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Tatárszentgyörgy vidékéről.

(Jelentés az 1908. évi részletes agrogeologiai felvételről.) 

Güll VlLMOS-tÓl.

A fentmondott esztendőben a 17. öv, XXL rovat DNy s részben 
a 18. öv, XXI. rovat ÉNy jelű 1 : 25,000 méretű lapokon folytattam 
területem agrogeologiai fölvételét. Mindenekelőtt a Lajosmizse alatt 
elterülő, de már Kecskemét határába tartozó Kláber-telepet vettem fel, 
majd tőle Ny-ra, illetőleg ÉNy-ra iparkodtam, hogy a lapok Ny-i széleit 
elérjem.

Térszíni és vízrajzi viszonyok. A felvett terület tengerszínfölötti 
magassága a K-i oldalon 120—130 m, Ny felé lankásodik s a 100 m 
körüli alluviális területre hanyatlik alá. Ezt az átlagot csak a buckák 
lépik túl; a legmagasabb pont a ladánybenei buckákban van s 143 m-nvire 
fekszik a tengerszínt felett.

Vízrajzi tekintetben első helyen említendő a Madarasi tó, mely
nek állandóan van víztükre, míg a többi többé-kevésbbé kiszárad. 
A Ladánybene É-i határvonala táján a futóhomok alól kilépő lapos a 
Csíkosban folytatódik, mely a Nagy szék-tóval függött össze; ez tovább 
DK-re ismét a Repülő-tóval állt összefüggésben s az ennek folytatásá
ban hosszan elnyúló lapos a Nyír homokjában vész el. Fölemlíthető 
továbbá a Sarlósári majornál elterülő, valamint a Tatárszentgyörgy tői 
K-re elvonuló lapos, mely utóbbi az Örkényi tüzérségi lőtér vizenyős 
laposával csatorna útján áll összeköttetésben s melyben a csatorna* 
hosszirányban folytatódik egészen Alsó-Essőig. Itt egy kis turjányt 
alkotva kilép a széles alluviumba. Mindezek a rendes ÉNy—DK-i irány
ban egyéb kisebb mélyedményekkel függnek össze s régi folyómedrek 
maradványai, melyekben még az alluviumban is folyt víz. A Tatár - 
szentgyörgytől Ny-ra elterülő rétek már a peszéradacsi turjányokkal 
állanak összefüggésben.
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Földtani viszonyok. A majdnem teljes kiterjedésben homokkal 
borított terület legrégibb képződménye a pleisztocén lösz, mely leg
inkább «mocsárlösz» kifejlődésében fordul elő a homoktakaró alatt, 
így többek között a Kláber-telep Ny-i és É-i részében, Ladánybene 
község helyén, Berényi Benén, az ú. n. herényi út mentén. Némely 
helyen egészen a felszínig jön, vagy helyesebben homoktakaróját a szél 
innét teljesen elvitte. Rajta rendesen megtalálható az egykori felsőtalaj 
barnahumuszos homok alakjában s ezt borítja a futóhomok. Néhány 
csekély kiterjedésű helyen közvetlen alsótalajul is szolgál.

Vele egykorú lehet az a Tatárszentgyörgy D-i végén feltárt szürke, 
rozsdafoltos, apró gömbös concrétiókat tartalmazó, kb. 2 m vastag 
ar)yag, mely szárazon a kézifúróval felhozva sárgásfehér színű, liszt
szerű s némileg hasonlít — a fúróban — valami «mocsárlösz»-féle
ségre. Egyrészt azonban a nagyon nehéz fúrhatósága, másrészt a fel
tárásban jól látható szerkezete azt mutatja, hogy tavi üledékkel van 
dolgunk. Közvetlenül fölötte a különben sárgásfehéres homok rozsda
sárga, alatta pedig finomszemű, tömődött, szürkés, csillámos iszapos 
homok következik. Különben nem nagy kiterjedésű, mert a 108 m-rel 
jelzett Mária-képtől alig 0*5 km-nyire tart DNy felé, másrészt pedig 
DK-i irányban sem terjed messzire. Itt egy másik feltárásban fö
lötte fehér homok, e fölött pedig rozsdabarna homok van, míg ugyanitt 
egy nagyobb feltárásban szürkésbarna homok és fekete agyagos homok 
(az agyag tulajdonképpeni felsőtalaja) fekszik. Vastagsága itt csak 1*4 m, 
alatta szintén éles iszapos homok következik. Hasonló ehhez a ladány- 
bene —tatárszentgyörgy—Örkényi hármashatárnál s a Szeleczky-majortól 
D-re a homok alatt föllépő agyag is.

Korban ezek után sorozható azoknak[a nagy domboknak a homok'ja, 
mint amilyenektől pl. Tatárszentgyörgy van körülvéve. Ez a sárga vagy 
fehéres homok a feltárásokban kissé összeálló s rajta helyenkint — 
rendesen a dombnak valamely lapos felé eső oldalán — rozsdavörös 
homokréteg észlelhető, mint pl. a tatárszentgyörgyi Kálvária É felé 
néző oldalán, vagy a község D-i végén a föntemlített agyagon fellépő 
homok tetején, közvetlenül a barnahumuszos felsőtalaj alatt.

A legnagyobb elterjedésű a többé-kevésbbé elrónázott fakósávga 
homok, melyből a típusos futóhomok buckái, amilyenek a ladánybenei 
ús a baracsi buckák, mintegy szigetekként emelkednek ki. Az utóbbi 
helyen s ezenkívül több ponton /mnmMó-képzodés is mutatkozik vagy 
apró körteformájú concrétiók, vagy nagyobb lapok alakjában. A Tavaszi 
majornál pl. 1*4—1*5 m és kb. 1*75 m nél mutatkozott homokkő a 
durvnszemű homok között, sőt a szántóföldön is vannak szétszórtan 
kisebb-nagyobb homokkőlapok, melyek e ponton már kb. 20 cm mély
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ségben is jelentkeznek. A lapok vastagsága 2—4 cm-től egészen 
10—15 cm-ig váltakozik. A futóhomokban a többszöri átrakodás jelei 
is mutatkoznak, amennyiben a fúró a sárga futóhomok között egy-egy 
barnahumuszos rétegnek az anyagát hozza föl. Baracson a Zsembery- 
majortól EK-re egy szépen súrolt falakkalj ékeskedő friss szélárokban 
is láttam ilyen 10—15 cm-es barnahumuszos, hozzá kötött réteget, 
melyet a szél nem bírt egyszerűen átvágni, hanem négy éles zugot 
fűrészelt belé. A szélárok feneke sűrűn be volt hintve apró murvá-sr&lt 
ami kifújt helyeken egyébként közönséges jelenség.

A homok még az a l lu v iu n v -bán is futott, most azonban már 
többé-kevésbbé meg van kötve. Hogy mindamellett nagyobb szél ma is 
hordja, úgy hogy ilyenkor a látóhatár elsötétedik, hogy szőlőcsemetéket 
a sorok közé vetett rozszsal kell megvédeni: az ilyen homokterületen 
tulajdonképen természetes.

A bevezetésben említett laposok alluviális képződményekkel van
nak kitöltve. A folyó vizek az egykori medreket éles homokkal töltötték 
meg és csak ahol a víz később megállt s tavakat alkotott, ott találunk 
csapó földes homokot vagy tiszta csapó földet. A csapó földes, iszapos 
homok a Peszéradacs felé eső síkon is nagyobb kiterjedésű, míg itt a 
turjányos helyeken haragoszöld éles homok van, a hátak pedig sárga 
érdes homokból állanak. Úgy az itteni turjányos helyeken, mint a Nagy- 
széktó szélén is turjányi mészkő (talán ezzel lehetne a Wiesenkalk 
kifejezésére eddig használt «réti mészkő)) elnevezést helyettesíteni) for
dul elő, mely a Tatárszentgyörgytől DNy-ra, a Rohankában ásott árok 
ásásakor is 8—10 m hosszúságban mutatkozott.

Az alluviális képződmények során megemlítendő a csekély kiter
jedésben előforduló tőzeg is, melyet Ladánybenén a Csíkosban, továbbá 
Tatárszentgyörgytől K-re, az Örkényi lővőtérről jövő s Alsó-Esső felé tartó 
csatorna laposának három pontján — az egyiken sajátos téglavörös 
színben — észleltem.

A sziksó előfordulása főképen a Nagyszék-tóra szorítkozik, mely
nek egyik száraz nyúlványában erősen sziksós homokot gyűjtöttem s 
ahol neki kedvező időben gazdag sókivir ág zások is vannak. A Mada- 
rasi tó vize és közvetlen környéke is sziksós.

t

Talajviszonyok. Ahol a mocsárlöszféle képződmény a közvetlen 
alsótalajt alkotja, ott barnahumuszos, kötöttes homok a felsőtalaj, mely
nek felső 10—20 cm-e mésztelen s csak ezen alul pezseg sósavval. 
Az inkább elrónázott homokon világosabb vagy sötétebb barnahumu
szos, némelykor csak barnássárga laza homok a felsőtalaj, melyet egy 
ponton, nevezetesen a Tavaszi majornál murvásnak s homokkő törme
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lékével kevertnek találtam. A buckákban a felső talaj sárgás laza ho
mokja az alsó talajtól nem, vagy alig különbözik, míg a futóhomok 
hajlataiban a felsőtalaj humuszosabb, az alsótalaj ellenben fehérre ki
mosott. A barnahumuszos felső és sárga laza alsótalaj között Ladány- 
benén az útmelletti friss árokban fehér, kötött, erősen meszes, mész- 
eoncrétiókat tartalmazó homokot észleltem. Ennek az átmeneti rétegnek 
a vastagsága itt 1—2 dm. A Nagy szék közelében a síkfekvésű homok 
felsőtalaja barnásszürke, teljesen kiszáradva egérszürke homok. Az időn
ként rajta tavaszszal még most is néha megálló víz kilúgozta. A laposok 
felsőtalaja feketehumuszos éles, néha agyagos homok, mely néha szi
kes is; ilyenkor kiszáradt felszíne szürke. A Tatárszentgyörgytől Ny-ra 
fekvő alluviális területen is főkép barnahumuszos homok a felsőtalaj, 
csak alacsonyabb fekvésnél, mint pl. a Pusztatemplom dűlőben is, kö- 
töttebb. Némely helyen, mint a Pohánkán, kissé szikes, de termő 
homokos agyag fordul elő. Itt különben a felszínt kb. 1*5 cm vastagon 
sárgás por födi, mely nyilván az időnkinti vízből rakódott le. A mély
fekvésű vonalakon feketehumuszos, rendesen többé-kevésbbé agyagos, 
néha kevés tőzeggel kevert homok az uralkodó. Elvétve tőzegföld s az 
•említett négy ponton tőzeg a felsőtalaj.


