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Ezenkívül folytattam az agyag- és cement gyártására alkalmas 
anyagoknak a vizsgálatát is, azonban e vizsgálatokat nagyban akadályozta 
világifógáznak kis kalorikus értéke, mert emiatt olvasztó kályháinkban a 
kísérleteket befejezni nem tudtam.

A  budapesti hévforrások állandó megfigyelését megkezdtem és a margit
szigeti artézi forrás elemzése után következni fog a többi források megfigye
lése és vizsgálata is.

*

H orusitzky H enrik jelentése a Rába és a Rápcza folyók mentén fekvő 
területen végzett munkálatokról:

„Az 1924. évben Győrmegyébcn, majd Sopron vármegye keleti 
szegélyén és Mosonmegye délkeleti sarkában folytattam a felvételeket, amely 
terület a 15. zóna XVII. rovat jelű térkép nyugati részére esik. A  felvett 
területen a következő községek határai fekszenek: Árpás, Egyed, Pordány, 
Bodonhely, Csécsény, Szovát, Bágyog, Mérges, Rábapatona, Enese, Kóny, 
Bezi, Fehértó, Sövényháza és Lébény.

Az észak — déli irányban húzódó terület mintegy kis medencét alkot, 
melynek déli pereme 120—125 m-es, északi széle mintegy 122 méternyire 
van a t. sz. f. A  terület a Rápcza által szelt részén kb. 110 m magasan 
fekszik. Sövényháza és Mérges községek között húzódó részen a terület 
nagyon hepehupás annak következtében, hogy a Dunába iparkodó, de általa 
visszaszorított Rába és Rápcza vize összevissza szelte, majd az uralkodó 
északnyugat — délkeleti szél ugyanezen irányú, 5-6 méterrel kimagasló vonu
latokban, számtalan megszakítással felépítette.

Á  területen újabban fúrt több artézi kút szelvényei alapján az altalaj
ban erózión kívül is bizonyos szinklinális észrevehető, amelynek legmélyebb 
pontja Dőr — Pordány környékén található fel. Ezen hullámos település a 
levantci és a pontusi rétegekben konstatálható egészen 460 m mélységig, 
ameddig a fúró lehatolt.

Az ismeretlen vastagsággal biró pontusi, finom, csillámos homok és 
plasztikus, kékes agyagrétegek felett levantei korú könnyű, szürkés, sárgás, 
homokos és agyagos képződmények települnek, melyek vastagsága 80 — 100 
m. Ennek fedőjét képező pleisztocén homok és kavics 60 — 150 m vastag 
s a holocén üledék alig 1 — 3 méter. Lébénynél fekvő kavics ó - és közép- 
diluviális, míg a déli részén, a Rába kavicsa az ó-alluviumig terjed. Érde
kes a hatalmas kavics lerakodás között előforduló, két intcrglaciális korszak
nak megfelelő 1 — 2 méter vastag barnás, íőzeges réteg, majd a postglaciális,
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fekete agyagos lápföld, amely sztratigrafiailag az ó-holocénba sorozandó. 
Ebből az időből kerülnek itt elő a magdelénien- vagy inkább az azylien 
korabeli kőkori ember kultúrmaradványai.

Amint változnak a geológiai képződmények, úgy változnak a pedo* 
lógiai viszonyok a hidrografiai viszonyokkal kapcsolatban. Más és más 
termőképességgel bíró felső termőtalajokat találunk más és más alsó talajon, 
dacára annak, hogy azok egy klimazonális övbe tartoznak. A  pleisztocén
korú vonulatokon s a kimagasló buckákon homokos lösz és laza homok 
az uralkodó, ahol a felső talajnemek is homokosak. Sík területen a lösz 
takarója barnásszínű, kissé meszes laza vályog a vidék leghálásabb talaj
neme. A  kavicsot többnyire világos, barnás színű, homokos agyag fedi, 
elszórtan belekeveredett kaviccsal, amely 10 — 80 cm vastag.

A  mélyebb területek szélein több helyütt humuszos homokos agyag, 
lazább természetű réti agyag fordul elő, amely jó termőföldnek bizonyult. 
Alatta vagy közvetlenül kavics, vagy egy vékony sárgás színű agyagréteg 
fekszik. A  mélyedményeket az elszikcscdcsre hajlamos sötétbarna, majd 
fekete színű agyag tölti ki, régi mocsárföld (lápföld). Ennek altalaja szürkés
sárgás, foltos kemény agyag, gyakran nádgyökerekkcl átszőve, amely vizet 
keresztül nem bocsát. Ezért ezen területek öntözéséről való gondoskodás 
az ottani mezőgazdáknak a legszükségesebb teendői közé tartozik.

Kóny alatt, valamint Fehértó környékén kisebb tőzeges területeket 
találunk, amelyek azonban tőzeg kiaknázása szempontjából számításba nem 
jönnek. Valamivel több tőzegre akadunk Lébény alatt, amely terület tulajdon
képen már Hanság keleti részét képezi. A  tőzeg alatt közvetlenül kevés 
iszap fordul elő, majd homokos kavics, amely vízben bővelkedik. Vízre 
akadunk továbbá a levantei és pontusi homokrétegekben, amelyek ezen 
vidék artézi kútjait felszökő vízzel látják el.“

*

T imkó Imre felvételi munkájáról a következőket jelenti:
„A  folyó év nyarán részletes agrogeológiai felvételeimet a 16. Zóna 

XXI. rov. ÉNy jelzésű lapon eszközöltem, csatlakozván előző évi munka
területemhez. A  bejárt terület Péczcl, Maglód, Mendc, Tápiósáp, Tápiósüly 
és Kóka pestmegyei községek határaira esett. A  „Maglódi hát“ néven ismert 
dombos vidéknek a Rákos és Tápió patakok völgyei közé cső része mély 
vízmosásokkal szabdalt terület. A  két völgy közé eső dombság a Duna* 
Tisza közötti vízválasztó egy részét alkotja. A  vízválasztó vonal a Kopasz 
hegy, Bai temetés, Hársas és Hrabina (252 — 301 <!>) tetőkön halad. A  két


