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Nem akarjuk vitatni a materializmus jogosúltságát vagy  
jogosulatlanságát, csupán azt kívánjuk megjegyezni, hogy ez a 
bölcseleti rendszer nem azonosítható a természettudományokkal s 
nem szabad e tudományoknak bünéül betudni azt, hogy ily bölcse
leti irány is fejlődött. Bizonyára senkinek sem jut eszébe a keresz
tény vallást és erkölcsöt kevésbbé szépnek és magasztosnak találni 
azért, mert volt torzszülöttje is, a szent inquisitio. Nézetünk szerint 
analóg a viszony a természettudományok és materializmus közt s 
az, ki a materializmust elítéli, nagyon téved, ha ennek kapcsán a 
természettudományokat is elítélhetni véli.

Műveljük tehát ezentúl is a természettudományokat, mert ezek, 
ép úgy mint a többi tudományok, az igazságot keresik. Ne tegyük  
le kezünkből a messzelátó csövet, a mérleget, a bonczoló kést vagy  
mikroskópot, hanem vizsgáljuk tovább is — hogy a szónok alkal
mazta hasonlattal éljek — ama zongora szerkezetét, melyen játszani 
nem tudunk és soha sem is tanulunk meg; vizsgáljuk azt ezentúl 
is, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy az, ki bepillanthat 
szerkezetébe, gyarlóságának tudatával, de őszinte és határtalan 
csudálattal közelít ama fenséges mesterhez, ki e hangszeren oly 
csudálatos szép harmóniát tud létesíteni; harmóniát, mely az avatat
lanokat szeretet és csudálat helyett ösztönszerü, babonás félelemmel 
tölti el. Lengyel Béla.

A BÁCSKAI MOCSARAKRÓL.

Három évvel ezelőtt egy értekezésben megkísértettem Bács- 
Bodrog vármegye egy részének geológiai viszonyait leírni.* Bács
kának főképen északi fele képezte akkor vizsgálódásom tárgyát 
s északnyugoti részére nézve megállapíthattam szódás térszínét 
(terrenum). Kérdés, vájjon efféle terület előfordul-e máshol is 
Bácskában, különösen pedig kiterjed-e az az alsó Bácskára is? Ezt 
a kérdést akkor rhég felelet nélkül voltam kénytelen hagyni. Eleinte 
hajlandó voltam azt tartani, hogy alsó Bácska nem tartozik a ma
gyar szódavidékhez.

Ez idő óta alkalmam volt Bácskának talajviszonyait külön
böző más részeiben is megfigyelni és megvizsgálni. Az itt látott és 
megvizsgált dolgok egyrészt megerősítik első értekezésemben kifeje
zett több nézetemet, másrészt pedig némelyiket közelebbi áttanul
mányozás után alaptalannak bizonyítják. Mindazonáltal meggyőződ-

* L. Természettudományi Közlöny 171. füzetében »A Zombor vidéki mocsarakról*.
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hettem, hogy a bácskai mocsarak olyan fontos bizonyítékoknak 
tekintendők, melyek nemcsak Bácskának, de az egész Magyar 
Alföldnek geológiai múltját megvilágítják.

A  Duna és Tisza közötti területnek Pest és Bács megyében 
levő része lejtős sík, mely északtól délnek fokozatosan esik. E 
sík Bácskába való belépésénél — Jankovácz és Kis-Szállásnál — 
140 m.-nyire van az Adriai-tenger szine fölött; hellyel-közzel 
még magasabban is. A  megye déli határán, a Duna mentén, a közép
magasság körülbelül 80 m. (Újvidék); több helyen még ennél is 
alacsonyabb. Minthogy Bácskának észak-déli irányban való kiterje
dése egy geográfiái szélességi foknál csak valamivel több, úgy  
kerekszámban 120,000 méternyi távolságra 60 méternyi vagy 1 kilo
méter távolságra 1/2 méternyi esés jut, azaz minden egyes kilo
méternyi út, mit északról délnek teszünk a bácskai síkon, fél méter
rel sülyed lejebb. Nem egészen helyes tehát, ha Bácskának talaját 
tökéletes síknak tekintjük. Mélykút, mely Bácskában a legm aga
sabb hely, 141 méternyire fekszik az Adriai-tenger fölött, ellenben 
Vilovo, a legalacsonyabb bácskai helység, csak 77 méternyire. Itt 
azonnal 64 méternyi különbséget kapunk. Bácska területe akkor 
sem mutatkozik tökéletes síknak, ha nyugot-keleti irányban vizs
gáljuk. Felső Bácskának  (a Ferencz-csatornától északra) itt más 
alakulata van mint alsó Bácskának. Felső Bácska a m egye közepén 
emelkedett, annyira, hogy ott gerinczet képez, mely mindkét felől 
(a Duna és Tisza felé) sülyed. A  Duna felőli része általában ma
gasabb és ez oldalon meredekebben sülyed, a Tisza felé való sülye- 
dése ellenben fokozatosabb. A  Tiszavidék mintegy tíz és több mé
terrel fekszik alacsonyabban a megfelelő Dunavidéknél.

Alsó Bácskában (a Ferencz-csatornától délre) már nagyobb  
egyformaság mutatkozik. Itt a talaj lassan és egyenletesen sülyed 
ar nyugoti Dunától keletnek a Tiszáig, és közepe táján semmiféle 
talajemelkedés sem szakítja meg. Bácska keleti része általában ala
csonyabban fekszik nyugoti részénél; legalacsonyabban fekszik 
benne a volt Csajkás kerület.

De épen itt, a volt Csajkás kerületben tűnik fel szemeink előtt 
egy igen érdekes geológiai képződmény, mely szárazföldünkön 
messze vidéken egyedülinek tekinthető. Ez a Titeli hegy, a mely 
aránylag kis területen fensík alakban emelkedik ki Titel, a Tisza 
folyó, Mosorin, Vilovo és Lók helységek között. E fensík felszíne 
legmagasabb a tiszai részen, hol magassága 130 m. (Titel helység  
magassága 84 m.) és Mosorin és Vilovo felé hullámosán sü lyed; a 
szélső nyugoti partján van Knityevacz 113 m. magasságban.

Felső Bácska közepe táján előforduló emelkedés északnak
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tovább tart egész a Kárpátokig, oldalain pedig kisebb vagy nagyobb 
lapályok terjeszkednek, melyekben a Duna és Tisza foly. E 
terület hosszában mindkét folyónak iránya majdnem egyközü. A  
köztük levő területen számtalan nagyobb és kisebb mocsár van, 
melyek közül egynémely valóságos tónak mutatkozik. Különö
sen sok mocsár van Bácskától közetlen északra. Tele van velők 
rakva Szeged, Majsa és Halas vidéke. Közülök sok mocsárnak 
szóda kivirágozásáról már S z a b ó  J ó z s e f  is írt* és bebizonyította, 
hogy a magyar szódavidékhez tartoznak. Bácska legészakibb részén, 
a Jankovácz környékén levő mocsarak a majsai és halasi mocsarak 
lánczolatának a folytatásai. E mocsarakra nézve S z a b ó  J. megjegyzi, 
hogy a Duna vagy Tisza felé való lefolyásukat sehol sem lehet 
észrevenni.

A  bácskai mocsarak legnagyobb mennyiségben Zombor 
környékén vannak. Említett értekezésem ezeknek volt szánva. 
Ugyanabban kimutattam volt, hogy ezek a mocsarak is a magyar 
szódavidékhez tartoznak. E mocsarak nagyobb részének a Kígyós- 
Mosztongán át látható lefolyásuk van a Dunába.

A  magyar szódavidékhez tartoznak a Szabadka környéki 
mocsarak is, melyek közül legismeretesebb az úgynevezett Palicsi-tó. 
A  szabadkai mocsaraknak lefolyását egy irányban sem vehetni észre.

Felső Bácskának Tisza vidékén levő mocsarai nagyobbrészt 
közetlenül a Tiszával vannak összekötve; e miatt ott alkalmatlanab
bak a viszonyok a szóda gyűjtésére.

Alsó Bácska nyugoti részén levő nagyszámú apró mocsár sem 
alkalmas a szóda gyűjtésére, mivel ritkán vannak hosszabb időn át 
elszigetelve, és mivel mesterséges csatornák útján, de különben is 
folytonosan lefolynak.

Máskép áll a dolog alsó Bácska keleti részén. Itt különösen 
a volt Csajkás kerületben ismét sok és nagy mocsár van. 
Legnagyobbjaik Gyurgyevo, Kovily-Szt.-Iván és Mosorin közti 
területen vannak. Az első két község között találjuk az Orolia 
nagy mocsarat, melyet egy völgy, Gyurgyevótól keletre, a Dévény- 
mocsárral köt össze. Mindkét mocsár vize tele van szódával, ezért 
körülöttük kivirágzás is történik. Ez okból tartozik a volt Csajkás 
kerület is a magyar szódavidékhez. Rendes körülmények között e 
mocsaraknak nincsen lefolyásuk, de ha a Tisza megárad, akkor a 
Dévény is megtelik vízzel. A  Zsablya körüli mocsarak még szoro
sabb összeköttetésben vannak a Tiszával, ép úgy a Csúrogtól délre 
a Tisza közetlen közelében fekvők.

* »Vorkommen und Gewinnung des Salpeters in Ungarn« a »Jahrbuch dér k. k. 

geolog. ReichsanstalU. 1850. I. évf. 2. sz. 331. 1.
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Egész Bácskában csak felső felének a közepe — mely Telecska 
néven Szabadkától délnek a Ferencz-csatornáig terjed — az egye
düli terület, mely mocsaraktól ment. A  Telecska, mint azt a »Zom- 
bor vidéki mocsarak« czímű értekezésben fölemlítettem, az őt kör
nyező szomszédos és mocsarakkal födött talajnál újabb geológiai 
képződmény. Itt azelőtt az eredeti talaj is mocsaras volt, mint 
Bácskának a többi részén, de se későbbi lösz-lerakodások betöltötték 
e talajt mocsaraival együtt és ez által Bácska ezen részének egé
szen más alakot adtak.

Az ezen mocsarakban levő víz a légköri csapadékokból szárma
zik. Midőn az eső a földre esik (vagy a hó elolvad), akkor egy  
része a felszínről a talaj belsejébe szivárog kisebb vagy nagyobb  
mélységre és ezt a föld úgy tartja magában mint a szivacs. Ez az 
úgynevezett talajvíz. Majdnem valamennyi kút innen kapja vizét. Az  
eső másik része a felszínen marad és magasabb helyeiről alacso
nyabbakra foly. íg y  képez az eső magának érmedreket, melyeken 
át a patakokba és folyókba jut.

Mennyi víz szivárog be a földbe és mennyi marad a felszínen, 
rajta tovább folyva, az főképen a talaj fölszinének fizikai tulajdon
ságaitól függ. Ha a talaj a vizet át nem bocsátja, akkor a víz 
beszivárgása meg van akadályozva és legnagyobb része a felszínen 
marad. Azon a vidékeken, hol a fölszin lejtője szabályos, a víz 
hosszabb vagy rövidebb idő alatt érmedrek útján, melyeket maga 
váj ki magának, a patakokba és folyókba és azután a tengerbe 
foly. De a hol a talaj fölszine teknőalakú és rajta hellyel-közzel 
medenezék vannak, ott az említett érmedrek némelyike a vizet 
ezekbe a mélyedésekbe vezeti, melyekből nem képes útját a föl- 
szinen tovább folytatni, s ha e medenezék talaján át nem hatolhat, 
a föld belsejébe se szivárog be, hanem megmarad állandóan mint 
mocsár.

Annak feltétele tehát, hogy valamely vidéken mocsár képződ
hessék, az, hogy van-e ott oly medencze, melynek a talaja a vizet 
át nem bocsátja. Valamennyi talajnem között az agyagnak van 
meg e tulajdonsága legnagyobb fokban. Az agyag Bácskában 
nagy mennyiségben fordul e lő ; ez itt a legközönségesebb szántó
föld. Épen így tele van Bácska fölszinéilek nagyobb része meden- 
czékkel is, ennélfogva minden körülmény kedvez a mocsarak kép
ződésének. A  Telecskán, mely löszből áll, mely a vizet magán 
könnyen átbocsátja, mocsarak nem lehetnek. Hasonlókép nincsenek 
mocsarak a homokon sem, mely északi Bácskában tetemes kiterje
désben fordul elő, különösen Szabadka környékén, azonkívül Jan- 
kovácztól északra és Bajától délre.

Természettudományi Közlöny. XIX. kötet 1887.
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Nyilvánvaló, hogy a mocsarak nagysága és állandósága a 
medenezék nagyságától és aránylagos m élységétől függ. Minél 
mélyebb a medencze, annál kevésbbé vannak a mocsarak kitéve 
az elpárolgás útján való kiszáradásnak. S valóban Bácskában 
mindazon mocsarak, melyek a legnagyobb hőségben is megmarad
nak, az aránylag mély medenezékben fekszenek. Bácskában a leg
nagyobb mocsár a Palicsi-tó. Ez Szabadkától keletre egy nagy és 
mély medenezében fekszik, mely 10 s több méternél is mélyebb 
fekvésű a városnál. Szabadka magassága az Adria fölött 114 m. ; 
északnyugoti és délnyugoti környéke még m agasabb; a Palicsi-tó 
északi partjának magassága csak 102 m.

Hol a mocsarakban vagy közvetetlen környékökön nevezete
sebb a vegetáczió, ott ezen mocsaraknak agyagos medenezéjét 
eredetileg vastagabb vagy  vékonyabb lápos réteg fedte. Zombor 
tájékán több ilyen mocsár fordul elő. Fekete sár van a dévényi 
mocsárban is, a volt Csajkás kerületben.

A mocsarak nagy mennyisége, melyek a légköri csapadék 
vizét megtartják, az oka, hogy Bácskában egyetlenegy folyóvíz 
sincsen, melyet folyónak lehetne nevezni a szó teljes értelmében. 
És az a kevés meglevő levezető patak is, lassú folyásával és széles 
medrével úgy tűnik fel az ember előtt, mint valami mocsár, a hogy  
azt a nép közönségesen nevezi is. Hacsak kissé nagyobb is a szárazság, 
ezek a patakok számtalan kisebb-nagyobb mocsarakká szakadnak szét, 
melyek között a kiszáradt érmedrek fekszenek. Csakis nagy esőzések 
idején árad meg ez érmedrekben ismét a víz, összeköti a mocsarak 
megszakadt lánczolatát és egy időre megint folyó víz van előttünk.

Nyugoti Bácskának érmedrei le vannak írva a »Zombor vidéki 
mocsarakról* írt értekezésemben. Azok északról délnek terjednek, 
egymással összejönnek és a Kígyós-Mosztonga folyókát képezik, 
mely Bukin alatt szakad a Dunába. A  Zombor vidéki mocsarak 
e folyóka által a Dunával vannak összekötve. A  Kigyós-Mosztonga 
a leghosszabb folyó Bácskában.

Északkeleti Bácskában van a Körös patak. Ez egy darabig 
Bács megyének északi határátképezi és Adorján mellett a Tiszába foly.

A  Zenta és Ada közti érmedrek ép úgy képeznek időszaki 
folyót, mely Budzsák  név alatt Adánál a Tiszába ömlik.

Alsó Bácskában is a Tiszába foly a legnevezetesebb vízlevezető. 
Útját majdnem egészen a nyugoti részen kezdi és a Tiszának tart 
különböző nevek alatt, hogy végre mint Jegriska bara, illetve 
Zsablyik  a Tiszába folyjék. Ennélfogva az alsó Bácska fölszinén 
levő vizek — kivéve az aránylag kis nyugoti részen levőket — a 
Tisza vidékéhez tartoznak.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



A  BÁCSKAI MOCSARAKRÓL. 403

Hátra van még megvizsgálnunk, hogy hova lesz a víz a Te- 
lecska felületéről. A  Telecska talaja lösz. Valamint nem alkalmas a 
lösz mocsarak képződésére, átbocsátó képessége miatt ép úgy arra 
sem alkalmas, hogy folyóvíznek képezze a medrét. Ennélfogva a 
víz hosszú századokon át mindenfelé mély völgyeket vájt a Telecska  
felületén, melyek hellyel-közzel hegyvidéki alakot kölcsönöznek neki. 
E tekintetben különösen Pacsér helység említendő fel, hol az ember 
szinte kisértetbe jön és azt kérdezi magától, vájjon a sík Bácskában 
vagy valamely hegyi vidéken van-e ? Eme völgyek mindnyájan dél
felé nyilnak és az eredeti agyagtalajig sülyednek; azért gyűlhetnek 
e völgyekben mocsarak is össze, mint az Topolya és különösen 
Bajsa vidékén látható, hol a völgyek abszolút magassága csak 92 m., 
míg a legközelebbi dombok átlagos magassága 110 m. körül van. E 
mocsarak eme vidék azon eredeti mocsaras jellemét tárják fel, mely* 
lyel az, mielőtt még lösz fedte volna, bírt, s miként az jelenleg 
Bácska többi részében van.

A Telecskán a legnagyobb és legnevezetesebb völgy a K rivaja . 
Kezdetét Szabadkától délnyugotra egész Vámtelek pusztáig lehet 
kisérni. Délnek ereszkedve Topolya községig kisebb-nagyobb völ
gyet vesz fel minden oldalról, de különösen nyugotról egy  nagy  
völgyet, mely Bajmok felöljön. Topolyától fogva a Krivaja nyugotra, 
Bajsának fordúl, hol a Roglaticzai pusztáról jövő N yárt völggyel és a 
na,gy.jPacse'r-moroviczt völggyel találkozik. Bajsától kezdve az iránya 
délkeleti, Hegyesnek tartva. Eme község fölött a Mély-volggyel jön 
össze, mely a roglaticzai puszta nyugoti részéből indúl ki és melybe 
déli oldalról több kisebb völgy nyílik. Hegyestől továbbá délre 
Szeghegy és Feketehegy felé tart, hogy innen azután mint látható 
patak Szt.-Tamásig ereszkedjék, hol nyugotra fordúl és Turia község  
fölött (83 m. magasságban) — széles mocsárba szétömölve — a 
Ferencz-csatornába szakad. Ez a szétágazó völgy a Teíecskát az 
eredeti talajig kimosta, melyen a Krivajának a medre van. Hol az 
eredeti talajnak ilyen födetlen helyei mutatkoznak, ott keletkeznek 
mocsarak, mint azt már Bajsára és Topolyára nézve említettük.

A  Telecskának második nagy völgye a Csantavéri völgy. Ez a 
sebesicsi pusztánál Szabadkától nyugotra kezdődik és a Csík patak 
medrét képezi, mely Petrovoszelonál mint mocsár a Tiszába ömlik.

N agy azon völgyek száma, melyek a Telecskának a délnyugoti 
oldalán nyílnak. A  gerinczen keletnek menve az első nagy vö lggyel 
Nemes-Militicsnél találkozunk és ennél még nagyobbal Kernyaja 
falúnál. Más nagyobb völgyek Szivacz előtt nyílnak, Cservenka 
mellett, Kulánál, Verbásznak egyik s másik felén. Még jobban keletre 
következik a Krivaja és Csík völgye, melyeket már említettünk.
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A Telecskának összes vize, mely útját ezeken a völgyeken át veszi, 
a csatorna közvetítésével és részben közvetetlenül a Tiszába foly le. 
Ha a sík Bácskát tekintjük a Telecskával együtt, úgy a víz Bácska 
területének jó két harmadrészéről a Tiszába és csak egy harmad
részéből foly a Dunába. Ugyanezen arány áll a talajvízre nézve i s ; 
nagyobbrészt az is a Tiszába foly.

Ha a bácskai mocsarak már nagy számukkal figyelmet kelte
nek, annál fontosabbak azok chemiai összetételüknél fogva. Már a 
»Zombor vidéki mocsarakról« írt értekezésemben felemlítettem, hogy  
azok szódát (nátriumkarbonát), kősót (nátriumchlorid) és glaubersót 
(nátriumszulfát) tartalmaznak. Az első két alkatrész a legfontosabb 
és minden bácskai mocsárban előfordul, magától értetődvén, hogy  
igen egyenlőtlen m ennyiségben; a nátriumszulfát némely mocsárban 
csak igen csekély mennyiségben jön elő.

A  mocsárvíz szódatartalmát azonnal elárulja a vörös lakmusz- 
papiros, mely e vízben erősen megkékül. Pirogalluszsav hozzáadása 
alkalmával a víz barna színt ölt, mely fokozatosan majdnem feke
tévé válik. E tüneménynek az az ok^, hogy a pirogalluszsav alka- 
likus oldata mohón nyel el a levegőből oxigént. Ez okból ez a 
különben igen kényelmes kémlőszer nem alkalmas arra, hogy a 
salétromsavnak ezen vizekben való esetleges előfordulását kimutassa.

A bácskai mocsarak minőleges összetétele állandó, de mennyi
leges összetételűk igen is tág határok között változik. Változtat 
ezen az eső és a szárazság, a mocsarak nagysága és mélysége, 
továbbá az, hogy vájjon el van-e zárva, vagy ki van-e téve más 
mocsarak kiöntéseinek. A  hol ennyi körülmény működik közre, ott 
nem lehet szó állandó mennyileges összetételről.

A  mocsárviz töménységét minden eső csökkenti és viszont 
minél tovább tart a szárazság, annál töményebbé vá lik ; minél 
nagyobb valamely mocsár, annál kisebb mértékben változik mennyi
leges összetétele, minél nagyobb ugyanis a víznek eredeti mennyi
sége, annál kisebb mértékben van rá hatással az elpárolgás és új 
víznek a hozzáfolyása. Ha a mocsarak felszinökhöz viszonyítva 
tetemesen mélyek is, összetételök még szükebb határok között vál
tozik, mert a párolgás útján való veszteség aránylag csekély.

Az elszigetelt mocsarak mennyileges összetétele állandóbb mint 
azoké, melyek esős idő alkalmával más szomszédos mocsarakkal 
egybefolynak, vagy melyeket talán bizonyos folyóvíz elönt. Az 
ilyen mocsarak töménysége rendesen csekély és a bácskai mocsa
rakat jellemző alkatrészek csak kis mértékben vannak meg bennök.

Ezen körülményeket tekintetbe kell venni az alább felhozott s 
elemzés útján talált számok vizsgálásánál. Ezek az adatok az Iva-
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nacska, Dévény, Zsablya melletti Kopovo és Belilo mocsarak azon 
időbeli vízállására érvényesek, a minő az 1885. év őszén volt. A  
Halastót illetőleg az 1886-ik évi tavaszra vonatkoznak ez adatok, a 
Fehér-tót és a Nemes-Militics melletti fürdőt illetőleg nyárra, és 
.végre a Kerek-tót illetőleg őszre.

Mindezen mocsarakban a nátrium-karbonát (szóda m intNa2C0 3) 
találtatott fő jellemző alkatrésznek. A  Belile-mocsár oly csekély 
mértékben volt alkalikus, hogy ezen alkatrészének a meghatározá
sától elállottam. A  szódát normális kénsavval való titrálás által 
határoztam meg és azon álláspontra helyezkedtem, hogy a meg
vizsgált víz alkalikus tartalma egyedül a benne feloldott szódától 
származik, a mi szigorúan véve nem helyes. A  talált számoknak 
tehát csak közelítő értékök van, de a melyek ez értekezés czéljára 
tökéletesen elegendők.

A  nátriumchloridot (kősót) ezüstnitráttal való titrálással hatá
roztam meg.

A mocsarak nagyobb részének fajsúlyát piknométer segélyé
vel határoztam meg 15*5 °C. hőmérséklet m ellett; valamennyire nézve 
meghatároztam még a párlási maradékot.

A  Palicsi-tó vizét még 1856-ban M o l n á r  J á n o s ,  volt buda
pesti gyógyszerész elemezte. Az erre vonatkozó számokat ebből az 
elemzésből vettem át. Jobb áttekintés végett felvettem a táblázatba 
azokat a számokat is, melyek aMelencze melletti Ruszanda-mocsárra 
és a Halas melletti Halas-tóra vonatkoznak. Az előbbit 1866-ban 
Dr. S c h n e i d e r  F e r e n c z ,  akkoriban tanár a Josephinumban, 
elemezte.

j Fajsűlya 'Egy liter vízben van gr.-okban

A mocsár neve és fekvése j I5'5° C. nátfium- nátrium- párlási
mellett karbonát chlorid maradék

Palicsi-tó Szabadka mellett .........................
1
! I •0064 3-1209 I ’2408 5-237

Zombori Ivanacska-mocsár . . . .................. 1•0065 3 ‘4476 ° ' 9536 6*52
» Fehér-mocsár ____ _____ _____ 1•0020 2 ’ I746 0-3978 2* 84

Nemes-Militicsi új fürdő .................. ............. I 0021 — 0-3978 2 ‘Ó2
Bajsai Kerektó......... . ...................................... I *0050 I •6 9 6 O 0-7546 3'76
Gyurgyevoi Dévény . . .  ................................ I •OOÓO 3 6598 1-3572 6-38
Zsablyai Kopovo . . .  ......................... I ‘OOO9 0 5 0 3 9 0-3276 I 3 6

» Belilo ................ ...  ......................... — — 0 *I98Q I 02
Melenczei Ruszanda . . .  . . .  ......................... ! — i 1 9 7 6 1 -893’ 6' 276
Halasi Halastó................ ......................... •___ '• — ' 0 '9282 0 1 8 9 5 1 1 4

• A  mint ezen táblázatból látszik a Palicsi-tó, az Ivanacska- 
mocsár és a Dévény vize szépen megegyeznek mennyileges össze- 
tételökben, habár egymástól messze és a Bácskának különböző
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vidékein vannak is. A  többi mocsár töménység tekintetében mind 
ezek mögött marad.

Annak példájáúl, hogy a különben eléggé elszigetelt mocsarak 
összetétele is mily nagy mértékben változik, felhozom, hogy az 
Ivanacska-mocsárnak 1882. év nyarán fajsúlya 1*004 vo lt és 1 liter
ben a párlási maradék csak 3'333 grammot tett. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy a következő 3 év aránylag igen száraz volt. 
Dr. M a k s z i m o v i t s  G y ö r g y ,  volt Zombor városi főorvos,
5—6 éven át jegyezte Zomborban a meteorológiai állapotokat. Az 
ő adatai szerint Zomborra nézve a légköri csapadékokra vonatkozó 
évi középszám 928*5 mm. Zomborban 1884. évtől kezdve a meteorológiai 
észleleteket Dr. W o h l r a t h  J ó z s e f  cs. és kir. ezredorvos folytatja. 
W o h l r a t h  megfigyelései szerint Zomborban az 1884. évben 
513*5 mm.-t, 1885-ben csak 485. mm.-t tett a légköri csapadékok 
.magassága. Ily nagy különbség nem lelheti magyarázatát vizsgálati 
hibában; hanem e számok azt mutatják, hogy általában mily 
nagyon ingadozik a Magyar Álföldön a légköri csapadékok magas
sága és ezzel egyközesen más klimatikus körülmények.

A Melencze melletti Ruszanda-mocsár is az erősebb tömény- 
ségüek közé tartozik. Ennek elemzése arra utal, hogy a magyar 
szódavidék a Bánságba is kiterjed. De a Ruszandában sokkal 
kevesebb a szóda; ellenben több benne a kősó mint a hasonló 
töménységű bácskai mocsarakban.

Első értekezésem folyamán még a nátriumszulfátot is fel
említettem mint a bácskai mocsaraknak jellemző alkatrészét. Molnár 
elemzése szerint ez a só nem fordúl elő a palicsi vízben. Ő ebben a 
vízben általában igen csekély kénsavat, csak 0*051 grammot talált 
egy literben. Összehasonlítás végett legyen szabad azon számokat 
felhoznom, a melyeket az Ivanacska bara és Dévényre magam talál
tam és a melyeket S c h n e i d e r  tanár a Ruszandára vonatkozólag 
közölt. A  többi mocsárban a kénsavnak csak jelentéktelen nyomai 
vannak; csak a Bajsa melletti Kerek-tóban van nevezetesebb meny- 
n y iség ; sajnálatomra azonban a magammal hozott víz nem volt 
elegendő a kénsav mennyileges meghatározásához.

I liter vízben van kénsav

a Palicsi-tóban . . . 0*051 gramm 
az Ivanacska-barában 0.789 » 
a Dévényben . . . 0127 » 
a Ruszandában . . 1*133 »

Ez utolsó szám alapján S c h n e i d e r  tanár kiszámította, hogy
1 liter vízben a Ruszandában i*88o gramm nátriumszulfát és 0*160 
gramm káliumszulfát v a n ; tehát nátriumszulfát közel majdnem
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annyi volna a Ruszandában, a mennyi szóda és a mennyi kősó. 
Az alkalikus mocsarak ezen harmadik alkatrészét illetőleg vala
mennyi bácskai mocsár messze marad a Ruszanda mögött. Bácská
ban legtöbb nátriumszulfát az Ivanacska-barában van, a Dévényben 
valamint a Palicsban igen kevés.

A  mellék-alkatrészek közül M o l n á r  a palicsi vízben még 
magnéziumkarbonátot, lithiumkarbonátot, ferrobikarbonátot, kálium
karbonátot, calciumkarbonátot, aluminiumfoszfátot és silicium- 
dioxidot is talált. A  három említett jellemző alkatrész mellett ezen 
mellékalkatrészek aránylag csekély mennyiségben fordúlnak elő.

M o l n á r  elemzése szerint egy liter palicsi vízben 0*1823 gramm 
ferrobikarbonát fordúlna elő. Ez több vasat tartalmazna, mint maga 
a búziási víz (0*120 gramm), mely mint vastartalmú fürdő ismeretes. 
Nehéz volna megfejteni, hogy honnan jő ily mennyiségű vas a 
palicsi vízbe. Nincs benne kétség, hogy ez a vas nem származhatik 
semmiféle földalatti forrásból, hanem hogy az magán a felületen 
a mocsár teknőjének sarában képződik. Minden sáros mocsárban 
egész sora képződik az organikus savaknak állati és növényi mara
dékok rothadása alkalmával, melyek a szénsavval egyetemben old
ható ferro-sót képeznek, mely ferrihidrattá oxidálódván, mint ilyen 
lecsapódik. És hogy ez a vas a vízben oldva maradjon, szükséges 
volna, hogy benne szénsav is legyen, a mi azonban sem a Palicsi- 
tóban, sem akármelyik bácskai mocsárban nem fordúl elő.

Én az Ivanacska-bara vízében a vasnak nyomát csak minő
ségileg voltam képes fölfedezni és ezt is csak addig, míg a víz 
friss v o lt ; néhány napi állás után már ez sem volt lehetséges. 
S c h n e i d e r  tanár is csak a Ruszanda sarában említi a vasnak 
nevezetesebb m ennyiségét; a vizében csak nyomait találta. Ép így  
előfordúl és mindig kimutatható a vas az Ivanacska és Dévény  
mocsarak sarában is.

A  bácskai mocsarakat a fürdők alapításával kapcsolatban 
először T o g n i o  L a j o s  említi »Néhány szó Magyarhon ásvány
vizeiről (Pesten 1843.)« czímü könyvében; különösen megnevezi a 
Palicsi-tavat, de nem hiszi, hogy az valamikor mint rendes fürdő 
használtassék. Ezt azonban az idő szerencsésen megczáfolta. Múlt 
év óta Nemes-Militicsen is van fürdő.

Petrovits Döme.
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