
C) Agrogeológiai felvételek.

1. A komárommegyei Kömlöd környékének agrogeológiai
viszonyai.

(Jelentés az 1915. évi részletes agrogeológiai felvételről)

HOKÜSITZKY HENK-1K-tői.

(Egy szövegközti ábrával.)

A  háborúval kapcsolatos nehézségek folytán a Déli Kárpátokban 
s az ezekhez csatlakozó dombvidéken megkezdett átnézetes talajtani fel
vételt nem folytathatván, a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága kéré
semre megengedte, hogy a Liffa Aurél kartársamtól megkezdett, de 
1909-ben félbeszakadt részletes agrogeológiai felvételt Komárommegyé- 
ben folytassam.

A  Kis Magyar Alföld délkeleti csücskét alkotó hullámos területem 
domborzati és vízrajzi viszonyai csak kisebb változásokat tüntetnek fel. 
Egyes dombokat a Vérteshegység nyúlványaihoz számíthatunk, míg a 
többi kiemelkedés az alföld peremén lévő dombsághoz sorozható. Észak
kelet-délnyugati irányban Puszta-Szentgyörgy tői Puszta-Felsőtagyos, 
Kömlőd, Dad felé kis vízválasztó húzódik, amelytől területünk s vele 
egy irányban a völgyek is északnyugatra, majd délkeletre lejtenek. 
Északra és északnyugatra haladó szűk völgyek a Dunába igyekeznek, 
míg a délkeletieket a szélesebb Által-ér fogadja magába, amely kis kanya
rulattal Tata tóvároson keresztül szintén északra folyik és Dunaalmásnál 
a Dunába torkollik. A  területünk délkeleti csücskében kiemelkedő homok- 
magaslat szűk völgyei ugyancsak az Általér völgyébe vezetnek. Az  
A Italér vízben itt a leggazdagabb, mesterséges gátakkal Tatatóváros 
alatt tavakba van felduzzasztva. Környe alatt az úgynevezett Öreg tó 
területünkön a legnagyobb állóvíz. Kisebb tavak vannak: Kecskédnél és 
W alk-m alomnál, továbbá Száknál és Szendnél. ahol négy ilyen halastó 
következik egymás után, melyeket a beléjük ömlő kisebb patakok vize
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A  források az említett vízválasztó oldalain törnek elő s valamennyi 
a pannoniai (pontusi) rétegekből fakad. A  forrásokban leggazdagabb 
völgy Koestól délkeletre kiemelkedő Badacsony hegy (205 m) alján hú
zódó mocsaras-vizenyős terület és a Dad község melletti, több vízmosás
ból egyesülő szák— szendi völgy, amelyben az említett négy egymás után 
következő halastó van. Forrásokat találunk az Általérbe mindkét oldal
ról torkolló völgyekben is, melyek közül a jobboldali, igen keskeny 
völgyecskék végén fakadó források a homok alól, a pannoniai (pontusi) 
rétegek határán törnek fel.

A  völgyek esése általában csekélynek mondható; s ha a források 
táján, vagyis eredetüknél némi esés mutatkozik is, tovább már alig folyik 
bennük a víz. Ez az oka annak, hogy a víz helyenként megáll, össze- 
gyülemlik anélkül, hogy mesterséges gátakra volna szükség. Aszályos 
időben a patakok medre majdnem teljesen kiszárad és csak nagyobb eső
zések alkalmával telik meg ismét vízzel. A  csapadékvíz egy része ter
mészetesen beszivárog a talajba s lehatol a nem mélyen fekvő, vizet át 
nem eresztő pannoniai (pontusi) agyagig. Itt tovább kering s helyenként 
kutakat lát el vízzel. Megemlítendő, hogy e kutak közül némelyek kissé 
kesernyés vizet tartalmaznak és vannak egyes helyek, ahol talán keserű- 
víz-kutak volnának létesíthetők. A  vidék keserűvizéről már eléggé ismert, 
hiszen a közelben van az igmándi és tömördpusztai keserűvíz, amelyről 
legutóbb L if f a  barátom emlékezett meg (1. a m. kir. Földtani Intézet 
Évi jelentését 1909. évről, 178. 1.). Valószinű továbbá, hogy Bábolnán és 
Kisbéren is hasonló eredmények volnának elérhetők. A  geológiai viszo
nyok ezt megengedik, amennyiben vékony pleisztocén takaró alatt a pan
noniai (pontusi) rétegek következnek, amelyeknek a felszínhez közel eső 
rétegeibe vannak e kutak rendszerint lemélyesztve. A  keserű vizet tehát 
itt csakis a pannoniai rétegekkel s a vidék hidrografiai viszonyaival hoz
hat j uk össze!íiggésbe.

Mélyebb fúrás innen csak egy helyről ismeretes, még pedig Szák 
községből, ahol az uradalom téglavetőjében vízre fúratott. A  víz a kifo
lyásnál 14 C fokos.

*

Vidékünk felépítésében csakis a három legfiatalabb korszak üledé
kei vesznek részt. ú. m.: pliocén, pleisztocén és holocén képződmények.

A  pliocén rétegek a völgyek oldalán s a hullámos terület kimagasló 
dombjain bukkannak elő. Alsó részük túlnyomóan plasztikus agyag, 
amelyre homokos rétegek vagy murvás, illetve kavicsos képződmények 
települnek. A z agyag felszínt nem igen alkot, hanem legtöbb nyíre termő
talajjal fedett, amelynek egy része már áthumuszosodott pleisztocén 
agyagból származik. A  termőtalaj azonban a környékbeli lösztalajoktól
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mégis különbözik, kötöttebb, sokszor vizenyősebb is, mert az egész szel
vény szerkezete elüt a löszszelvény felépítésétől. Ennek okát a talajvíz
zel is összefüggésbe hozhatjuk, amennyiben itt a víz függőlegesen csakis 
a talaj szelvény felső részében mozog. Hogy milyen mélységben van a 
vizet át nem bocsátó agyagréteg, vagy mily vastag a felső termőtalaj, 
esetleg hozzá számítva az átmeneti, illetve alsó talajt, attól függ a termő
talaj kötöttsége s vele együtt egyéb fizikai tulajdonságai. Hogy a termő
talajban nagyon sok a löszanyag is. az itt természetes s ezzel kapcsolat
ban azután a felső föld minősége is ehhez képest változik. Általánosság
ban mondhatjuk, hogy azokon a területeken, ahol a földfúróval a pan
nonjai (pontusi) agyag elérhető, agyagosabb humuszos vályog uralkodik.

Felszínre a pannoniai agyag csakis egyes kisebb feltárásokban, út- 
bevágásokban kerül. A  legérdemesebb feltárás Környe község mellett, 
a Kocs felé vezető út mentén van. ahol kb. 15 méteres fal rétegei láthatók. 
A  rétegek délkelet felé körülbelül 10 fok alatt dőlnek. Alul túlnyomóan 
agyagos rétegek fordulnak elő, amelyekből feljebb mind sűrűbben állnak 
ki homok- és homokkőpadok. Tovább kavicsos rétegek következnek, ame
lyek a felszínen is jelen vannak.

A z agyagos komplexusban gyakrabban akadunk kövületekre is, 
amelyek azonban nagyon rossz állapotban vannak, miért is a gyűjtés sok 
nehézségbe ütközik. Amennyire ezek meghatározhatók voltak, előfordul
nak itt K ormos T iv a d a r  dr. meghatározása szerint aránylag nagy meny- 
nyiségben:

Helix sp.
Melania sp.
Triptychia sp.
Vivipara sp.

Az agyagkomplexus felett túlnyomó részben homokrétegek tele
pülnek. Ez a homokképződmény nagyon hasonlít a pleisztocén korú fino
mabb sárga homokhoz, sőt sokszor magához a löszhöz is, úgy hogy korát 
fúrás útján is majdnem lehetetlen megállapítani. Feltalaja oly vályogos 
termőföld, mint aminő a lösz felett található. Csak egyes kisebb feltárá
sok árulják el a kőzet közelebbi minőségét és a benne talált kövületek 
döntik el véglegesen a korát. Ez az oka annak, hogy a pannoniai (pon
tusi) rétegek elkülönítése a pleisztocéntől a térképeken nem egyezik; sőt 
bizonyos vagyok benne, hogy ahány felvevő geológus dolgozik ott, any- 
nyiféleképen fognak a határok is változni. Csak nagyon sűrűn eszközölt 
fúrások állapíthatják meg a pontos határt, hogy hol fedi a pannoniai 
rétegeket a lösz s hol nem. Helyenként a lösz oly vékony, hogy már az 
is termőtalajjá alakult át s közvetlenül a pliocén üledék fedőjeként sze
repel. Ahol a termőtalajban löszanyag nem igen fordul elő, ott a felső
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termőföldben gyakori a kavics vagy murva, amely azonban csak szórvá
nyosan mutatkozik. A  kavicsnyomok némi felvilágosítást adnak a kőzet 
mivoltáról, ka csak ezek ismét az eredeti sűrűbb kavicsos területekről 
a későbbi időkben esetleg a löszterületekre le nem mosattak. Aránylag 
különben ez a löszszerű kőzet a felszínen csak kisebb foltokban fordul 
elő s olyan feltárás is kevés van, melyben az jól tanulmányozható 
volna. Amint azonban e finom, porszerű iszapos homokra feltárásban rá
akadunk. legtöbbnyire kövületeket is találunk benne. Területemen két 
ilyen pontról tehetek említést, ahol az iszapos homokból pannoniai (pon- 
tusi) fauna került elő. Gazdagabb faunát gyűjtöttem K o cs  községtől 
délre, mintegy 3— 4 kilométernyire, a téglavető-völgy elején, a völgy 
jobboldalán ültetett fiatal akácos kis vízmosásaiban, valamint ugyanott, 
a völgy elején, már majdnem a magaslaton ásott kút kihányt anyagából. 
A  fauna meghatározását H alaváts Gyula m. kir. főbányatanácsos volt 
szíves átrevidiálni, miért e helyütt is igaz köszönetemet nyilvánítom.

Az innen gyűjtött fauna a következő:

C ongeria N eu m a yeri A n u r .

» sp.
D reissen sia  auricular is F uchs; var. sim plex  
Un ió a tá v us Partsch 

„ sp.
Lim nocardium  P en slii F uchs

„ H antken i F uchs

» sp.
99 Sp.

N er it ina (N eritodonta) radm anesti F uchs 
V alvata  piscinalis Müll.

„ kupensis F uchs

B yth in ia  proxim a  F uchs 
H yd ro b ia  sp.
P yrg u la  bicarinata B rus.

„ incisa F uchs

M icrom elania Schw abenaui F uchs 
„ laevis F uchs

M elanopsis oxyacantha  Brus.
„ p ygm a ea  Partsch

,, (L yrc ea ) P etrovici Brus.
Lim naea K o b elti  Brus.
P lanorbis radm anesti F uchs.

Kisebb fauna Szákról került elő, még pedig a templom melletti
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temető és az út közötti homokbányából. Az innen származó fauna jóval 
szegényebb, s a törékeny kövületek nincsenek otyan jó karban. 

Congeria sp.
Dreissensia a űrien laris F uchs, var. simpler 
Lim nocardiu nr Han f k en i F uchs 

„ nov. sp.
T7alvata kupensis F uchs 
Micromelania laevis F uchs

,. S eh tv a b ena u i Fuchs

„ triearinata Lök.
Melánopsis pygmaea Pa rtsch 
Limnaea sp.
Plan or bis Kima kovicsi B ríj s .

A z egész területen igen gyakoriak továbbá 
a Congeria ringnia caprae Münst.

töredékei, amelyek részint a völgyekben lévő kisebb feltárásokban, tégla
vetőkben, részint kimagasló dombokon az útbevágásokban. kisebb homok-, 
illetve kavicsbányákban, de sokszor a szántóföldeken is vagy elszórtan, 
vagy nagyobb mennyiségben előfordulnak. íg y  például megtaláltam 
ezt a fajt a pusztaszentgyörgvi temetőben, ahol elszórtan Car dilim töre
dékek társaságában van jelen (4. fúrási helyen). A  pusztától délnyugatra 
vezető úton, közvetlenül amint a magaslatra jutunk, van kisebb útbevá- 
gásos feltárás, ahol hasonlóképen előfordul (5 fúrási helyen). Három 
töredékét találtam a Koldustárlápos nevezetű völgy jobboldali ágában, 
ahol az út a homokos talajú szőlőkből a völgybe leereszkedik (54. fúrási 
pontnál). A  Badacsony hegy völgyeiben hasonlóképen több helyütt elő
fordul s a Kisparnakpuszta előtti völgy jobboldali lejtőjén, a szántó
földön szintén gyakori (189. fúrási pontnál).

A  Szendi-major intézői lakása e congériákból felépített dombon áll. 
valamint a község melletti felső (182. fúr. p.) és az alsó (211. fúr. p.) 
tó mentének agyagfeltárásaiban szintén nem ritka.

A  száki téglagyárban a cardiumok társaságában gyűjthetők (169. 
fúr. p.), valamint tőle délre kb. fél kilométernyire, ugyanazon völgy 
jobboldali falában ugyancsak találhatók (159. fúr. p.).

FTagyparnakpuszta mellett a szántóföldön példányai az úton hever
nek (121. fúr. p.); a kömlődi temetőben s a mellette lévő völgyben, vala
mint a dombon szintén nagyobb mennyiségben fordulnak elő (44. fúr. p .); 
a kömlődi völgy jobboldalán, a dombháton lévő kavicsos feltárásokban 
azonban már ritkábban gyűjthetők.

E néhány lelőhelyből is látható, hogy itt a Congeria un gúla caprae 
nem ritkaság s hogy itt elterjedt sekélyebb víz volt, amelynek szélein
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és magasabb fekvésű fenékkiemelkedésein ezek a kagylók nagy mennyi
ségben tenyésztek.

A  kavicsban már ritkábban fordulnak elő. mert annak keletkezése 
idejében a víz lassan transzgredált, növekedett. Az itt előforduló kavi
csok a Vértesből származnak, még pedig L óczy igazgató úr szerint a 
bakonyi neogén kavicsból mosattak át. Területünk kavicsos lerakódása 
érdekes annyiban, amennyiben itt mintegy határt húzhatunk a bakonyi 
kavicskúpok és az északról, ú. ni. a Vág- és Nyitra-völgyhől, esetleg a 
Dana völgyéből származó levantei (?) korú kavicslerakódások között. 
Erről talán majd jövőre szólhatok, amidőn nagyobb területtel megismer
kedem.

A  pleisztocénből itt homokot és löszt ismerünk. Területünk északi 
és északnyugati részén lévő lösz közötti homok legtöbbnvire a szél által 
már alaposan megmozgatott és buckákat és vonulatokat formál. A  sárga 
homok ott lazább természetű és könnyebb, homokos talajnemet szolgáltat. 
Itt-ott futóhomokba s ahol a környékbeli lösszel érintkezik, mosott vályo- 
gos talajnembe megy át. Az A Italér mentén, a térkép délkeleti csücskén 
elterülő homok már tömöttebb természetű s kötöttebb termőtalajt is szol
gáltat. Míg az előbbi a mezőségi talajok közé tartozik, addig az utóbbi 
erdei talajt képvisel. A  szél azonban itt is erősen mozgatja a homokot 
s ez a pleisztocéntől kezdve mostanáig tart. Ennek igen szép nyomát 
láthatjuk a kecskédi kápolna melletti feltárásban, ahol kb. 1 méteres 
megfőtt homok alatt vékonyabb, alig 20— 40 cm-es homokréteg települ, 
amelyből elszórtan szebbnél-szebb éles kavicsok állnak ki. Ezeknek a ki- 
csiszolása a pleisztocénben kezdődhetett és jelenleg is tart. Gyönyörűen 
látni, hogy a száguldó homok miként támadja meg az ott kiálló kavicso
kat s miként simítja és csiszolja azokat. Az éles kavicsok dolomitok, 
amelyek L óczy igazgató úr szíves közlése szerint a Vértesből származnak. 
A  vékony dreikanteres homokréteg alatt szürkés, erősen hullámosán réteg
zett apróbb kavicsos murva települ, melynek fekiijében pannoniai (pon- 
tusi) agyag bukkan elő.

Sokkal elterjedtebb a lösz. A  lösz az általános takaró, amely 
itt termőtalajt ád. Egyes szelvények és fúrások alapján a löszréteg vas
tagsága nagyon különbözőnek mondható. Helyenként az eredeti lösz már 
alig konstatálható, hanem csak vályog, áthumuszosodott, termőtalajjá 
átalakult lösz; s mivelhogy a finom pannoniai (pontusi) homoknak 
termőrétege a lösz felső talajával azonos, csak a felvevő geológustól függ, 
hogy az illető területet minek Amszi. A  dombok felé haladva, a löszréteget 
kiékelődni látjuk, úgy hogy míg a lejtőkön 1— 4 méteres sárga lösz van 
az altalajban, addig a dombon a termőréteg alatt közvetlenül vagy kavics, 
vagy homok terül el. A  Am Így ben pedig az esetleges feltárásokban, vagy
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Szelvények Környe és Kömlöd vidékéről (A szelvények mértéke magasságban 1: 500.)
1 ~  pannoniai (pontusi) agyag; 2 =  pannoniai (pontusi) homok, homokkőpadokkal; 
3 =  pannoniai (pontusi) homokos kavics; 4 =  pleisztocén lösz; 5 =  kavicsos agyagos 
homok; 0 = barna vályog, pannoniai homok altalajjal; 7 =  barna vályog, lösz al

talajjal; 8 =  holocén (alluvium).
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fúrások útján pannoniai (pontusi) agyagot konstatálunk. A  mellékelt 
két szelvény, mely Környe és Kömlőcl környékéről való, ezeket a viszo
nyokat jól szemlélteti.

Visszatérve még egyszer a termőtalajokra, az összes eddig említet
tek. amelyeket részint a geológiai csoportosítás szerint, részint a fizikai 
tulajdonságok alapján ismertettem, a klimazónák szerinti összefoglalások 
tekintetbe vételével két fő osztályba sorozhatok. A  Vérteshegység pere
mén és annak nyúlványain az erdei zónájú talaj az uralkodó, míg ettől 
távolodva a mezőségi zónájú barna talaj fordul elő. A  kettő között pontos 
határt vonni nem mindenütt lehetséges, de nagyjából mégis sikerült meg
állapítanom, hogy Császár, Dad, Kömlőd községek irányában a két talaj
nem közötti határ követhető, melytől délkeletre az erdei és északnyugatra 
a mezőségi termőföld van. Míg az utóbbi humuszos, többé-kevésbbé me
szes barna vályogos. homokos, illetve agyagos és altalaja lösz, homok,, 
vagy pannoniai képződmények, addig az erdei talaj többnyire világos, 
az előbbieknél kötöttebb és alatta vékonyabb vasas réteg települ.

Ez a már többször szóba hozott határ, mint említettem, egyúttal 
kis vízválasztó, amelytől, annak lejtési irányában, a völgyek lefelé halad
nak. Holocén itt csak e völgyekben van s ez a környék kőzetének össze
mosott anyagából, lefújt porból s a helyszínen képződött humuszos, lápos 
földből áll. Ott, ahol kisebb lejtésű a völgy, vagy gátakkal felfogott tavak 
vannak, a holocén terület kissé szélesebb, posványosabb s a talaja lápo- 
sabb, humuszosabb; míg másutt szárazabb, de szintén humuszos a felső 
talaj. Általában a termőföld mindenütt agyagos.

Az altalajban a pannoniai (pontusi) kőzetek többnyire a 2 méteres 
fúróval elérhetők. A kecskédi magaslat völgyei kivételével a pannoniai 
agyag az uralkodó; míg az A Italérben és ennek .jobboldali völgyeiben 
homokra, majd kavicsra akad a fúró. A  szálban álló kőzet és a felső termő
föld között a völgyekben egyébként váltakozó hordalék fordul elő, mely 
általában az árterületek talajai közé tartozik.

A m kir. Földtani Intézet Évi jelentése 191“). 28


