
14 Földtani m egfigyelések  a S ió-csatorna szabályozási m un
kálatainál 1918. augusztus 16.— 28 . között.

Id . L óczy L ajos-íóL

Két év előtt (1916-ban) a mezőkomáromi. pontosabban a Korlát- 
puszta. és Siófok közötti Siószakaszt vizsgáltam, az idén a Duna árteréig 
terjedő szakaszokon folyó kotrómunkálatokat látogattam meg.

A  Sió-csatornán folyó műszaki munkálatok ez idő szerint a vízépí
tés terén a legnagyobbak hazánkban, midőn 100 km-t meghaladó hosszú
ságban a. Balaton és a Duna között, 18 m fenékszélességgel, 12 kilométe
renkénti esésben és 3 20—-3 40 m mély vízre törekedve szélesítik és mélyí
tik a csatornát.

A  régi 1834-iki B e s z é d e s  J ó sz e f  tervezte csatorna fenékszélessége 
8 m, vizének mélysége 2 m volt; 12 m szélességű vízszinéhez képest, ame
lyet a régi csatornának több elég hosszú kanyargós szakaszában még lát
hatunk, az új csatorna vízszinének 22— 24 m szélessége egy tekintélyes, 
gyorsfutású (70— 80 m/s) folyó képét nyújtja.

Veszprém, Somogy és1 Tolna vármegyék népes helységeit érinti a 
csatorna, amelynek akkor lesz igazán nagy jelentősége, ha, majd kamara- 
zsilipekkel hajózhatóvá teszik, a. Balatont a Dunával viziúttal kötve össze.

A  siófoki mólóktól a szegszárdi vámhídig három szabályzó társulat 
területén fekszik a csatorna. Kyolc kotrógép ásta. az idén a csatornát, te
hát gépmunkával folyt a mélyítés és szélesítés, ami mellett kubikos kézi
munka alig, csak a hidak körüli földlerakodók kiegyenlítésénél volt al
kalmazva.

Eddig elkészült a kotrás a Jut-i hídtól csaknem a Mezőfcomárom 
alatti Korlátpusztáig, a Sáripuszta alatt Ozoráig, a Kapostoroktól a Si- 
montornya alatti 3-ik kilométerig, a pálí'ai hídtól lefelé az egresi hídig, 
a Puszta-Borjád alatti 12-ik kilométertől a Jányai hídig.

V igyázó  I sibe osztálytanácsos barátom rendelkezése szerint az első 
nap Simontornyától Kölesdig mentünk le. ahol már a Duna árterén vol
tunk, melynek árvizét egy rövid összekötő védgát a Sió és a Sárvíz-Nádor 
csatorna hidjai között fölfelé haladtában elrekeszti a Sió völgyétől. Kü
lönben a Duna árvize a csatornában Puszta-Borjádig duzzasztja a Siót.
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Minthogy a Duna és a Sió-Kapos és Sárvíz egyesült árterén - geológiai 
nézőpontból különös látnivaló nincs-, Kölesben .túl nem (terjesztettük (kuta
tásunkat, hanem még aznap fölfelé Puszta-Borjúdig mentünk. A  követ
kező nap Puszta-Borjúdtól Simontornyán át Mezőkomáromig mentünk 
föl. Egyöntetűség kedvéért 1916. évi beszámolómihoz csatolom lefelé ha
ladó sorban a kiásott mederben és a deponiáknak a csatornát kísérő anyag
garmadáin tett megfigyeléseimet.

A  mezőkomáromi vasúti állomáshoz vezető kocsiút mellett a mart
ban aprókavic-sos völgyi lösz alatt világosszürke pannóniai (pontusi) 
homokos agyag búvik elő, ugyanaz, amely följebb, a jobb parton, a Kavi
csos domb pliocén-pleisztocén kavicsa, alatt fel van tárva és a Kiüti sző
lők martján is kibúvik. Mezőkomárom alatt többé nem mutatkoznak a 
harmadkori rétegek, mert a lösz mindjobban megvastagodik és vastag 
hótakaró módjára fedi a magaslatokat, lassú átmenettel egy alatta fekvő 
réteges aprókavicsos homokos löszbe. Simontornya környékén és Pál fa 
alatt a ráczegresi hídtól lefelé Kölesdig a csatornára szögellő jobbparti 
domborrokon azonban lépten-nyomon rogyások és lesuvadó löszpászták 
láthatók, annak jeléül, hogy a pannonia-i (pontusi) altalaj -a Sió-csatorná
nak már talán a B e s z é d e s  tervezte régi beásása következtében is kissé 
megbomlott volt- Megállapíthattam egyszersmind a lösz megvaetagodását 
is délfelé. Amíg ugyanis -Siófok, Enying, Mezőkomárom és Városhidvég 
körül a löszt 5— 8 m-nél vasagabbnak nem ismerem, ezt is- csak homokos, 
elmosódottan réteges és aprókaviosos lösz alakjában, addig Puszta-Borjúd
nál a 160 m magasságú fensíkra felvezető mély útban és a kutakban 20 
m-t is meghalad a típusos lösz vastagsága. Tudvalevő, hogy Pakson a 

•Duna partján a lösz még vastagabb.
A  Sió mellékét nagyjában két térszini lépcső kíséri. A z alacso

nyabbik 10— 12 m viszonylago-s magasságban a Mezőföld felől, még 
szembetűnőbben a Sácnságon Najkadacs és Agárd között éles forrasszal ha
tárolja balról a Sió-Sárvíz árterét. Innét- -a térszín lankásan emelkedik 
kelet felé a Paks-Czecze közti magaslatokig és közelebb a. Sióhoz is észak
nyugat-délkeleti párhuzamos elnyúlással magános dombok emelkednek.

Élesen határolja a Sióvölgyet nyugatról a típusos lösszel takart 
70— 100 méteres fennsík pereme, mely különösen Agárdtól fölfelé Puszta- 
Borjád és Puszta-TJzdig nagyon éles; ez a terrasz-féle lépcső a -Siónak a 
lösz lerokódása előtti régi oldalas eróziójának eredménye. Simontornya—  
Ozora-— Városhidvég— Mezőkomárom és Szilasbalhás között ez a maga
sabb fennsík a Sióvölgy mellékén a Mezőföldet a somogyi táblával egybe
olvasztja. A  Sió az északnyugat-délkeleti irányú térszíni hátakat harán- 
tosan metszi és csaknem nyugat-keleti irányií keresztvölgyben mozog,
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mely Ozora körül csak 350 m, Mezőkomáromnál meg épen csak 250 m 
szélességű.

Másutt már kifejtettem, hogy az északnyugat-délkeleti (pontosab
ban ÉÉNy— DDK) irányú völgyi és hátsági tagozódás tektonikus ere
detű, amelynek völgyelefeit utóbb az állandó szelek anyagkifúvással csak 
még kimélyítették.

Az alacsony terrasaszerű lépcső anyaga miként említettem, homo- 
kos-aprókaviosos kissé réteges lösz, mely a Sió mellékét a Balatontól 
Ozoráig kíséri, Simontornyán pedig, hol a legközelebbi dombokat borítja, 
a csatorna partján is látható. Ezt a löszt „völgyi lösz“ -nek neveztem 1) 
volt el és a benne gyakori Lithoglyphus naticoides Fér. csigahéjat vezér
kövületéül tekintjük.2) A  Sió— Sárvíz völgyét kísérő alacsonyabb domb
ság 10— 12 m viszonylagos magasságig ebből áll és a csatorna árterének 
aljában is elterül. Rendszerint fokozatosan megy át a magasabb hely
zetű jtipusois löszbe, mely Veszprém, Somogy és Tolna megyék dombvidé
két elborítja.

Miiként idézett munkámban és 1916. évi földtani intézeti jelenté
semben kifejtettem, száraz klimójú sivatagos folyóbeli képződménynek 
kell tekintenünk az aprókavicsos homokos löszt, amelyet a szél már kelet
kezésekor megbolygatott és a völgyületekben hosszú barázdákban felhal
mozott. Siófdk, Gamásza- puszta, Jut és Adánd között van a völgyi lösz
nek nagy elterjedése, azután Simontornya vidékén a Sárvíz völgye felől 
jövet látjuk meg ismét. Siófok és Balatonszabadi között a Balaton régi 
pleisztocén. korú turzásaival függ össze, 'Simontornyán pedig a Sárság 
homokjával. Minthogy a jelenlegi Sióvölgyben a csatorna mélyített feneke 
sehol nem érte, el a sárga homokos lösz, illetőleg a Lithoglyphus-1 tartal
mazó homok alját, vagyis a pannóniai (pontusi) rétegeket, a völgy kiala
kulásának idejét a pontusi rétegek lerakódása és a pleisztocén képződmé
nyek ideje közé kell helyeznünk.3)

Szorosabban a városhidvégi kavics helyzete adja a Sióvölgy kelet
kezésének korszakát. Ez a kavics, miként rámutattam, egy ÉÉNy-ról 
jövő pliocén-ópleisztocén időbeli folyómedret jelöl meg, mely Veszprém- 
szentistván és Vilonya felől a papkeszi szellőkön át terjedve a Balaton
kenese feletti magas parton hagyott vissza kavicsot; további folytatása

1) Lóczy La jo s : A Balaton könyékének geológiai képződményei. (A Balaton 
tud. tanulmányozásának eredményei. I. köt., 1. rész, 500 old.) valam int Cholnoky J . : 
A Balaton hidrografiá.ja (u. o. I. kötet, 2. rész, 129. oldal).

2) V. ö .: K ormos T .: U j adatok a balatonmelléki alsó pleisztocén rétegek 
geológiájához és faunájához. (A Balaton tud. tanulmányozásának eredményei. I. kö
tet, Pál. függelék, IV., kötet, 6. közlemény, 18. oldal.)

s) V. ö. id. művem 488. oldal.
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a Balaton déli partján Világos pusztánál van és innét Enying felé a 
Kavicsos dombig lehet követni a lösztakaró alatt. A  Balaton teknőjének 
keletkezését, valamint a Sióvölgy felső mellékvölgyeinek bemélyedését 
nyilvánvalóan 'megelőzte ennek a kavicsnak folyója. A  Sióvölgy, miként 
erre C h o l k o k y  J. is rámutatott,1) a Kabóka patak árkából fejlődött ki 
és a tó lefolyása abban az időben kezdődhetett meg, amikor vize 6— 7 m- 
rel vagy még többel is magasabb volt a mostaninál.

Ezeket a megelőző tapasztalatokat és tanulmányokat a Sió csatorna- 
szabályozási 'feltárásoknak vizsgálata jelentékenyen bővitette és nagy örö
mömre csak megerősítette. Mezőkomárom alatt, Sári puszta közelében, 
a kotrógép durva kavicsot emelt ki a csatorna fenekéről. Kemény padban 
van ez a kavics itt meg.

A kavics ugyanolyan, mint amilyent 1904-ben a Strázsa hegy (164

I. Ábra. A Siő-csatorna partszelvénye Sári paszta közelében. 1. öntésiszap mogyo
rónyi kaviccsal. 2. Tőzeges fekete lápföld. 3. Szürke agyagos homok. 4. Durva

homok ökölnyi görgetegekkel.

m) tövén, Adorján puszta alatt alacsony vízállásnál a csatorna fenekén 
láttam.

Sári puszta alatt Ozoráig az új fstatorna régi kanyarulatokat szel 
át. A  frissen látható feltárásokban tőzeg és tőzeges lápföld uralkodik vál
tozó vastagságban. Majd egyetlen tőzegréteg van itt,, majd szürke meszes 
iápos homokos agyagközzel elválasztott két tőzegtelep látszik a csatorna 
45°-os rézsüfalában. (V. ö. a függelék 5-ik fúrásszelvényét.) Ahol a tő
zeg alja felemelkedik, a sárga homokos agyagos lösz búvik ki alóla.

Minél közelebb jutunk Ozoraihoz, annál vastagabb és egyneműbb 
a tőzeges lép föld. Vízszintes rétegzése is arra mutat, hogy sokáig tespedő 
álló vízben keletkezett.

A  csak 350 m széles ozorai völgyszorulat vízduzzasztást okozott és 
ennek tudható be, hogy az alsóbb szakaszon bekövetkezett apadás idején 
sem száradt ki a mocsár az ozorai szorulat felett. Hasonló állapot ural-

') Id. mű 184. oldal.
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kodhatott a Városhidvég és Mezökomárom közti szorulat felett is Ádánd- 
tól Jutig, aikol a tőzegláp a Siócsatoma feltárásai szerint sokkal erősebb, 
mint Siófok közelében. Azt is megfigyeltem, hogy az egykori kanyarula
tokat a tőzegfeletti homokos iszaplenosék átmetszetei jelzik és ezek a hosz- 
szabb ideig szárazon maradt tőzegben újra meginduló vízfolyás kanyargó 
medrének későbbi kitöltései.

A  Sió-csatorna partjai és feneke, a Siófok vidékiekkel ellentétben, 
Simontornya alatt Pálfalva és Köleisd között majd sárga aprókavicsos 
homokos löszben, majd sötét szürke homokos agyagban vannak. Ez a 
különböző anyag szaporán váltakozik a kotrások hosszában, aszerint, 
hogy a régi vízfolyások kanyarulatait a .szabályzott meder ismételve 
harántul szeli.

Ozora felett az elzárt mocsár ill. láp larokódásaiban kanyargott a 
hoszú tespedés után újra megindult Sió folyása, és felülről magúval hozott

2. ábra. A Sió-csatorna partszelvénye Ozora felett. 1. Öntésiszap. 2. Sárga mészgöbe- 
cses tőzeg. 3. Tőzeg. 4. Szürke agyagos iszap.

aprókavicsos iszapot rakott le kanyargós medrében. Pálfa alatt a Dunáig 
nincs több az esést akadályozó völgyszorulat, a folyó tehát a Kapós 
sárga iszapját és finom homokját akadálytalanul szállította le és ezekkel 
töltötte fel árterét, míg elhagyott kanyarulataiban azután nyugvó vízből 
rakódott le a sötét agyagos iszap. Hogy azonban a különböző színű és 
anyagú lerakódások egykorúak, azt a bennük lelhető molluszkumhéjak 
bizonyítják. A  csatorna fenekéről kiemelt anyagban, az aprókaviosos sárga 
homokban, valamint a sötétszürke kemény homokos agyagban ugyanazok
nak a vízben élő molluiszkum fajoknak maradványai találhatók, de köz
tük pannóniai (pontúéi) molluszkum-maradványok is előfordulnák (Pro- 
sodacna Vutskitsi B e u s . Vivipara Sadleri sth.) melyek a pannóniai (pon- 
tusi) rétegekből mosattak be a Sió alluviumába. Természetes, hogy a 
kavicsnak görgetegei annál apróbbak, minél lejjebb haladunk a Duna 
felé. Míg a pálfai hídnál még diónagységúak is vannak, Kölesdnél már 
csak mogyorónyiak.

Az ozorai szorulat alatt a csatorna melléke 4— 5 km mentén tőze-
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gas lápföld és bertiksár; ez most is 'árvizes lápos hely. A  Kapos betorko- 
lása azonban egy homokszigetet vág árt-. Maga Simontornya is, további 
d km-rel alább, homokos völgyi löszháton fekszik, a Mosi (Cserhát) hegy 
(220 m) északi lankaságán. A  Sió— Kapós új alluvinma e városkát észak
ról kerüli meg; a csatorna itt a sárga homokos löszbe van beásva, sőt lpá 
km-nyire lefelé is még ebben jár a Sió.

A  Sió— Kapós elkeskenyedő ártere rendkívül elfajult kanyarulatok
kal halad Pálfa határáig, ahol hirtelen délnek fordul és a Sárvíz csatorna 
ÉD-d irányú völgyébe lép. Ez a völgyidet, mely Szabadba,ttyán irányá
ban a Bákony aljáig fölér, egyenes vonalával a Dunántúlnak legszembe
ötlőbb és leghosszabb vízvonala. A  Sió— Kapós a Sárvíz mélyedését job- 
ról kísérő Szilasbalhás-—Pálfa— Rácegres—‘Sánszentlőrinc közti ÉÉNy—- 
DDK-i irányú hátságokon keresztül vágta bie magát.

Simontornyán is akadályozta a dombos térszín a Sió— Kapos 
egyenletes lefolyását. Világosan elárulja, ezt a Kapostorok környékén 
kotrógéppel mélyített csatorna partja. A  fenék itt finomszemű, sárga, tisz
tára mosott kvarchomok, mely fölfelé iszaposabb és völgyi löszbe megy 
át. Erre szintes telepedésben 0 ,3— 0-4 m vastagsággal sötét tőzeges agya
gos lápföld következik, hasonló a Pálfa alatti átmetszés régi kanya
rulataiban feltárt agyag-lencsékhez. Ez a réteg telisdedtele van mocsári 
molluszkumokikal (valóságos lumasella), felette pedig homokos szürke 
öntésiszap fekszik. A  molluszkumos lápföld vízszintessége kétségtelen bi
zonyítéka annak, hogy itt is, miként az Ozorai völgyszorulat felett, a 
tőzeg tóvá duzzasztott és hosszabb ideig tespedő vízben rakódott le, 
melyben a temérdek mocsári puhatestű élt.

A  Kapos vize hozta a os'atornafenék sárga finomszemű homokját, a 
pannóniai (pontusi) rétegekből iszap olva ki azt. Egyébként is a Kapos 
sárga vize mindenkor élesen elüt a Sió zöldesszürke balatonvizi árnya
latától.

A  Simontornya feletti egykori mocsár létezését különben egy XV II. 
századbeli tervrajz is szemlélteti, amelyet d e . K i s s  I st v á n  Tolna vm. 
tb. főorvosának tulajdonában és szívességéből láttam. E rajz egyszersmind 
azt is mutatja, hogy abban az időben a régi 'Sió— Kapós vize Simontor
nyán három malmot hajtott, a víz felduzzasztását tehát Simontornya 
dombhátja okozta.

Közel 4 km-re a simontornyai híd alatt, a csatorna derékszögű ka
nyarulata és a pálfai határ között a jobb parton egy függőleges falú 
anyaggödör van közvetlenül a csatorna mellett, A  part kiszélesítése céljá
ból vágatott le itt legújabban egy 2 5 m magas dombhát (3. ábra) és a 
levágott falban korong nélkül készült vonalas díszítésű agyagedénycsere- 
pek találtattak, melyek valószínűleg bronzkoriak.
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Simontornyától lefelé a csatorna falán jó darabig sárga aprókavi
csos átázott völgyi lösz látható a tőzeges lápföld alatt; a tőzeglerakódás 
itt már alárendelt és nem is jut többé érvényre. A  osatorna fenekén kavics- 
görgeteg van. A  lemetszett régi kanyarulatok sötét anyagában nagy 
Anodonták, továbbá Unió, Limneus palustris, Planorbis cornu, Litho- 
glyphus, Hemisinus, Vivipara, Sphaerium héjak valóságos lumasellává 
halmozódtak fel. 'Innen származik egy Bison priscus koponyatöredék, 
hatalmas baloldali szarvcsappal.

Az uzdi híd alatt V2 km-rc 1915 telén balfelé gátszakadás történt 
és ezen szétáramló víz ugyanolyan kavicsos csigás homokot hordott az el
árasztott rétre, mint amilyent a kotrógép itt a csatorna fenekéről kiemel-

3. ábra. A Sió-csatorna partbevágásának: szelvénye Simontornya alatt 4 km-re, tör
ténelemelőtti nyomokkal. 1. Aprókavicsos homokos lösz. 2. Régi Sióhordalék. 3. Sötét 

feltalaj tűzhelymaradványokkal.

Puszstaborjádtól Kölesdig 9 km hosszan löszfedte 70— 80 m magas dom
bok lábát mossa a Sió-csatorna vize és magasabban fut, mint a Sárvíz- 
csatorna. A  szabályozás előtti és még most is a föld árjától mocsaras régi 
kanyarulatok az itt 500:— 800 m szélességű, terraszléposők, közé foglalt 
ártér keleti széléhez közelebb feküsznek.

Pusiztaborjád körül és a kölesdi határban emelkedő 157 m-es Itató 
hegyoldalban, valamint Kölesd alatt a Magashegy (183 m) oldalán a Sió- 
Kapos felé néző megbomlott hegyoldalak, lerogyások, lesiuvadt löszfalak 
vannak. A  talajmozgás megközelíti a csatornát is, amiért ezen a szaka
szon a osatorna kiszélesítését és mélyítését a jobb oldalon veszélyesnek 
tartom, minthogy ezek a földmunkálatok a most alig egyensúlyi nyuga
lomba került suvadásos helyeket újra mozgásba hozhatják. Kölesd felett
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2%  km-re a csatorna fenekén mintegy 130 m hosszban édesvízi agyagos 
mészkő van feltárva, melyet a kotrógép vasputtonyai nem képesek fel- 
szakgatni. A  mészkő 140 m mélyen van az 1918. november 16-iki víz
szín alatt; alját 3 40 m-ig nem értók el. A  reátapadó csigahéjak nyomán 
a pannoniai (pontiusi) rétegek és a lösz közötti kónkréciós mészkőnek tar
tom e mészkövet, még pedig egy a magasabb hegyoldalról lerogyott rög
nek, melynek megbillent helyzete okozhatja vastagságát. Fúrásokkal és 
repesztésekkel kell ezt a mészkövet a csatornaszabályozásban kezelni. 
Kölesd alatt még egy darabig tart a jobboldali veszélyesnek tartott part.

A  székesfehérvári m. kir. kultúrmérnöki hivatalban V i g y á z ó  I m r e  

műszaki tanácsos és V á g ó  V i k t o r  kir. mérnök urak szívességéből még 
1916-ban mégvizsgálhattam a csatornán átvezető hidak mellett eszközölt 
fúrások földpróbáit. D r . Z a l á n y i  B é l a  fővárosi tanár, a m. kir. Földtani 
Intézet belső munkatársa a nevezett kultúrmérnöki hivataltól szívesen 
átengedett fúrópróbákat itthon tüzetesen tanulmányozta és vizsgálati ered
ményeit jelen soraim függelékeként rendelkezésemre bocsátotta.

Megemlíthetem még. hogy Simon tornyán egy 283 m mélységű 
artézi kút 1 m magasságban a. térszín felett percenként 36 liter 29 5 C°-os 
jóízű vizet ad.

A  Sióvölgy keletkezése.

A  Sióvölgy történetét a következőkben összegezhetem:
1. Az a pannoniai (pontusi) édesvizű tenger, mely á magyar 

medencét a Wienerwaldtól a bánáti hegyekig és a Keleti Kárpátokig, 
valamint a Vihorláttól és a borsodi Bükktől Szerbiáig, Boszniáig elborí
totta, szigetekként vette körül a Bakonyt, a Biharjiegységet és a baraonya- 
szlavoniai hegyeket is. -E sikér víztakaró hol mégnövekedett, hol leapadt, 
sőt időnként szárazzá vált tőzéges pásztákat is hagyott hátra, melyekét 
utóbb újra vízi lerakódások födték el. E víznek fel,száradása után a somo
gyi, veszprémi és tolnai dombvidék a Balaton helyén kiemelkedő száraz
földként terült el a pécsi hegység és a Bakony felvidéke között.

Sivatagos klíma váltotta fel száraz térszínen a. nagy vizet és a 
pontűsi rétegekből származó, de eredetileg a triász alaphegységről lehor
dott törmelék lepte el a deflációs síkokat, A  szárazra került harmadkori 
talajon poszthumusz tektonikai mozgásokkal kapcsolatban északkelet- 
délnyugati irányú régibb s nagyobb törések s árkos beszakadások, ezekre 
harántúl pedig ill. ÉÉXv-—DDK-i irányban fiatalabb, rácsos repedé
sek keletkeztek, melyek a. dunántúli domvidékek sajátszerű arculatát 
megszabták és hidrögrafiai hálózatát kialakították.
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2. Mielőtt e tektonikai folyamatok megszűntek volna, (ámbár való- 
szinűleg még most is tartanak) a száraz pannóniai (pontusi) rétegeken 
a sivatagos klíma időszakos folyói és patakjai, az északnyugati széltől 
támogatva, délnek hordták le a Balkonyból a görgetegeket és a kőtörme
léket. Egy ilyen folyóból maradt vissza az a kavicsmeder, mely Vörös- 
berény és Balatonkenese magas partjaitól Világos puszta felé és Város- 
hídvégig nyomozható. Ennek idejében még nem volt meg a Balaton mé
lyedése és csak ezen ősi állapot folyamán támadtak szintén beszakadások 
és törések nyomán a Balaton teknője valamint a Sárvíz és Kabóka völ
gyek bemélyedése. A  Balatonnak egyik öble ekkor Jutig terjedt, mit a 
Kabóka patakkal párhuzamosan Gamásza puszta felől észak-déli irány
ban haladó völgy bizonyít. Ez a völgyfolyó, miként a Kabóka irányát 
felvevő Sió is, Városhídvég és Mezőkomárom között jóval magasabban 
folyt, mint a Balatonnak legmagasabb szinlője, melyet a pleisztocén kor 
elején a mostani középvíznél 7 m-el tehetünk magasabbra, vagyis abszo
lút számmal 112 m-re. Városhidvég és Mezőkomáromnál ugyanis a szűk 
Sióvölgy mindkét oldalán kb. 115 m. t. sz. feletti magasságban a lösz 
alól a pliocén meridionális-kavicstól takart pannóniai (pontusi) agyag 
bukkanik elő.

3. A  Balatonnak legmagasabb pleisztocénkorú vízállása idején egy 
viszonylagoísan csapadékosabb időszakban visszavágódó (hátráló) erózió
val történt a Balaitonszabadi, Siómaros és Jut közötti vízválasztónak 
átvágása és a Balatonnak lecsapolása a Kabóka patak felé: ebbe az idő
szakba esik egyszersmind a Sióvölgy bemélyesztése is.

A  lefolyó Balaton vizével megbővült Kabóka-Sió, a Balaton víz- 
ezinénefc egyidejűleg bekövetkezett leapadásával, ebben a csapadékos idő
szakban tetemes mélyítii eróziót végzett és az egész dunántúli dombvidék
nek hidrografiai hálózatát, sőt legkisebb részletekig terjedő árkolásait 
létesítette. Kern csak a Sió-völgyben, a Balatontól lefelé a Dunáig, hanem 
a Koppány, Kapós1 és több más völgyben is( a pannóniai (pontusi) réte
gekbe vájt- völgy fenék mélyebben fekszik a jelenlegi ártereknél és a ki
ásott csatorna-fenéknél.

4. Erre az időszakra ismét egy szárazabb klíma következett, a lösz 
porhullásának fiatalabb pleisztocén korszaka. A magasabb dombokat 
hótaJkaróként borította el a lehulló löszpor, fensikká kiegyenlítve a ki
sebb árkokat és vápákat. A  nagyobb völgyekben pedig, amelyekben folyó 
és patak vize járt, a réteges homokos, aprókavicsos völgyi lösz rakódott 
le. Ennek folyóvízmenti jellegét a benne előforduló Lithoglyphus és 
Bithynia csigahéjak bizonyítják.

A  megfogyott csapadék és leapadó folyók. nyomán ebben az időben
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a dunántúli völgyek feltöltése és a völgyi lösz felhalmozódása követke
zett be. Ez sehol sem emelkedik magasan az eredeti völgyfenetkek fölé 
és a legmagasabb pleisztocénkori folyó- és patakvízszinnel végződik föl
felé, fokozatosan átmenve a típusos, csakis szárazföldi csigahéjakat tar
talmazó löszbe.

5. A  löszperiodusra következő jelenkor ismét nedvesebb; a Bala
tonnak történelmi korszakba eső ingadozásai, a tőzegrétegek a mai kavi
csos alluviumban, rövid időközös szárazabb és nedvesebb klímaváltozá
sok mellett bizonyítanak. A zonban olyan méretű völgymélyítés nem 
kísérte ezt az ingadozást, mely elérte volna a 3-ik állapotbeli völgyfene
ket a pannóniai (pontusi) altalajban.

Az öntésiszap, tőzeg és láp föld változó lerakódását a jelen korban 
a régi szabályozások, de a malmok is befolyásolták, legutoljára pedig a 
B e s z é d e s  I. 1832. évi tervei szerint készült Sió-csatorna.1)

A  Sió-partok a csatornából tekintve elég változatosak. Ott hol a 
folyó nádbozótok között és lapos területen vezet át, alacsony partjait 
tőzeges lápföld, sás, csáté és rekiettyefüz kísérik. Egyhangú és sivár itt 
a tájkép, a kikotrott anyagdeponiák magas, még ki nem egyengetett gar
madái éktelenítik a képet. Ahol azonban magasabb térszínt vág át a 
csatorna vagy megközelíti a Sárszentlorincz-Kölesd közti dombok alját, 
ott magas nyárfák, füzesek és nád szegélyzik partjait, melyeken egész 
nyáron át virágzó dús növényzet veti meg lábát. A  völgyi lösz termékeny 
talaján kívül a leszivárgó talajvíz is elősegíti a buja növényzetet.

•

Függelék.

A siómenti kutatófúrások szelvényei.

Dr. Z alányi Bélá-íóI.

A  'Siócsatorna szabályozási föld munkálataival kapcsolatosan a csa
torna mentén számos talajkutató fúrásit végeztek. Ezek közül: a juti híd
nál, a mezőkomáromi közútihídnál, a döbrentei hídnál, a belső Sári pusz
tánál, az ozorai hídnál, a tolnanémedii hídnál és a simontornyai közúti- 
hídnál telepített fúrások mintaanyagain végzett vizsgálataim, valamint 
d k . L ó c z y  L a j o s  igazgató ú r  jegyzetei alapján alábbi geológiai szelvénye
ket állapítottam meg. i)

i) V. ö. id. müvem 434—438., 469—477., 500—502., 512—516,, 525. oldalait 
és Cholnoky J .  id. műve 184— 186., 214—236. oldalait.


