
E) Egyéb jelentések.

1. Jelentések a vasúti, közúti és csatornázási munkálatoknál 
tett megfigyelésekről.

L óczy  L ajo s - íó L

(Hét szövegközti ábrával.)

A m. kir. Földtani Intézet igazgatósága minden év elején meg
kereséssel járul az illetékes állami hivatalokhoz, megkérdezve, hogy a 
műszaki hatáskörükbe tartozó földmunkálatokat hol fognak létesíteni. 
A  szívesen adott értesítésekért e hetyen is köszönetét mondunk. Az 1916. 
év folyamán következő helyek földmunkálatainál szereztünk földtani 
adatokat:

A Sió-csatorna és a Sárviz-csatorna.
(1— 4. ábra.j

A Sió-csatorna építése hét év óta folyik és az elmúlt év derekán 
Siófoktól lefelé Tolna vármegye határát elérte. Alkalmam volt V ig y á z ó  
I m re  m. kir. műszaki tanácsos, székesfehérvári kultúrmérnöki hivatal- 
főnök úr szíves támogatásával a kiásott csatornamedret a Juti-híd és a 
Korláth-puszta között meglátogatni.

A csatornát 20 >m fenékszélességgel, 4 m mélységgel és 40°-os part- 
rézsűvel a völgysíkja alá vízalatti kotrással mélyítik. Mint figyelemre 
méltó tapasztalatot szögezem le azt, hogy az ártéri üledékeket, vagyis a 
pannoniai-pontusi rétegekig leérő ősi sióvölgyi öntésanyagot a csatorna 
feneke sehol sem érte el, hanem folyó alluviumban maradt, amelyről 
csak ezután kell megállapítanunk, hogy egészben holocénkori. avagy 
mélyebb részeiben pleisztocénkori lerakódás is van benne. Végleges Ítéletet 
mondani a Sió-völgy földtani viszonyairól csak azután lesz lehetséges, 
ha a csatorna építése be lesz fejezve és a hajózhatásra tervezett csatorna 
zsilipkamarái is épülnek.

Ez alkalommal inkább azokra a közlésekre utalok, amelyeket a 
Balaton környékének geológiai képződményeiről szóló könyvemben rövi
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den néhány helyen a Sió völgyére vonatkoztattam.1) Ezek a közlések 
1904. évi megfigyeléseken alapultak, amikor az addig keskeny Sió-csa
tornát kitisztították és egy keveset szélesítették.

A .jelenlegi, háromszor szélesebb csatorna egyenes vonalakban vágja 
át a régi kanyargó, nádbozótos Siót. Ehhez képest majd fekete zsíros 
tőzeges lápföld a partja, vagy pedig sárga kavicsos, agyagos homok. Az 
utóbbi az oldalárkok és völgyek nyílásában ülő lapos törmelékkúpok 
anyaga, amelyet vékonyan szintén sötét lápföld takar.

Yároshidvég és a Péli-malom között a kavicsos domb ópleisztocén- 
*kori kavicsából (E. meridionalis v. E. antiquus kavics) elég tetemes kavics 
mosatott le a Sió régi medrébe; a Ivorláth-puszta környékén a Sió med
rében mészcementes konglomerátum lepények, sőt kemény padok is vannak 
a kotrás fenekén. Az átmetszett kanyarulatokban a régi medret kitöltő 
lerakódásokban két sötét lápföldréteget közbezárt szürke öntésiszappal 
láttam. A Sió-völgy felszínét is szürke öntésiszap borítja, vagy pe(kcr 
fekete bereksár. Ahol a csatorna partja a víz színéig fekete lápagyagból 
áll, ez hamar kiszárad és összerepedezik 2— 3 cm tágas elágazó hasadé- 
k okkal.

Ismét átnedvesedve a lápföldből álló csatornarézsű valószínűleg 
szétfolyik majd. Ott, ahol a lapos-iszapos csatorna-alluvium alatt az olda
lakról alányúló, vagy a mellékvölgyekből kinyúló sárga, aprókavicsos, 
agyagos homok van. mely az idézett munkámban leírt völgyi lösz hason
mása,2) ott nyilvánvaló, hogy ez lemosott, másodlagos helyzetű. A  bizo
nyítékot a csatornának már is —  alig 1— 11/.J évvel kiásása után —  tapasz
talt medert eltöltése szolgáltatja. 1916. júl. 25.-én 15 m-es vízmennyiség le
eresztése közben a csatorna vízmélysége a kotrás helyén, Korlátú-puszta 
közelében és Városhidvég felett a Tisztavíz (az enyingi Kaboka-patak) be
folyásáig 2 70 m volt; innét fölfelé azonban már csak 110— T30 m mély 
vizet mértünk, a fenéki bozótig és Jutnak, ahol a vízmélység 180 m-re 
növekedett. Kétségtelen, hog3T a csatorna fenekének feltöltését az Ádánd 
felől betorkolló hosszú Jaba— Kiskoppány-völgyből származó folyóhor
dalék iszapolása okozza. E völgyek a somogyi halom vidék belsejéből 
szállítják le a völgyi lösz típusával bíró homokos iszapot.

A  Sió-völgy alluviuma teljesen megegyezik a somogyi Nagy berek 
talajával, miként azt K ormos T iv ad ar  találóan leírta.1)

!) A Balaton tud. tanulmányozásának eredményei. I. kötet. I. rész. 435., 501. 
és 525. oldal.

2) I. li. 500. old.
;l) Adatok a somogymegyei Nagyberek ismeretéhez. A Balaton tud. tanulni 

eredni. I. k. 1 . r. Függelék: A Balatonmellék palaeontolögiája, TV. kötet. VII érte-
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1. ábra. A csatorna hosszanti metszete a Péti-malom és Városhidvég között. 
1 . lápföld és szürke öntésiszap: 2 . sárga agyagos, néhol aprókavicsos homok.

2. ábra. A csatorna hosszanti metszete Siófok alatt Kiüti felé.
1 szürke öntésiszap; 2. fekete, tőzeges lápföld: 3. sárga, homokos agyag.

3. ábra. A csatorna hosszanti metszete Mezőkomárom és Korláthpuszta között.
1. szürke öntésiszap; 2. fekete lápföld (0-60— 0-80 m ); 3. völgyi lösz, sárgán erezett 
szürke, agyagos homok: 4. sárga kavicsos homok; 5. összecementezett kavicskonglo

merátum: 6 . rozsdafoltos, agyagos, szürke homok.

4. ábra.. Magyarázó keresztszelvény a Sió-völgyön át.
1. Sió alluviuma: 2 . lösz: 3. lemosott ópleisztocén kavics és aprókavicsos völgyi lösz

törmelékkúpja.
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5. ábra. A Sárvíz-csatorna metszete Sárszentmiklos alatt.
1. kiemelt föld; 2. humuszos, sötét föld: 3. homokos völgyi lösz; 4. átázott vizes homok; 

5. kékessziirke tömött, képlékeny agyag (valószínűleg pannoniai-pontusi kori).

6— 7. ábra.
1. kiemelt föld: 2. szürke humuszos föld: 3. sárga, aprókavicsos völgyi lösz; 4. ázott 

vizes, kavicsos homok; 5. kékesszürke agyag; 6. megrogyott part.
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A  Sárviz-csatorna partcsuszásai.
(5— 7. ábra.)

Egy közigazgatási bizottsági kiszállás a Fejér vármegye területére 
eső Sárszentmihály község határába eső Sárvíz-csatorna partcsuszamlá- 
saihoz a következő megismerést adta:

A  falu alatti Szigetdülő dombhátsága, mely a Sárrét déli pere
mén közvetlenül a rétségből északnyugatra kiszögei, a fejérvármegyei 
Sárrét déli halmos szegélyéhez tartozik. A  csatorna kb. 1300 m hosszán 
5 0— 5 60 m-re vágódik bele a dombba. A  kiemelt föld hosszú gátakban 
a csatorna két oldalán, közvetlenül a csatorna részei mellett egész 2 30 m 
van felhalmozva, helyenként 15 0 m szélességben. A csatornát első kiásása 
után utóbb még egy méterrel mélyítették.

A  csatorna partjainak megrogyását és lecsúszásait az okozza, hogy 
a csatorna vize a fenék agyagját (5) feláztatja, a völgyi löszön (3) átszi
várgó víz átáztatja az agyag feletti homokot (3). Ennek következtében 
az alulról és felülről átnedvesedő agyag képlékennyé válik és nem bírván 
el kohéziójával a reá nehezedő terhet, amelynek súlyát a csatornából 
kiemelt és partján lerakott agyag (1) is öregbíti, a csatorna felé kimozdul, 
ellapul és a rajta lévő száraz tömegek lesúvadnak (G).


