
B) Agrogeologiai felvételek.

1. Agrogeologiai jegyzetek Galgóc környékéről.

(Jelentés az 1909. é v i rész letes agrogeologia i felvételrő l.)

HOEÜSITZKY HENRlK-tŐl.

Az 1909. évi nyár folyamán a rendszeres agrogeologiai felvételeket,, 
csatlakozva a múlt évi felvételi területhez, a 12. zóna XVII. rovatit 
vezérkari térkép ÉK-i lapján folytattam. Galgóc várost választván köz
pontul, onnan tettem a kirándulásokat. Bejártam pedig a következő' 
községek határa it: Spáca, Alsódombó, Badosóc, Pagyeróc, Bohunic, 
Jászlóc, Maniga, Petőfalu, Katlóc, Zsuk, Karkóc, Bucsán, Bresztován, 
Vágmedence, Yörösvár, Ujvároska, Beregezeg, Zéle, Kaplát, Szentpéter, 
Galgóc és Bajmócska. A bejárt terület nagysága 200 km2.

Hegy- és  vízrajzi v iszonyok .
A bejárt terület magassági viszonyai, L óczy L ajos dr.1 a magyar 

birodalom hegységeinek, dombvidékeinek és síkságainak csoportosítása, 
alapján a következő három részletben tárgyalhatok.

Területem egyik része az északnyugati Kárpátok főcsoportjának, 
a vágvölgyi mészkőszirtek alcsoportjába tartozik, amely a Kis-Fátra 
hegység legdélibb csücske. Ez a hegység a Yág folyó balpartján a tér
kép széléig és Kapláttól a galgóci sörgyárig húzódik, ahol gránittal 
végződik. A hegység a térkép szerint 200—300 méternyi magas.

Felvételi területem második része a felvidéki dombokat foglalja 
magába, amelyeknek egyik csoportja a nyitrai dombvidékhez, másik cso
portja a nagyszombati magaslathoz tartozik. Az előbbi a Kis-Fátra 
hegység déli folytatása, a Nyitra és Vág folyók vízválasztójáig, az utóbbi 
pedig a nagyszombati löszfennsíkhoz sorozható. A nyitrai dombvidéken

1 Vezető a m. kir. Földtani Intézet múzeumában, 56. old. 1909. óv.
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közel 300 méternyi magas dombok is vannak, míg a nagyszombati 
hullámos terület csak 150- 180 méter között váltakozik.

Felvételi munkaterem harmadik része a tulajdonképeni Kis Magyar 
Alföldhöz és pedig a vágvölgyi síksághoz tartozik. A völgy ezen része 
az Adriai tenger színe felett 135— 145 méter magasan fekszik.

Ezt a területet a Vág folyó szeli, amely meglehetősen sebesen 
folyik. Körülbelül 15 kilométernyi hosszú szakaszán esése kilométeren
ként mintegy 1 méter.1 Más folyó vagy patak a szóbanforgó területen 
nem torkollik a Vágba. A Vág jobboldalán a területen keresztül folyik 
még a Spácai-patak és a Blava-patak, továbbá a Dudvág-csatorna; 
baloldalán pedig csak Bajmócskától délre folyik egy kis patak, amelyet 
az ottani források táplálnak.

A kutakat nagyobbrészt a pleisztocén vagy a holocén kavics látja 
el a szükséges vízzel és csak kevés kutat táplálnak a pontusi (panno- 
niai) rétegek.

Mert galgóci tartózkodázom folyamán arra kértek fel, hogy a 
község vízszükségén segítsek, a rendszeres felvételek alkalmával a nagy
község érdekes vizi viszonyait részletesebben tanulmányoztam. A vizs
gálatok eredményéről az érdekelteket szóban értesítettem és írásban e 
helyen számolok be tapasztalataimról.

S zak vélem én y  G algóc n agyk özség  v ízellá tása  ügyében,
Galgóc város a Kis-Fátra hegység legdélibb nyúlványának átelle- 

nében, a Nyitra felé vezető völgy baloldali dombvidékének északnyugati 
lejtőjén fekszik. A templom 156 méternyire van a tenger színe felett, 
a város alsó része 140—150 méternyire, a templom fölötti negyed 
160—170 m-nyire, a kastély pedig 199 m-nyi magasságban épült.

A község legnagyobb részé löszön áll; csak alsó részének talaja 
alluvium, míg a kálvária és a kastély felé fekvő területen a pontusi 
(pannoniai) képződmények vannak a felszínen.

A lösz alatt pleisztocén homokot, majd pedig vasokkeres kavicsot 
találunk, aminek feküjében a harmadkorú tengeri homok, homokkő
padok és kékesszürke, majd sárgás színű, zsíros tapintatú, kemény 
agyagrétegek települnek.

A szelvény a következő képet mutatja :

1 H orusitzky H en r ik : A Vág folyó iszapjáról. (Természettud. Közlöny 1905. 
évi XXXVII. köt. 222. old.)
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A pontusi rétegek dél-délnyugat felé alig 5—8° alatt dűlnek.
A nyitrai völgy túlsó oldalán a Kis-Fátra déli nyúlványának csakis 

keleti részén találjuk ezen harmadkorú rétegeket. A Vágvölgy felé ter
jedő hegyes vidéket gránit, triász márgapalák és mészkövek alkotják. 
Északra Kaplát felé már kérdéses miocénképződmények kezdődnek, 
amelyek a triaszképződmények mentén fekvő törési vonal felé, délkeleti 
irányban 8—10° alatt dűlnek.

A pliocénrétegek tehát közvetlenül Galgócnál végződnek és csak a 
várostól keletre húzódnak feljebb északra.

Ezen rétegekből tehát a város területén felszökő vizet nem igen 
nyerhetünk s ha felszálló vizet kapnánk is, abban sem volna köszönet.

A város területén artézi vizet csak a pontusi képződmények alatti 
rétegekből várhatunk. A pliocénrétegek alatt a legnagyobb valószinű- 
séggel a miocén üledékeket tételezhetjük fel kedvező dőléssel; de az 
sincsen kizárva, hogy itt a pliocén alatt közvetlenül már a gránit van, 
amely esetben vízre számítani már nem igen lehet.

Minthogy tehát Galgóc nagyközség területén artézi kút telepítése 
nem várható biztosan, azt nem is ajánlom.
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Ezen utóbbi kútnak forrása van. A víz benne azért nem tud fel
gyülemlőm, mert oldalt ismét kiszivárog s a híd alatt levő völgyben,
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mint forrás, ismét kibugyog. Ilyen körülmények közt a község vízellá
tása céljából vagy ezt a kutat kellene óvatosan mélyíteni (ha alatta 
homokra nem akadnak, mert különben meglevő kevés vizét is elveszíti), 
vagy pedig, ami sokkal ajánlatosabb, a völgyben az összes vizet össze
gyűjteni. Azt hiszem, hogy utóbbi esetben ott naponta 50 hl vízre biz
tosan lehet számítani.

A II. pont alatt említett kutak a lösz alatti homokból, illetve 
kavicsból nyerik vizüket. Ezen kavics az alluviális kavicscsal érintkezik 
s vele majdnem egy szintben van, miért is a két korbeli kavicsban egy
aránt a Yág vize kering. Nagyon természetes tehát, ha a Yág vize apad, 
a kutakban is kevesebb víz lesz, sőt sekélyebb kutakban a víz egészen 
el is apadhat. A hiba ezeknél a kutaknál abban rejlik, hogy ásásuk 
alkalmával amint kavicsra érték és egy kevés vizet nyertek, a további 
ásást beszüntették. Igaz, hogy a kutak így is már eléggé mélyek, de ha 
azokat még lehetőleg a kavics alatt levő pontusi kékes agyagig mélyí
tenék, akkor mindenesetre több, sőt elegendő vizet lehetne nyerni. 
Számításom szerint a kutakat körülbelül addig kellene mélyíteni, hogy 
azok feneke a tenger színe fölött mintegy 130—132 m magasságban 
legyen,

Az I. pont alatt említett kutak elegendő vizet adnak. Itt legfeljebb 
az volna kívánatos, hogy ezen kutak egyik-másika még nagyobb meny- 
nyiségű vizet fogjon, amit pedig a kutak szélesbbítésével lehet elérni.

Ez volna a község vízellátásának egyik módja.
Ha azonban a község vízvezetéket óhajtana létesíteni, ez kétféle 

módon valósítható meg. Az egyik mód szerint a környékbeli forrásokat 
kellene összegyűjteni.

A Nyitra felé húzódó völgy úgy jobb-, mint baloldalán több forrást 
találunk. A baloldali források nem igen bővizűek, mert ott a rétegek 
dél-délnyugati lejtésűek, amely irányban a víz zöme el is szivárog. 
Összesen három kisebb forrás van e hegyoldalon, amelyek együttesen 
napjában alig adnak 50 hl vizet. Innen a város céljaira elegendő vizet 
nem kaphatunk, tehát csakis a völgy jobboldalán fakadó forrásokat 
vehetjük számításba. Ott a következő források ismeretesek:

1. A Szoros nevezetű völgy torkolatánál van egy nagyobb forrás, 
amely naponkint mintegy 400—450 hl vizet ad, minthogy azonban ez 
a forrás az uradalmi sörgyárat látja el vízzel, ezt számításon kívül kell 
hagynunk. A többi ugyanonnan eredő forrás azonban már felhasznál
ható volna s ezek együttesen 24 óra alatt ugyancsak körülbelül 400 
hektoliter vizet adnak. E források a város középpontjától 2Va—3 km- 
nyire feküsznek, 165 m tengerszinfeletti magasságban. Vizük a triász- 
korbeli mészkőből és márgából fakad.
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2. A hundülői (Hansutka) forrás ponfcusi rétegekből fakad. A tenger 
színe felett 200 m magasan fekszik s a várostól 3 km-nyire. Ezen forrás 
naponkint 93 hl 11° C. vizet ad.

3. A Gábor-forrás szintén a pontusi rétegekből fakad, a várostól 
mintegy 3 km-nyire és közel 220 m tengerszínfeletti magasságban. Nap
jában 400 hl 12° C. vizet ad.

4. Az új dűlői forrás hasonló rétegekből ered, a tenger színe felett 
180 m magasan s a várostól 27a km-nyire; 24 óra alatt 90 hl vizet 
ad, amelynek hőfoka 13*5° C.

5. A Bocsina-kút szintén forrás, amely 170 m-nyire fekszik a 
tenger színe felett és belőle legalább 50 hl vízre lehet számítani. 
Maga a kút állítólag 3 m mély, vízoszlopa pedig szinültig megtölti. A víz 
hőfoka 13*5° C.

6. A Jónás-forrás a tengerszínt felett 180 m-nyire, a várostól pedig 
5 km-nyire fekszik. Naponkint 330 hl vizet ad, amelynek hőfoka 11*5° C.

7. A Bocsina-kút és a Jónás-forrás között emelkedő mocsaras dom
bocska, úgy vélem, szintén forrásos terület s itt egy próbaásást okvet
lenül ajánlok. A városi réten, a kelecsényi határtól egészen a l l .  számú 
vasúti őrházig szintén egy-két próbafúrás volna eszközlendő, mert némi 
vizet onnan is lehetne nyerni.

Ha most már a csak meglevő vízmennyiségeket adjuk össze, nap
jára 1300—1400 hektoliter vizet kapunk. Ha pedig még a forrásos terü
letek megásása és az ajánlott próbafúrások is eredményesek volnának, 
úgy talán 2000 hl vízzel rendelkezhetnék a község.

Kétségtelen, hogy mindezen forrásvíz a legjobb ivóvíz, egészséges, 
mert semmi szerves anyagot nem tartalmaz és hőfoka is a legkelleme
sebb, mintegy 12° C.

Jelen esetben azonban az 1000 lelket számláló községnek nem 
elegendő és összegyűjtésük csak akkor vezetne célhoz, ha mellette egyes 
meglevő kutakat lemélyítenének, illetve kiszélesbbítenének. A forrás- és 
kútvizek csak együttesen fedeznék a község vízszükségletét.

Végül a vízellátásnak még egy harmadik lehetőségéről is meg kell 
emlékeznem, ugyanis a Vág vizének közvetlen felhasználásáról. Vélemé
nyem szerint ez a mód volna a vízhiány leggyökeresebb és legbiztosabb 
orvoslása.

*

A fenti szakvéleményben említett forrásokon kívül Galgóctól délre, 
a magas part mentén még több hasonló forrással találkozunk, amelyek 
mind a pontusi (pannoniai) rétegekből fakadnak. Ezek egyike közvet-



170 HORUSITZKY HENRIK (7)

lenül a kastély alatt, mások a Somogy nevezetű rét elején és végén, 
valamint Baj mocska község határában erednek.

Egy tekintélyesebb forrás van továbbá Kaplát községtől délre, alig 
200 m-nyire az országúttól, a Yág felé lejtő löszpart szélén. A forrás 
meglehetősen nagy erővel tör elő, kénesszagú és 20° C. hőmérsékletű. 
Vizét vegyelemezni érdemes volna.

G eológia i viszonyok.

A 12. öv XVII. rovat jelű ÉK-i lapon a következő geológiai 
képződmények szerepelnek :

1. Az archei csoporthoz tartozó gránit;
2. a paleozói csoporthoz tartozó diasz-kvarcit;
3. a mezozói csoporthoz tartozó triaszmészkő;
4. a kainozói csoporthoz tartozó: ci) miocén (?), b) pliocén, c) pleisz

tocén, d) holocén.

G rá n it.

Á.z 1908. év nyarán Skarniczel dr. ügyvéd úrnak azon megkeresése 
kapcsán, hogy kaolinbányáját megnézzem, először tapasztaltam, hogy 
Galgóc határában gránit is van. Eddig sem az irodalomban, sem a tér
képeken a galgóci gránitnak nyoma nem volt. A Kis-Fátra gránitjai az 
1863. évből származó geológiai térkép szerint csak Bajna—Badosnáig 
terjednek. E gránittömegnek legdélibb folytatása a galgóci gránit, amely- 
lyel egyszersmind a Kis-Fátra vonulata is végződik. Ezidei felvételi 
munkálataim alapján a gránitnak e vidéken tapasztalt előfordulásáról 
is szólhatok. A gránit legnagyobb tömege a Lipina-hegy és Stara hóra 
nevű hegy közötti szorosban, a Gelénfalva község felé vezető út kanya
rulatainál található. Itt egyszersmind a gránit még a legkeményebb, 
mert egyéb pontokon meglehetősen mállott állapotban van. A gránit 
áthúzódik a Stara-hegyen délre, a nevezett hegy baloldali völgyébe s 
innen tovább, a Skarniczel-féle bányához. A hegytetőn mészkő terül el, 
de alatta négy méter mélységben az alapkőzet következik, miként az 
egy próbagödör ásásánál bebizonyult. A gránit továbbá még a Stara-hegytől 
nyugatra, közvetlenül az uradalmi sörgyár mellett is fel van tárva.

A gránit e tájon csak mállott állapotában található, a felületet 
tehát gránitdara borítja meglehetősen vastag rétegben. A Skarniczel- 
féle telepen ásott 20 méteres gödör egyaránt elmállott gránitot tárt fel, 
de a gödör fenekén víz is fakad, ami arra enged következtetni, hogy az 
ép gránit már nem lehet nagyon mélyen.

Az elm állott gránit kaolin-anyagáért akarja Skarniczel ügyvéd e
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bányát műveltetni. Egyszerű iszapolással ezidőszerint körülbelül 8—10% 
kaolint nyernek, de rendes üzem mellett s némi zúzással 20%-ot i& 
kiiszapolhatnának a kőzetből. A kaolin azonban, amely csak a földpátok 
elmállásának terméke, itt vasas és csillámos, ami értékéből sokat levon.

A gránit felső talaja természetesen murvás, kődarás agyag, amelyen 
itt úgy az erdő, valamint a szőlő is szépen diszlik.

D iasz-k v arc it.

A kvarcitnak eddigi legdélibb előfordulása Radosna környékén volt 
ismeretes. Ezúttal a Fornószeg felé vezető út baloldalán, vagyis a völgy 
jobboldalán találtam reá. A kvarc színe rózsaszín vagy szürkés és a 
közbetelepült kvarcitbreccsa hasonló színű zárványokat tartalmaz.

A csekély terület, amelyen a kvarcit és kvarcitbreccsa találhatók, 
nagyobbára szőlővel van beültetve. Felsőtalaja löszszel van keverve s 
belőle a kőzetnek csak egyes tuskói állanak ki.

T riaszm észkő .

Felvételi területem régi térképein a triaszmészkő még krétakorú 
choes-dolomitnak van jelölve. Tovább északra Jalsónál a dolomit való
ban megvan, de Galgóc környékén csak mészkövet és dolomitos mész
követ találtam. Ezeknek geológiai kora bizonytalan, minthogy bennük 
szerves maradványnak nyomaira sem akadtam, de egész külső megjele
nésük a krétánál régibb korukra enged következtetni, miért is a mész
köveket a júrába, vagy még inkább a triászba vélem helyezhetni.

A mészkő anyaga tömött vagy kissé homokos, olykor pedig réteges, 
majdnem palás. Színe általában szürkés, de van sárgás, sőt téglavörös 
is és fehér vagy sárgás, kristályos mészerekkel tarkázott. Kaplát hatá
rában e képződmény már inkább mészkőbreccsából és dolomitos mész
kőből áll.

Az egész mészkővonulat össze-vissza van repedezve, amit a mészkő
menti törések idéztek elő. A mély repedéseket a kőzet mállástermékei 
kitöltötték, amiért itt a mészkövek csak rögök vagy tuskók alakjában 
bányászhatok.

A Stara hóra nevű hegyen, továbbá valószínűleg a Lipina-hegyen 
is, a mészkőtörmelék csak vékony rétegben van meg, míg a Szoros nevű 
völgyben s ettől északra, valamint Kaplát környékén a mészkő, dolo
mitos mészkő és breccsa már tömzsökben található.

A Szoros nevezetű völgyben, valamint a völgy torkolata átellené- 
ben a mészkő közé márgásagyagpala települt, amilyent a Kapláttól
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keletre levő nagy vízmosásban, a dolomitos mészkő fedőjében is talál
tam. A rétegek itt KDE felé 10° alatt dőlnek.

A mészkő málladéka kőtörmelékes, vörös agyag; a Plesina-hegyen, 
hol a mészkőbreccsia és dolomitos mészkövek uralkodnak, laza, por- 
hanyós, kőtörmelékkel kevert humuszos agyag a felsőtalaj. E terület leg- 
nagyobbrészben erdőkkel van borítva s csak az erdők szélein van kevés 
szántóföld.

M io cén rétegek .

A Kaplát községnél és tőle északra elterülő homokból és homokkő
padokból álló képződmények geológiai kora kérdéses. Kövületet bennük 
nem találtam, de a sztratigrafiai viszonyok alapján miocénkorúaknak 
tekintem. Emellett szól a part mentén feltárt és pontusi faunát tartal
mazó sárgás agyag, amelyet a vízmosásban is megtaláltam tiszta kvarc
homok réteg felett. A lelőhelyes lecsúszott terület pedig ismét a homokra 
húzódik fel. Ha tehát az egész egy ugyanazon korú képződmény, akkor 
pontusi (pannoniai) korúnak kell tartanunk, ami a legvalószinűbb. De 
ha e homokköveket a tovább délre előforduló, határozottan pontusi homok
kövekkel hasonlítjuk össze, akkor némi különbséget találunk köztük és 
a kapláti homokkövet régibb korúnak kell tekintenünk. Vessünk elő
ször egy pillantást a kapláti homokkőbánya szelvényére.

m vereses murvás homokos agyag,
« lösz,
« vereses murvás agyag,
« márgás agyag,
« hullámos, vereses és feketeszínű vasas, mo

gyorónagyságú kavicsos homok (kissé meszes), 
« mogyoró- s diónagyságú konglomerát (meszes), 
« apró kavicsos homok,
« meszes homokkő vaskonkréciókkal,
« finom sárgás homok vaskonkréciókkal.

A rétegek délkelet felé 10—13° alatt dűlnek. Ezen homokkőpadok
nak hasonló dűlését még két más ponton is megfigyeltem, mint pl. a 
községtől keletre levő vízmosásban és a községtől délre, a szőlőkbe 
vezető mély útban. A hegység mentén tehát a törési vonal felé dőlnek 
ezek a rétegek, míg a kövületes agyagrétegek a Vág felé, azaz nyugati és 
délnyugati irányban dőlnek.

Mindannak dacára azonban, hogy én itt ezen kérdéses rétegeket 
külön fejezetben ismertetem, nem lehetetlen, hogy ezek még a pliocén- 
hez tartoznak.
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Ezen homokrétegek a Yág partjától a mészkőhegységig, közel 
240 m tengerszín feletti magasságig húzódnak fel. Felsőtalajuk mészben 
szegény murva, homokos agyag, amelyen leginkább szántóföldek terül
nek el.

P lio cén rétege k .

Először is a fent érintett sárgás, meszes agyagról emlékezünk 
meg, amely Kapláttól északra, mintegy másfél kilométernyire az országút 
mentén található. E helyen állítólag egy kis község is állott, amelynek 
neve Csenede volt.1 Egy földcsuszamlás a községet annyira elpusztította, 
hogy jelenleg már nyoma sincsen és helyén csak egy kis forrás fakad. 
A terület még folytonosan csúszik és ezzel már az országutat is veszé
lyeztette.

E helyen némi pontusi (pannoniai) korú faunát sikerült gyűjte- 
nem, amely a legnagyobb valószinűséggel a réteg tartozéka, tehát nem 
bemosott maradványok sora. E nézetemet egyébként Szontagh Tamás dr. 
intézetünk aligazgatója is osztja, a helyszínen tett szemle alapján.

A kövületek, amelyeket ebből a szürkés vagy sárgás kemény 
agyagból gyűjtöttem, a következők :

Melanopsis Entzi B kus.
Pyrgula (Micromelania) costulata F uchs.
Planorbis cfr. bctkonicus H alav.
Valvcita helicoides Stol.
Valvata sp.
Neritiva (Neritodonta) radmanesti F uchs.
C/mo-töredék.
Pisidium sp.
Melánia nov. sp.

H alaváts Gyula főbányatanácsosnak a kövületek m eghatározásánál 
elvezett szíves seg ítségét e helyen  is m elegen  köszönöm .

Egy másik csuszamló terület a galgóci kastély alatt, a várkert déli 
végén látható. Miután tudniillik az erdőt ott kivágták, néhány esztendő 
múlva a parttól egy nagy darab elszakadván, lecsúszott. Ennek oka a 
következő:

A part pontusi homok- és agyagrétegekből áll, amelyeket lösz fed. 
A rétegek dülése dél-délnyugati, amely irányban az agyagrétegekig be
szivárgó víz is lefolyást talál. Amíg az erdő állt, a csapadékvizek leg
nagyobb részét lekötötte, illetőleg felhasználta; letárolás után azonban

1 E község után viseli a «csenedei és kapláti Frideczky* család előnevét.



174 HORUSITZKY HENRIK (11)

a talajban keringő összes vizek az agyagréteg felett gyűltek össze, itt a dőlt 
helyzetű réteget annyira fellágyitva, hogy végül csúszásnak kellett bekövet
keznie. Ezekből az következik, hogy az erdőt a kastély felé tovább pusztítani 
nem tanácsos, mert újabb csuszamlások a kastélyt is veszélyeztethetnék.

Galgóctól délre, egészen a lap széléig a magas part hasonló réte
gekből áll, amelyek túlnyomóan homokok és homokkőpadok, s agyag
rétegek csak alárendelten fordulnak elő. A pontusi (pannoniai) korú 
homok a községtől délnyugatra, a Nyitra felé húzódó völgy baloldali lejtő
jén is fel van tárva. A völgy túlsó oldalán már az agyag uralkodik.

Az ezekből fakadó forrásokról a vízrajzi viszonyok leírásánál már 
megemlékeztem.

A felsőtalaj nagyobbára murvás homokos agyag, amely sósavval csak 
ott pezseg, ahol vagy löszszel, vagy márgával van keverve. Zavartalan 
mállású területeken a talaj mészszegény, vasas. Változatos a talaj külö
nösen a hegyoldalakon, ahol lépésről-lépésre úgy színre, valamint egyéb 
minőségekre nézve változó feltalajt találunk. Ez hol meszesebb, hol 
vasasabb, másutt ismét homokosabb vagy kötöttebb.

P le isz tocén .

A pleisztocénből a szóbanforgó területen kavics, homok és lösz 
ismeretes.

A kavics mint a legrégibb folyóhordalók a Vág baloldalán két 
helyen van feltárva. Az egyik hely Kaplát községnél, a másik Galgóctól 
délre a várkert alján van. A kavics feküjében homokkőpadok terülnek 
el, föléje pedig lösz települt Galgóc község területén a kutak szelvényei 
szerint (1. 167. (4) old.) a lösz és homok alatt szintén kavics fekszik. Nagy
szombattól keletre, Bolmut majornál hasonló kavics van feltárva és 
Brestován községben a magas part alatti források szintén pleisztocén 
kavicsból fakadnak.

A homokot csak a Galgóctól Nyitra felé húzódó völgyben találtam 
meg, ahol a kutak szelvényei szerint kavics és lösz között terül el. 
A Vág völgyében sehol sem láttam homokot feltárva.

Az egész vidék legelterjedettebb kőzete a lösz. A lösznek két vál
tozatát említhetem. A Vág baloldali dombvidékén egy világosvcröses 
színű lösz terjedt el, amely mészben szegény, s ennélfogva valamivel 
kötöttebb is. Hasonló mészszegény vöröses löszt még térképlapom ÉNy 
részén figyeltem meg, ahol ez a Kis-Kárpátokig húzódik. Ez az u. n. 
erdei zóna. A lösz másik változata, amely a nagyszombati fennsíkot 
borítja, típusos lösznek nevezhető. Ez meszesebb és porhanyósabb az 
olőbbeninél.
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A lösz függőleges elterjedését legjobban mutatja a Ratkóc község 
melletti feltárás. Itt legalul meszesebb lösz van, amelyet mintegy 
20 cm vastag mészkőpad takar. Efelett egy vörös agyagos és egy barna 
humuszos réteg kétszer váltakozik. A vöröses réteg 40—70 cm, a barna 
csak 20 cm vastag, mindezek fedőjében négy méteres típusos lösz van, 
amelynek felsőtalaja barnás vályog.

löszben.
Kövületekben a lösz itt feltűnően szegény. Csakis kevés száraz

földi faj, és az is igen elszórtan található benne.
A típusos lösznek felsőtalaja barnás vályog, a vöröses löszé hasonló 

színű, de kötöttebb vályog. Egyes domboldalokon a termőtalaj meszes 
vályog.

H o lo cé n .

A Vág alluviumában kavics, homok, feketés agyag vagy mocsár
föld és öntésiszap vesz részt.

Kavics csak az alsótalajban van. így az öntésterületen 6—10 méter 
mélységben, az egykori mocsárterületeken két méter és kisebb mélység
ben értem el a kavicsot. Gyakran közvetlenül a termőtalaj alatt kavics 
következik.

A kavics felett homokos kavics, majd kavicsos homok, s végül 
hullámosán elterülő homok települt, amely homok helyenként buckákat 
alkot. E buckák maradványai még a mocsárföld területén is meg
figyelhetők, mint alacsony talajdomborodások.

A homokbuckákat 4—5 km széles mocsárföldterület környezi, 
amely a Dudvág-csatorna kiásatása előtt ingovány volt. Még most is 
sok helyen igen mocsaras, mert a talajvíz igen magasan van, az esővíz 
pedig a kötött fekete agyagon megáll. A csatornázás nyomán azonban 
ez a terület is kezd kiszáradni, amely célból a ligeteket is egyre-másra 
tarolják. Ezen műveleteknek jó vége azonban nem várható, mert mihelyt 
teljesen kiszárad az agyagos mocsártalaj, feltartóztathatlanul kopár székké
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fog átváltozni. Azért kötelességemnek tartom már e helyen is a gazdákat 
arra figyelmeztetni, hogyha a lecsapolásnak nehány esztendei jó ter
mésben hasznát látják is, el ne feledjék, miszerint ugyanezen földjeik 
idővel öntözésre is szorulhatnak.

A fekete agyag területén kívül barna agyag a felsőtalaj, amely sárga 
meszes agyagon nyugszik.

A Vág felé és annak partjain az öntésföldek terülnek el. Ezek 
öntésiszapból és finomabb iszapos homokból állanak, felsőtalajuk pedig 
hol homokos, hol kissé kötöttebb világos vályog.

Yégül a folyókanyarulatoknál csak kavics- és homokhordalék 
található.

*

Kedves kötelességet teljesítek még, amidőn gróf Erdődy Imre, 
Öméltóságának és B odó Péter uradalmi jószágigazgatónak feladatom 
teljesítése közben nyújtott kegyes támogatásáért, Szontagh Tamás dr. 
kir. tanácsosnak, a m. kir. földtani intézet aligazgatójának pedig meg
tisztelő látogatásáért és szakszerű tanácsaiért hálás köszönetét mondok.


