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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
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patakvölgy között elhúzódó dombok geológiai felépítésében f i a t a l  h a r 
m a d k o r i  é s  p l e i s z t o c é n  képződmények vesznek részt, melyek 
a dombok közötti mély vízmosásokban igen jól tanulmányozhatók. Ilyen 
völgyek a maglódi Katona* és Alsó*Tápió völgyek D felé, a Péczeli és Lo* 
csodi völgyek É felé. A  fiatal harmadkori lerakodások homok, homokkő, 
homokosmárga rétegekből állanak. A  homok szürke csillámos, laza szerke* 
zefű vékonyabb homokkő lencsékkel. A  homokos márga vékonyrétegű, le* 
veles szerkezetű. A  homokkő helyenkinf vastagabb padokban is előfordul. 
Kövületeket e rétegcsoporlban nem találtam, petrografiai teljes hasonlóságuk 
a Mácsa község határában jellegzetes pontusi — pannoniai kövülefes fiatal har* 
madkori rétegekkel azonban meg volt állapítható.

A  pleisztocén rétegcsoport mészkonkréciós v ö r ö s  a g y a g ,  — l ö s z  
és h o m o k  ból áll. A z első mindenütt a fiatal harmadkori rétegek taka* 
rója. Számos helyen van feltárva. A  mészkonkréciók benne sokszor kong* 
lomerátszerű kőtuskók. Teljesen hasonló képződmény ez az id. L öczy L a * 
aos által a Balaton vidékéről Somogy megyében leírt s általam még Tolna 
és Fehér megyékben tanulmányozott vörös agyaggal. Kövületet nem tártál* 
máz. A  pleisztocén homok és löszrétegek, melyek e vörös agyagrétegekre 
települtek, tekintélyes vastagságot érnek el s nagy felületi elterjedést is mu* 
tatnak. A  Kóczán*puszta és Alsó*Táoió völgyek közötti hát lösztakarója 
helyenként eléri a 10—15 méter vastagságot is. A  lösz típusos, helyen* 
kint homokos. Bőségesen tartalmaz löszcsigákat, de kevés fajszámmal. Ho* 
mokossá lesz a hátság lösztakarója Maglód és Péczel határában, továbbá Tá* 
piósáp községtől K*re, hol azután Kóka felé futóhomokba megy át. Je l* 
legzetes talajtípusa gesztenyebarna színű, mezőségi típusú vályog, mely 
30 —fO cm vastagság között ingadozik. A  homokos löszféleségen a vályog 
talaj is lazább, homokosabbá válik. Helyenkinf az egykor erdőborította része* 
ken a jellegzetes mezőségi talaj degradálódott. A  vályog talajtakaróból a 
mész kilúgozódott s a talajszelvény B. szintje vasas lett.

A  pleisztocén homok durvább szemű és sötétebb színű, mint a pon* 
tusi— pannoniai s benne homokkő betelepüléseket sem találunk; típusos lösz* 
csigái ellenben annál többet. Szelvényében az erdővel borítottság igen jól 
felismerhető. A  felhalmozódási szint erősen vasas. Péczel és Maglód, fo* 
vábbá Kóka községek határaiban nagy területet borít s mint átmeneti talaj* 
féleség a barna erdei* és mezőségi talajok között kezdetleges művelés mellett 
gyenge minőségű termő talajt ad.

A  patakvölgyek réti képződményekkel borítottak, savanyú humuszos 
iszapos homok talajúak. Parti területük futóhomokbuckás.
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A  Rákos patak péczeli szakaszán egy törésvonal konstatálható, melynek 
mentén számos forrás fakad 11°C vízzel; ugyancsak ezzel magyarázható meg 
a Rákos völgyének c szakaszán a számos artézi kút is, melyek 40 m-en be
lül hasonló hőfokú, bőséges jó ivóvizet adnak.

Területem lösz lerakodását számos helyen téglagyártásra használják fel.“
*

T reitz P éter jelentése az 1924. évben végzett agrogeológiai munkálatokról: 
„Az 1924. év nagy jelentőségű esztendő volt az agrogeológiai osztály 

történetében. Ez évben jutóit ugyanis tudomására a magas Földmívelésügyi 
Kormánynak, hogy a mezőgazdaság gyakorlati igényei nem a régebbi geo* 
lógiai alapon történt felvételek alapján szerkesztett, u. n. agrogeológiai tér
kép elégíti ki, hanem az újabb irányú, u. n. általános természettudományi 
alapon álló talajtérkép, amelyben a felszíni és altalajvizek helyzete és minő* 
sége, a kiima és a természetes növényi takaró hatásai is érvényre jutnak. 
Az agrogeológiai térképen elsősorban a vidéknek geológiai képe domboro* 
dott ki, mert ennek kidolgozása volt a főfeladaf. Az általános természet* 
tudományi alapon álló talajtérképen ellenben főként a talajminőségck tűntek 
ki, mert valódi talajtérkép készítése volt a főfeladat. Ezen a térképen a vi* 
dék geológiai szerkezete nem domborodott ki. 1911. óta a m. kir. Földtani 
Intézetben ilyen két fajta térképek készültek.

P álfy  M óricz dr. a m. kir. Földtani Intézetnek vezetésével megbí* 
zatván, elhatározta, hogy az agrogeológiai osztály munkásságát egységes 
alapra hozza. Hogy pedig arról meggyőződhessék, hogy melyik módszer a 
helyes, melyik módszert kívánják a mezőgazdasággal foglalkozó szaktudósok 
és tanárok, engedélyt kért a Földmívelésügyi Minisztériumtól arra nézve, 
hogy egy értekezletet hívhasson egybe a Földtani Intézetbe, amelyen a gaz* 
dasági szakoktatás és a mezőgazdasági kisérletügyi intézmények kiküldöttei, 
továbbá egyéb meghívott szaktudósok vennének részt. Az agrogeológiai 
osztály tagjai az értekezleten bemutatnák a kétféle talajtérképczési módszert, 
felsorolva előnyeit és hátrányait és a meghívottak leadnák véleményüket, 
hogy melyik felel meg legjobban a mezőgazdaság igényeinek.

A  Földmívelésügyi Minisztérium belátván ennek a kérdésnek rend ki* 
vüli fontosságát, megadta az engedélyt. 1924. április havában összeült az 
értekezlet, melyen a Földmívelésügyi Minisztérium kiküldöttei, valamint a 
következő főiskolák és intézmények delegátusai vettek részt: Mezőgazdasági 
főiskolák, Erdészeti főiskola, Kertészeti tanintézet, Pázmány*egyetem, Jó* 
zsef*műegyctcm, Országos chemiai intézet, Országos növénytermelési kisér*


