
17, A Csallóköz centrális részének (Nyárasd, Vaj ka, Kulcsod 
határolta területnek) agrogeologiai viszonyai,

(Jelentés ez 1903. év i agrogeologiai fö lvételről.)

TlMKÓ iMBÉ-tŐl.

Az elmúlt évnek részletes agrogeologiai fölvételei kapcsán befejez
vén a vezérkari 14. zóna, XVIII. rovató, 1:75000 térképlapot, további 
működésem teréül a szomszédos 14. zóna, XVII. rovató vezérkari lap je 
löltetett ki, mely a Csallóköznek Ny felé való folytatását képezi. E terü
letnek DK-i sarkában, Füss és Csicsó komárommegyei községek környékét 
dr. L ászló Gábor agrogeologus kollegám térképezte az előző év folyamán 
s igy az ez évi munkámmal Ny felé az én korábbi, E és Ny felé pedig 
nevezett geológus kollegám 1902. évi fölvételeihez csatlakoztam.

Előhaladtam pedig E felé a jelzett vezérkari lap széléig, Vásárát— 
Nagy-Szarva pozsonymegyei községek között, hol is H orusitzky H enrik 
kollégám területével jutottam D felől érintkezésbe; Ny és D felé pedig az 
öreg Dunáig, annak Doborgaz— Kulcsod községek közötti szakaszáig.

Jülius hó 14-én méltóságos Böckh János miniszteri tanácsos ór, in
tézetünk igazgatója volt szives meglátogatni, kinek társaságában Kulcsod, 
Medve, Szap, Nyárad és Böős községek határait jártuk be. E nagybecsű 
látogatás s a bejárás alkalmával nyújtott számos útbaigazítás fölvételi 
munkám keresztülvitelét nagyban előmozdította, miért is nem mulaszt
hatom el ezúttal hálás köszön etemet 0 Méltóságának kifejezni.

-x

Hazánk síkvidékeinek egykori vízbőség tekintetében legklasszikusabb 
példáját nyújtja ez évi területem. A ma szárazán elterülő rónaság egykor 
keresztül-kasul volt szeldelve vizekkel, Duna-ágakkal s elborítva jó része 
nagyobb-kisebb kiterjedésű állóvizekkel. A Csallóköz e részének régi víz
rajzába kell bepillantást vetnünk, ha ismerni akarjuk annak mai dombor
zati, vízrendszeri kialakulását, talajviszonyainak mikénti eloszlását. A be
járt 70 község határában —  a ma csatornákkal átszelt —  vagy teljesen
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kiszáradt laposok —  csak pár évszázzal ezelőtt a következő erek, patakok, 
tavak medreit képezték.* A Duna folyását DK felé követve, Doborgaz 
mellett egy Chilz nevű kiágazása volt a Dunának. Kis- és Nagy-Lucs vi
dékén a Kallov folyó és Gémesé tó terült el. Felbár és Nádasd között a 
Faluközér és Kenderáztató állóvizek voltak, Felbártól D felé pedig a Ken
gyelér tó víz terült el. A 11. Karosa vidékén az erek és tavak egész tömegét 
találjuk, mely fölötte nagy vízgazdagságáról tanúskodik. Itt húzódott az 
Ág, Aloan, Curlons, Megye, Magyartelek, Szárazfövény, Széles és Kerek 
nevű tó s erre vitt útja a Lapos- és Lápsár-ereknek is. E községek halas- 
és mocsártavait számos okirat említi.

Nem kevésbbé mondható vízdúsnak Várkony és Böős határa úgy 
Dercsika és Baka felé Ny és D-nek, mint N.-Megyer felé K-i irányban. 
Várkony határában Ny és DNy-ra volt az Ároksártó mocsár, a Barcs-tó 
és Akol-tó nevű álló víz. Böős és Várkony között folyt az Örvény vize. 
Böős határához tartoztak még a következő vizek: a Bálvány, Földhid, Ka- 
mari, Luuth, Nagyér, Telketó nevű vizek és még számos ér és posvány, 
melyek valószínűleg mint a Gsiliz mellékágai szerepeltek. Böős és Baka 
között ugyancsak volt a Csiliznek egy kiágazása, mely Megyeágnak ne
veztetett. Kürt határában ugyancsak számos ér, mocsár és halászóhely 
terült el.

De a pozsonyi csallóközi rész mellett nem kevésbbé mondható víz
dúsnak annak Komárommegyébe eső része is. Pl. Nagy-Megy érnél terült 
el az Örvénytó s a Vízhely nevű halászó még vagy tizenhat hasonlóval. 
Izsap Ny részén folyt a Fulweyz, a Tysyg és Via nevű vizek, mely utóbbi 
egész Füssig húzódott DK felé s összekötötte a Csilizt a csicsói posvá- 
nyokkal s az Öreg-Dunával. Gellér vidékén a Füzes tóvíz, Ekecs és Sza
kállas mentén a Kökényes, Felliz, Megeliz, Sebesvíze és még egész serege 
a halászóhelyeknek terült el.

Ennek az erek-, patakok- s mocsaraktól behálózott területnek dom
borzati viszonyai úgy alakulnak, hogy két vízrajzi vidéket alkotnak. A la
posok és erek, melyek régi Duna-ágakra emlékeztetnek, ott találhatók a 
Csallóköz bármely községének határaiban s habár mint láttuk, nevük 
községek-, sőt dűlőnként is más-más volt századokkal ezelőtt, mely egy
kori nevük csak oklevelekben él ma már, de egykori folyásuk irányát ma 
is követhetjük, meggyőződvén róla, hogy azok vagy az Öreg-Dunából sza
kadva ki, oda is térnek vissza, vagy pedig EK felé véve útjukat, a Kis- 
Duna felé tartanak. Ma már csaknem valamennyi kiszáradt területről, —  
melyeken itt-ott csatorna is fút végig, —  a botló füzesek is eltűnnek las- 
sankint s helyükön búzát terem a kiszárított lapos.

* Oetvay : Magyarország régi vízrajza.
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Hirtelen történő hóolvadásnál vagy töltésszakadáskor bekövetkező 
árvizeknél a magasabb területek vize ide fűt össze, a Dunának hosszabb 
ideig tartó magas vízállása alkalmával a fenékvíz is itt üti föl magát, mely 
viziútaknak azonban —  az országutak által számos helyen való áttöltése 
következtében —  már nincs rendes folyásuk.

A Vajka— Szarva s még inkább a Baka— Géllé közötti számos apró 
ér Lucs— Dercsika és a Harcsáknál tömörül nagyobb egészszé, honnan 
K, EK és DK-nek indulnak hatalmas ágai.

A Csallóköznek keresztlejtmérezése guthoei F öldes Gyula szerint* 
azt mutatja, hogy szigetünk az Öreg-Dunától a Kis-Dunáig szakadatlanul 
és majdnem egyenletesen lejtős térség, tehát Közép-Csallóköz tulajdon
képen nem dombhát, hanem északnak és keletnek egyaránt lejtő térség, 
hova a Kis-Dunából soha sem, hanem csak az Oreg-Dunából került gyor
san lefolyó árvíz.

A Csallóköznek régi arczulata tehát egészen más volt s ez nem 
csupán természetrajzi avagy geográfiái szempontból nevezetes, hanem úgy 
geológiai, mint históriai tekintetben is nagyon tanulságos, mert híven 
mutatja, hogy képződött e hatalmas sziget, mint alakult a rajta telepedett 
vegetáció, mely jelzi egyúttal benépesedésének kezdetét s az azóta ezekben 
történt változásait.

A Csallóköz 188,519 hektárnyi kiterjedésével kontinensünk folyó- 
vízrendszeróben párját ritkító nagy sziget. Körülbelül-200 helység és népes 
puszta terül el rajta.

S ha nézzük e hatalmas szigetországot, önkéntelenül tolul elénk a 
kérdés, hogy vájjon mi módon keletkezett a szép Arany kert névvel fel
ruházott óriás sziget?

E felvetett geológiai kérdés megoldása sokakat foglalkoztatott már.
Egyesek mesterséges úton átvágás, csatornázás, mások természetes 

úton kihasítás, ismét mások ugyancsak természetes utón lerakodás által 
keletkezettnek mondják.

Eddigi fölvételeim a Csallóköz területén alulról fölfelé haladva, 
annak több mint felét tevén ki már, ennek a kérdésnek későbbi teljes 
megvilágításához a jellemző adatokat már most óhajtom szolgáltatni.

1903. év február havában a Szigetköz E-i sarkában a csunyi átvá
gásnál a mosoni Dunaág betorkolásához építendő áteresztő kamarzsilip 
alapozásához szükséges próbafúrásokat vezetve, 4 fúrólyuk mélyesztetett 
le a nevezett átvágás parti részein. E fúrótyukak egyenkint a következő 
szelvényt mutatták.

*  A  Felső-Csallóköz árvédekezésének története. Ir ta  : guthori F öldes Gyu la .
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1. sz. fúrás. (Plöszl-ligetben az átvágás balpartján 12. és 13. szel- 
vónykaró között.)

Iszap 0— 350 m -ig M urvás durva hom ok _ 12-70 m -ig

Kékes iszapos hom ok 3-80 « K av ics  _  _  _  _ 20-30 «
D urva hom okos kavics 7-00 « D urva h om ok.._ ._ __ 21-60 «
A pró  m urvás hom ok 8-60 <( K avics _ _ _ _ _ 25-30 «
K avics _  _  _  _ 11-80 «

II. sz. fúrás. (Az előzővel szemközt a jobbparton.)

Iszap  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0— 1-40 m -ig K avics _  _  _ 9-10 m -ig
K ék  iszapos hom ok _ 2-20 « M urvás hom ok _  . „ 12-30 «
D urva hom ok ... _  _ 3-70 « K avics  _  _  _  _ 14-00 «
Kékesszürke hom ok _ 4-50 « M urvás hom ok _  _ 14-80 «
Kavicsos hom ok _  _ S-30 « K avics _  _  .... 20-40 <t

III .  sz. fúrás. (A II. sz. fúrástól 80 m-nyire lefelé a töltés padján.)

Iszap  ... ._  _  _  ... 0--0 -80 m -ig Kavicsos hom ok __ _ 9- 0 m -ig
H om okos iszap (kékes) 1-60 <( H om okos kavics _ 12-SO
Iszapos hom ok « 3-10 « H om ok  _  „  _  _ 13-50 «
(M urvás) hom ok _  _ 5-00 « Kavicsos hom ok _ 16-20 «
K avics _  _  ._  _ 6-80 « K a v ic s -  _ _ _ _ _ 21-77 «

IV . sz. fúrás.

Iszap  _  _  _  _  _  0--0-40 m -ig K avics  _  _  _  _ 12-40 m -ig
Iszapos hom ok (kékes) 1-40 « M urvás v ilágos  sárga h o
H om okos kavics _  __ 5-60 « m ok _ _ _ _ _ 16-60 «
Kékes hom ok (csillám os H om okos kavics _  .. 17-80 «

kevés kavicsosai)™. __ 7-90 « Szürke durva hom ok _ 19-80 «
Kékesszürke csillám os Csillámos durva v ilágos-

hom ok _ _ __ __
M urvás és kevés kavicsos

8-80 <( szürke hom ok _  __ 20-50 «

hom ok _  _  _  _ 9-70 «

Már most, ha e szelvónynyel kapcsolatban a Komárom városánál -— 
tehát a Csallóköz alsó sarkában —  nézünk egy mélyebb fúrást; igy pl. a 
Zsigmondi BÉLÁtól a komáromi Kis-Duna hídépítésénél 1897-ben feltárt 
szelvényt,* ott 16 m mélységig a következő rétegek találtattak:

A Kis-Duna baloldalán .-
Iszap _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2'52 m-ig
Durva homok és kavics _  _  _  _  5 38 «

* H orusitzky H enrik : K om árom  város környékének h id rogra fia i és agro- 
g eo log ia i v iszonya i.

A m. leír. földtani intézet évi jelentése. 1903. 18
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Sárgásszürke szívós agyag, fekete sávokkal 7-40 m-ig
Sötétszürke agyag _.................  _ 8-58 «
Sárgásszürke agyag ................... _ 1305 <(
Szürke szívós agyag homokrétegekkel 14-32 «
Kékes agyag homokrétegekkel 15-00 «
Kékesszürke agyag......................... ... 16-00 «

Kis-Duna jobboldalán az Erzsébet-szigeten :

Iszap ... _ _ _ _ _ _ _  „  . .... 1-14 m-ig
Durva homok és kavics .... .... .... .... 4-35 «
Öregszemű kavics ... ...... ............. .... 4-92 «
Szürke homokos agyag 6-37 «
Sárgásszürke homokos agyag .... .... .... 8-05 «
Szürke agyag sárga sávokkal ... .... __ 8-78 «
Szürke homokos agyag .... .... ........ „. 10 15 «
Szürke kevésbbé homokos agyag . _ 1201 «
Szürke szívós agyag ....... .... ...... . .... 12-78 «
Szürke homokos agyag .............. .... 13.48 «
Szürke szívós agyag... .... .... .._ .... .„ 16-00 «

Összehasonlítva már most a csunyi átvágás szelvényeit, azaz a sík
ságon még csak rövid utat megtett Duna hordalékait, emez utóbbival 
a Duna hordalékait olyan elrendeződésben látjuk, mely egyszersmind ma
gyarázatát nyújtja a számtalan apró sziget s vele egyszersmind a Csallóköz 
keletkezésének, ma mint egységes egésznek, de egykor hatalmas sziget
komplexusnak.

Mint már annak idején az említett fúrások szelvényeinek ismerteté
sét tárgyaló jelentésemben kifejtettem, Pozsonynál, sebes folyással, erős 
eséssel síkságra lépve a Duna, a kis magyar medeneze feltöltését hatal
mas hordalék-töm egével eszközlé. E leltöltés esését ugyancsak csökkent- 
vén, egyszersmind közvetlen, a sík terület kezdetén három részre osztotta 
az egységes Duna medret. A jobb parton a köpcsényi nagy mederből sza
kadt ki a győri Duna, melyet az 1681. 21. t.-cz. értelmében a Szigetköz 
munkaerejével elzártak. Később azonban Csunynál utat talált ez ág az 
öreg Dunából s most itt szakadt ki a mosoni Duna-ág. A folyó ára
dásakor, sodra —  itt-ott akadályokba ütközve — megoszlott. Kavicsra- 
kavics torlódva össze ily helyeken, a közepes víz homokkal lepte be s 
csakhamar a zátony fölmerült. E zátonyon s közvetlen környékén -— 
megcsendesedve a vízfolyás —  a finom homok- s iszap-lerakodás vált 
lehetségessé. Majd nemsokára megfogamzott rajta a tenyészet, mely to
vábbi —  főleg iszap-lerakodásra — nyújtott módott.
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Ilyen sik területen a szigetképződésnek mai leggyakoribb módja 
s ily módon való keletkezésüket mélyebb fúrások utján rajtuk világosan 
észlelni is.

A finom iszapot, durvább homok, azután kavicsos homok és homo
kos kavics követi, mely végül tiszta kavicsba megy át s e sorozatnak több
kevesebb varjálással való ismétlődése látható a fúrási szelvényekből, 
melyek így kétségtelenül igazolják e szigetek természetes lerakódás utján 
való keletkezését.

S a l a m o n  kihasítási teóriájával szemben PETERsnek magyarázata 
nyugszik a legbiztosabb alapon, ki is a hatalmas folyam folytonos geoló
giai működése azaz hordalékai folytonos lerakódásának nagyszerű követ
kezményéül s nem a természetes kihasítás eredményéül állítja elénk a 
Csallóközt. Úgy keletkezett az, mint sok száz más sziget, mely ma is az 
Öreg-Dana mentén környezi azt. Egy kompakt egész lett a hajdani szi
gettömkeleg, melyen keresztül kalandos útját lelte a Duna számtalan 
ága itt. A szigetcsoport ma egységes sziget már s az egykor össze nem 
állott szigetcsoportok közötti Duna-ágakat, a köztük keletkezett újabb 
zátonyok kötötték össze s mind közelebb jutva egymáshoz az eliszaposo
dott medrek a legtöbb helyen végleg elsimultak.

Minél inkább növekedett így az egységessé vált szigetcsoport, annál 
jobban szorította északnak az érsekujvári Duna-ágat vagy mint azt Béla 
király névtelen legyzője, valamint sok más Árpádházi okirat említi, mely 
e folyón adományozott révjogokról szól —  Chollon vagy Csalló folyót,* 
mely a Csallóköz északi peremét alkotó szárazföldet ostromolva a sziget 
területi nagyobbodásával mindjobban összeszorult. M arsili térképén mint 
főága a Dunának úgy szerepel ez az ág, ma pedig csak eliszaposodott 
sekély medrében folydogál.

Mindkét mellékág hullámos nagy kanyarulatokban húzódik DE-felé. 
Az északi Nyárasdnál a Dodvágot veszi fel s aztán elhagyja területemet.

Az Öreg-Duna akörtvélyesi gőzhajó állomásnál lépve területemre, — 
általános DK-i folyással —  azt a Csicsó alatti Bezdányi-csárdánál hagyja el. 
Számtalan kiágazás, óriási tömege az apró s nagyobb szigeteknek kiséri 
útjában. Váltakozó hatalmas partszaggatásai úgyszólván évről-évre kisebb- 
nagyobb változásokat idéznek elő e vidéken s hogy mily károkat okoztak 
néha, ezeket mutatja, hogy pl. Doborgaznak egy egész utczarésze, Vajká
nak alsó vége, ős kápolnájával együtt a Dunába szakadtak s ha késik a 
szabályozás e két község már a szigetbe szorult volna. Az ujabbkori part
szaggatások nagyságát e részen mutatják, pl. a Pozsony vármegyei gazda
sági egylet kimutatásai, melyet 1866-ban hivatalos adatokból tíz évre

< «)

*  Ortvay : M agyarország  rég i v ízra jza .
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összeállítottak. E szerint 10 év alatt pl. Guthortól— Sülyig 2000 hold föld 
mozdult el helyéből.

E dunaszaggatás folytonos erősbödését, —  melylyel a folyó mind
két partját támadta, —  a 70-es években Ausztriában végrehajtott 
dunaszabályozás eredményének tartják. Ez állítás valószínűsége közel 
fekvő, ha elgondoljuk, hogy a szabályozás folytán összeszorított sebes víz 
hozzánk szállítja hatalmas tömeg görgetegköveit s itt az esés csökkené
sével a folyó közepén zátonyok keletkezését mozdítja elő. E zátonyok a 
Duna vizét két oldalt szorítva, eredményezik a hatalmas partszagga
tásokat.

A mi már most a Csallóköz alsó sarkának geológiai felépítését illeti^ 
a komáromi két fúrási szelvény világosan megjelöli itt is az alluvialis 
hatásokat, de más kialakulásban, miként azt a felső szakaszban láttuk.

A felületi 17a— 27a m-ig terjedő iszapos talaj alatt circa 3 m-es 
durva homok és kavics következik, melyet a többnyire csendes elmocsaro- 
sodott víz melletti agyaglerakódások követnek egész 16 m-ig. Ez agyag
komplexust csak itt-ott szakítja meg vékonyka homokréteg. Míg tehát itt 
a szigetképződés nyomán csendes víz mellett meg volt adva az alkalom 
az agyaglerakódásokhoz, a felső szakaszon még sokkal több a görgeteg s 
ezt jobban mozgatja a víz ereje, semhogy ily csendes vizi üledék képződ
hetett volna.

Fölötte kívánatos volna a Csallóköz czentrális részén egy pár mé
lyebb fúrás eszközlése, mellyel a két sarok települési viszonyaiban való 
különbségek átmeneteit nyernének.

A 2 m-es fúrásokkal ugyanis a felső Csallóközre jellemző sekélyebb 
feltalaj melletti nagy kavics tömegeket Böős, Dercsika, Várkony, Padány, 
N.-Megyer határolta övig húzódénak konstatáltam. E zóna az Öreg-Duna 
parton jókora széles sávban húzódik s megszaggatva kisebb-nagyobb terü
leten csak ott van, hol mocsaras képződmények vastagabb réteget vontak 
rá néhol agyag vagy iszappal, másutt tőzeggel vagy mindkettővel.

Láttuk területünk régi vízrajzát, belepillantottunk a Csallóköznek, 
mint nagy egésznek geológiai kialakulásába, felépítésébe; nézzük most 
területünk talajviszonyait a mai vízviszonyokkal kapcsolatban.

Területünknek úgy vizi, mint talajviszonyaira, mint láttuk úgyszól
ván kizárólagos befolyást a Duna-folyó gyakorol. Szigetképző ereje e sza
kaszán nyilatkozik meg legintenzivebben. A csak nemrég befejezett sza
bályozási munkálat számos mederrészt zárt el töltéseivel s a szétterjengő. 
folyóban a töltéseken belül párhuzamos művekkel igyekszik a vizet ösz- 
szébb szorítani, a sok kiágazást eliszapositani s ezzel a közlekedést rajta 
alacsony vízállásnál is biztosabbá tenni.

Alapját —  a területnek, —  mint a mély fúrások is igazolják kavics
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képezi. E kavics területem Ny-i, É-i és D-i részén a felszíntől mindössze 
10— 100 cm mélyen fordul elő s csupán a Lucs— N.-Megyer hosszátmérőjű 
és Bőős— Padány községek által a szélességet jelző hatalmas mocsárvidék 
az, hol csupán a vízfolyások kanyarulatai tövében van feltárva a kavics, 
melyet vastagabb rétegekben borít homok, iszap, agyag vagy tőzeg.

E nagy kiterjedésű kavicsterületnek az egyes községek melletti fel
tárásai, mint gödrök és bányák ontják a kavicsot, melyet úgy vasútépítés
hez mint útkavicsolás, sőt vertfalak készítéséhez czementtel vagy mész- 
szel keverve használnak.

így területem Pozsony megyébe eső részén kavicsbányák vannak: 
Doborgazon a felső-csallóközi járásban, a községtől 1 km távolban. Tarka 
homokos murvás alluviális kavics ez, mely kavicsot, kristályos pala és 
gyérebben görgetett mészkődarabokból áll. Anyaga útkavicsolásra s 
mészszel keverve falverésre használtatik. A nemes közbirtokosság tu
lajdona.

Nagy-Szarván a községtől Va km-nyire DK-re túlnyomólag világos
színű homokos, murvás kavics van föltárva, mely czementtel keverve, fal
verésre s főleg útkavicsolásra használtatik. Tulajdonosa: Pozsony várme
gye törvényhatósága.

Vajkán tarka, homokos múrvás, túlnyomólag világosszínű kvarez, 
kvarczit, alluviális, poligen kőzet elemekből álló kavics a Holt-Duna fene
kéből nyeretik a községtől DK-re 1 km távolban.

Hasonló előfordulásai találhatók a kavicsnak Pozsonymegye felső 
csallóközi járásában Albár, Alistál, Alsó-Nyárasd, Bőős, Damazér, —  Egy 
házas —  Erdőhát, —  Királyfia —  és Mórocz-Karcsa, Dunaszerdahely, Lidér- 
Tejed, Nagy-Mad, Nagy-Padány, Felistái, Nyék, Pódafa és Várkony köz
ségekben.

Bitkábban bukkanik elő a kavics területemnek komárom-megyei 
szakaszán, hol mindössze Nagy-Megyer és Felső-Gellér között látunk köz
vetlen a vasút mentén egy nagyobb feltárást a 108 m-es magassági 
pontnál.

Területemen a kavicson kívül az altalajban főleg a homok fordul elő. 
Sárga színű éles durva homok ez, mely itt-ott kissé iszapos. A laposok 
közötti magasabb területek altalaját képezi s ott hol az erek s mélyed- 
mények fenekét borítja kékesszürke finomabb féleségbe megy át. Az előbbi 
tiszta duna-homok, az utóbbi pedig mocsaras területeknek vízzel hosz- 
szabb ideig borított vasoxidulos homokja.

Az előbbi feltalaja rendszerint agyagos homok, mely itt-ott vályog
szerű, az utóbbié fekete, vagy szürkés agyag s nagyon gyakran tőzeg.

E talajféleségek elosztása területemen a következő.
Az északkeleti rész talajfélesógeinek alakításában a Kis-Duna játsza
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a főszerepet. Közvetlen környéke Alsó-Nyárasd, Kürt, Vásárát határai 
világossárga iszaptalajok, melyek többé-kevésbbé homokosak a szerint, a 
mint közelebb, vagy távolabb feküsznek azok ama apróbb homok hullá
mokhoz, melyek itt elszórva találhatók. Ez iszaptalaj e szerint mint agyar 
gos vagy mint homokos vályog borítja a területet D-felé a Marczi derka, 
Hidas árok és Csanádi tóságig, Ny-£elé pedig a Nagy-telek dűlőn át Balásfa 
irányában Dunaszerdahelyig.

A Nagy-Mad Albár és Kis-Bár, Csanádi-, Bálé- és Petényi major közé 
eső terület a Teleki-domb homokja kivételével homokos agyag feltalajt 
mutat, homok, iszap, agyag és kavics altalajokkal. A Nagy-Lucs, Na.gy- 
Megyert összekötő vonal annak a mocsaras mélyedménynek hosszanti 
átlója, mely DNy-ról Dercsika, Bőős, Patas, ÉK-ről Bögellő, Padány, Mad, 
Ollé-Tejed, Gönczöl-Karcsa által rögzíttetik. Az a tömérdek ér, mocsár 
mely e területet ellepte, megszabta egyszersmind talajviszonyainak kiala
kulását is.

Az uralkodó talajtípus itt az agyag, mely világosszürkétől a fekete 
színűig föllelhető. Altalaja rendszerint világossárga vagy fehéresszürke 
iszap, néha tőzeg, melyet sárga homok követ.

E vizenyős területnek egy sajátságos jelensége az atka-képződés.
Már előző évi jelentésemben érintettem a Csallóköz alsó szakaszán 

e képződmény előfordulását, mely a lapos vízjárta területen ismét föllépve 
a belvizek levezetése révén fölszabadult lapos területeken egyedüli aka
dálya a sikeresebb mezőgazdálkodásnak.

Minthogy e képződmény föllépése ily vízjárásos területekkel áll szo
ros kapcsolatban, itt a Duna völgyében képződésének körülményei, — mint 
azt Tkeitz P éteb kollegám a Nagy-Alföldön eszközölt fölvételei alkalmá
val nagyobb dimenziókban konstatálta —  a következők. Mély fekvésű 
mocsaras területek nagy humusz tartalmának oxidációja eredményeképen 
a kiváló szénsavasmész, mint czementező anyag szerepel s összekötve 
a finomabb-durvább homokszemeket egy kompakt egészszé, mint atka 
foglal helyet az altalajban 30— 100 cm mélységben. Alkotó részeit ké
pezi : a vas és pedig mint vasoxid és vasoxidul vegyület, szénsavas 
mész és magnézia, végül agyagos rész és homok.

Márgás féleségétől kezdve egész sorozata konstatálható a kristályos 
réti mészkőig és pedig az apró murvás előjöveteltől kezdve egész több 
száz méter szélesen elterjedő vonulatokig.

Nagy táblákban kiemelve számos helyen építkezésre használják fel. 
Színe a szürkósfehér és világossárga között váltakozik. Az alatta előfor
duló sárga durva homok is a legtöbbször mint bizar alakú koncréczió áll 
össze, nem ritkán kavics zárványokat rejtve magába.

A Csiliz közének talajviszonyai ugyancsak ilyenek. Kivéve magának a
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Csiliznek s a területen átfutó Öreg- és Kis-Lapos-ér közvetlen parti részeinek 
világossárga vályogtalaját, mely nagyrészt mocsári eredetű fekete agyagra 
itt-ott tőzeges agyagra telepedett, továbbá a déli peremen húzódó Öreg- 
Dunának, Medve, Szap, Kulcsod alatti kavics, homok és iszap hordalékát, 
mely szélesebb-keskenyebb övben húzódik a Csilizköz D-i részén. A Csiliz- 
köz egész területe a fentiek és a Hont árka posványát kivéve ugyancsak 
homokos agyag, Duna homok s főleg székes iszap altalajjal.

Végül a Bőős, Baka, Nádasd, Lucs, Doborgaz, N.-Szarva, Egyház- 
Gelle, a l l  Karosa, Dunaszerdahely, Albár, Ollé-Tejed rögzítette terület, 
agyagos homok feltalajával rendszerint kavicsot, —  ritkábban homokot —  
a laposokban pedig tőzeget borít.

Az Öreg-Duna hullámterének s elszórt szigeteinek talaja iszapos 
világosszürke homok, melyet homok és kavics követ legtöbb esetben 
egymással váltakozva.

Közvetlen a hullámtérhez csatlakozva egy keskenyebb zóna olyan 
profilt tüntet fel, mint a minőt a Csiliz mentén láttunk már.

Ez tudniillik az iszapos homok, majd sárga homok alatt átlagban 
150 cm-nél egykori termőréteget tüntet fel fekete agyag alakjában, melyre 
egyenletesen borult rá a Duna-hordalék. Ez tehát egy régibb hullámtér, 
melyen a víz hol mocsaras térségeket alkotva megmaradt, hol szárazán 
hagyva azt művelés alá vétetett.


