta miatt talajt nem alkot, —  azért csak egyedül 
egy talajnemét különböztetjük meg. T. i. ama nehéz, erősen összeálló 
(e vidéken kártya földnek mondott) agyagot, a mely a mivelés által csak 
valamicskével lazábbá vált réteggel fedi a kisczelli agyagot. E művelés 
alatt álló réteg vastasága azonban oly csekély, hogy alig tesz ki egy 
050— 0'60 métert.

Felső s alsó talaj között különbséget alig lehet tenni, épen s z í v ó s  

tömött volta miatt. Kiterjedése nem nagy, csak a feltárások közvetlen 
közeiére szorítkozik, mert legtöbb esetben lösz fedi. így hát tulajdonké- 
peni felsőtalaja a lösz, a miről majd lejebb fogunk megemlékezni.

Talajképzés tekintetében hasonlóan viselkedik a cyrenás agyag is, 
azzal a különbséggel azonban, hogy agyagon kívül erősen kavicsos agyag 
felső talajt is enged helyenként megkülönböztetni. így találjuk ezt pld. 
Nagy-Sáp közelében a Szt-János-hegyen, a hol a felső talaj kavicsos sárga 
agyag, a melynek 0'40 méter mélységében már cyrenás agyag foglalta
tik, a mely utóbbiba a fúró l'O méternél mélyebben lehatolni már nem 
képes.

A cyrenás rétegek ezen két említett talaján kívül még egy harmadik 
talaj féleséget is engednek megkülönböztetni, barna kavicsos homokos 
agyag alakjában. így találjuk ezt a Szt-János-hegynek 438. és 432. fúrási 
pontjain, a hol a következő fúrási szelvény mutatkozik :

Barna kavicsos homokos agyag .... „  .... .._ 0‘40
Sárga igen kötött agyag .... .... .... ........ l'OO
Szürkéskékes cyrenás agyag ... .„ .... .... .... 2'00
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A felső talajra nézve szükséges megjegyeznem, hogy a kavicsnak a 
talajban való előfordulása nem mindenütt egyforma, a mennyiben helyen
ként bővebben, helyenként ismét gyérebben található; sőt egy kis helyen 
el is tűnik. Egészben véve azonban a kijelölt területre jellegzetes az elő- 
jövetele.

A Pectunculus obovatusos rétegek, mivel nagyobbrészt a laza össze- 
tartású homokkőből állanak, homoktalajokat képeznek. Változataik ezek:

a) homok,
b) agyagos homok,
c) kavicsos agyagos homok.

A homok nagyobb kiterjedésben a doroghi bányaművek közelében 
terül el a Dohány-hegy (a térképen Tabakberg) tetején s a Kálvária-hegy 
déli lejtőin. Vastagsága változó; így pld. a doroghi Kálvária-hegyen l -50 
méter mélységben alatta már a homokkő következik, a mely szép föltárást 
nyújt a hegynek a doroghi bánya felé vezető útmenti lejtőjén. A Dohány
hegyen a fúrások következő szelvényt mutatnak:

Barna, néha vereses homok ... 0-60 m.
Sárgásszürke homok „  „. ... __ _  1-50 «
Szürke homokkő; miatta a fúró lejebb nem hatol.

Sok helyütt láthatni, hogy e szelvény legalsó tagját, a homokkövet, 
a hol az még közelebb fekszik a felszínhez, már az eke is kiveti.

Ugyancsak ezzel teljesen megegyező homokkal találkozunk Nagy- 
Sáp vidékén a Széltiszta-hegy D-i lejtőjén is, melynek sok helyén a 
pectunculusos homokkő szálban áll. A felső talajt képező homok vastag
sága itt 0'60 méter, a mely alól már homokkőtörmeléket hoz fel a fúró.

Az agyagos homok nem sokkal kisebb elterjedésű az előbbinél. Elő
fordul Csolnok vidékén a Kecske-hegyen (Gaisberg), Nagy-Sáp közelében 
a Széltiszta-hegy DK-i lejtőjén, a szt-kereszti dombokon, a Köles-hegynek 
Ebszőny felé fordult lejtőjén, Bajna vidékén stb.

A Kecske-hegyen a barnásvereses agyagos homok felső talajt 0'50 m. 
mélységben szürke durva homok váltjaiéi, a mely alatt azonban mintegy 
1‘50 méter mélyen pectunculusos homokkő települ. Hasonló felső talaj 
látható a Széltiszta-hegyen is, azzal a különbséggel, hogy már imitt-amott 
egy-két kavicsot is tartalmaz. Az alsó talaj itt is homokkő.

Az ebszőnyi malom mellett a pectunculusos homokkövet lösz takarja 
s innen van az, hogy a homokkő mállásából eredő homok a löszszel 
keveredve, sárgaszínű laza agyagos homokot eredményez.

E képződmény utolsó talajneme: a kavicsos agyagos homok, csak 
kis foltokban lép föl a Bómai szőlőkben. Mint számottevő felső talaj nem
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igen jöhet tekintetbe, egyrészt csekély elterjedése, másrészt csekély vas
tagsága miatt. Inkább csak a pectunculusos homokkő legfelső, mállott 
rétege ez, a melyet szántás közben az eke feltúrt és kivetett. Egy né
melyik helyen ott hevernek a Pedunculus obovatus, L ám. cserepei is, a 
mik —  mint fennebb említettük — épen a homokkövek kavicsos határán 
a leggyakoriabbak.

Összefoglalva az elmondottakat, kitűnik, hogy e képződmény talajai 
csekély elterjedésük daczára, lényeges szerepet játszanak e vidék termő
talajainak ismeretében.

A diluviális lerakódások, a mily óriási mértékben vannak e vidéken 
kifejlődve, oly nagy a változatosságuk talajviszonyok tekintetében. Összesen 
a következő talajviszonyok különböztethetők meg rajtuk:

Mint felső talaj legelterjedtebb közöttük a lösz, a mely miután leg
több helyen 2'0 méterig semmi változást nem mutat, az alsó talajt is képezi. 
Mivel teljesen vályog struktúrája van, megkülönböztetés kedvéért — hogy 
sósavval erősen pezseg ■— meszes vályogtalajnak kell minősíteni.

Típusos vályogot e területen csak nagy ritkán lehet találni; a hol 
pedig található, csak kis foltokat képez. Leginkább erdővel borított vagy 
oly területeken fordul elő, a melyek régi idő óta kultúra alatt állanak. 
Sok helyen ott típusos a vályog, a hol a térszínen sülyedések, horpa
dások láthatók, a mikbe az esővizek a humuszt belemosták és ott le
rakták. Átlagos vastagsága alig éri el a 0’5 métert. Ép azért, mivel csak 
kis területeket foglal el s ezeken belül sincs semmi térszíni szabályosság
hoz kötve: e két talajnemnek egymástól való elkülönítése nem volt 
lehetséges.

Ott, a hol a lösz vékony rétegben fekszik rá az alatta levő homokra, 
homokos vályogot alkot, a mely átlagban 1 méter vastag. Területünkön 
csekélyebb felszíni kiterjedésben csupán a Fehérkereszt táján fordul elő.

A kőtörmelékes lösz, a mi talajtani szempontból kőtermelékes 
meszes vályognak mondható, a mészkőkomplexusok közelében terül el. 
Ez oknál fogva voltaképen kétféle talajnemmel állunk szemben, a melyek 
azonban csak annyiban különböznek egymástól, hogy az egyiknek kő
törmeléke megalodonos mészkőből áll, míg a másikét az édesvízi mésztufa 
alkotja. Előbbi főként a Getehegy, Magoshegy, Malá szkala és a bajnai 
Őrhegy közelében borít nagyobb területeket, míg az utóbbi a Köleshegyen 
és a Sárisápi malom felett s a Malá szkala között fekvő domb tetején s 
lejtőin terül el. Mélységi viszonyaik nagy valószínűség szerint egyformák

a) lösz (meszes vályog),
b) vályog,
c) kőtörmelékes lösz,

d) mésztufa-törmelékes agyag,
e) agyagos homok,
f) homok.
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lehetnek, mivel se az egyik, se a másik talajnemben az épen benne levő 
törmelék miatt lefúrni nem igen lehet. A hol pedig a fúró akadályba 
nem ütközik, ott a törmelék a felületen csak igen vékony, alig pár centi
méternyi réteget képez, a mely alól mindkettőnél lösz kerül a felszínre.

A mésztufa közelében ezenkívül még mésztufatörmelékes agyagtalajt 
is találunk, a mely azonban csak csekély mértékben a Köleshegy tövében 
terül el s a melynek mélységi viszonyai a fennebb elmondottakkal meg
egyezők.

Agyagos homok felső talaj főként ama területeket borít, a hol a 
lösz érintkezésbe jut a homokkal. Rendesen nagyobb darabon az át
menetet az agyagos homok képezi, a mely mint ilyen főként Tokod köze
lében a szőlők és a Getehegy között elnyúló dombokon, majd a Csolnok és 
Leányvár közötti Oderbergen, Leégett-hegyen s a szent-kereszti dombo
kon terül el. Vastagsága ezen elsorolt helyek szerint változik, mert míg 
pld. Csolnok és Leányvár vidékén átlag R80 méterig tart, addig Tokod 
közelében átlagban alig ér el 0'50 méter vastagságot. A vastagsági viszo
nyaikhoz hasonlóan eltérők az alsó talajaik is, a mennyiben előbbi eset
ben az alsó talajt vörhenyes homok alkotja, a mely 2'0-ig nem változik, 
míg utóbbinál sárga finom homokot találunk egészen 2'0 m. mélységig.

A homok mint termőtalaj főként Szarkás-pusztán, továbbá a tokodi 
szőlőkben és Csolnokon a Pollushegy lejtőin lép fel nagyobb mértékben. 
Legtöbbnyire barnás vöröses színű, a mi a benne meglehetősen nagy 
mértékben felhalmozott vasoxihidráttól ered. De akad ezenkívül sárgás
szürke színű is, a mely főként a tokodi szőlők talaját képezi.

A Szarkás-pusztán a felső talaj vörösesbarna színű laza homok, 
a melyet 0‘40 méter átlagos mélységben sárga homok vált fel. Utóbbinak 
vertikális kiterjedése úgy látszik tetemes lehet, mert 2 0 méternél még 
nem mutatkozik változás. A tokodi szőlőkben levő sárgásszürke homok 
2‘0 méterig változatlan, a mint az egyébként a közellevő vízmosásból is 
látható, a hol 3 — 4 méter magas lejtőket képez. Csolnokon a vörös homok 
alsó talaja már oligoczen homok és homokkő, G80 méter átlagos mély
ségben, a minél lejebb a fúróval már lehatolni nem lehetett.

Itt kell még megemlékezni ama kisebb-nagyobb kiterjedésű collu- 
viálisohnak kijelölt területekről, a melyeken az eoczén, oligoczén s dilu- 
viális képződmények törmelékeit s málladékait találjuk összemosva. Na
gyobb felszíni elterjedésben Szent-Kereszt közelében terül el, a hol rész
ben sárgásbarna homokos agyag, részben vöröses barna, részben pedig 
vörös színű homokos agyagtalajt alkot, a melyekben kisebb-nagyobb mér
tékben hol nummulitokat, hol homokkő, hol mésztufatörmeléket találunk. 
Hasonló eltérések mutatkoznak az alsó talajban is, a mely egy helyen 
1'30 méter mélységben sárga igen képlő agyagból, más helyen 0'60 méter
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mélyen sárga igen kötött agyagból, harmadik helyen ismét vörös durva 
homokból áll.

Az alluvium területünk azon képződményei közé tartozik, a mely 
talajnemek tekintetében legkevésbé változatos. Oka ennek legnagyobb
részt csekély felszíni kiterjedése.

Csupán kicsi területeken a következő talajféleségek különböztethe
tők meg:

a) agyag, c) futóhomok,
b) agyagos homok, d) mocsártalaj.

Ezen elsorolt talajnemek közül leggyakoribb előjövetele van az 
agyagnak, a mely csaknem valamennyi völgynek a talaja. Színe barna, 
legtöbb helyen igen képlő, a mi az alatta alig nehány czentiméterre levő 
víznek tulajdonítható. Átlagos vastagsága alig éri el a 06 métert, a mely 
mélységben felbugyogó víz kíséretében mindenütt kókesbarna agyag mu
tatkozik, miért is úgy a felső talaj vastagsága, mint az alsó talaj minősége 
kevés kivétellel csaknem mindenütt megegyezőnek mondható.

Előfordul legnagyobb összefüggő komplexus alakjában az Öregárok 
völgyében, majd a szent-kereszti s az epőly-bajnai völgyekben. Az Öreg
árok sárisápi részén a felső talaj agyagos vályog struktúrát vesz fel, de 
csak oly csekély területen, hogy alig lehet kijelölni. Alsó talaja 080 m. 
mélységben feketés agyagból áll, a mely mint fennebb, szintén víz kísére
tében lép fel.

Az agyagos homok csupán Tokod mellett az ú. n. Közmalom táján 
fordul elő, a hol közvetlen érintkezésbe kerül a homokkal. Alsó talaja 
azonban 1’20 méter mélyen szintén a íennebbi kék képlő agyag.

Alárendelt mértékben találunk futóhomokot is, még pedig csupán 
Tokodon a szőlők mellett. Vastagsága úgy látszik tetemes, mert egy-két 
feltárásban 2'0— 3‘0 métert is meghalad.

Az alluviális terület utolsó talajneme a mocsártalaj, a mely leg
nagyobb területet az Öregárok völgyében, a Szlaniszka dolinában borít. 
Kisebb kiterjedésben megtalálható még az Öregároknak az ebszőnyi bánya
művek melletti részén, majd Nagy-Sáp vidékének több lefolyásnélküli 
mélyedményében.

¥

Ezek után hátra van még annak a megemlítése, hogy Sárisápon való 
fölvételi munkám tartama alatt H okusitzky H enrik, m. kir. geológus úr 
szives volt engem fölkeresni, hogy e helyen is a nagyterjedelmű löszvidék 
egy részének a bejárásával lösztanulmányát kiegészítse.


