
C) A gvonovn-geologiai felvételek .

10. Jelentés az 1896. évben Párkány vidékén eszközölt föld
tani felvételről.

Inkey Béla-tói.

A múlt év felvételi időszakának nagy részét az ezredéves országos 
kiállítás rendezése és egyéb, a csoportbiztosi és szakértői állással járó 
teendőim vették igénybe, úgy bogy a rendes felvételi munkára aránylag 
csak kevés idő állott rendelkezésemre. Mindazonáltal július havát egészen, 
augusztus, szeptember és október hónapokat részben erre a czélra felhasz
nálhatván a táborkari DK jelzésű térképlapján Esztergommal
szemben, tehát a Duna bal partján ábrázolt területnek legnagyobb részét 
bejárhattam és ezen körülbelül 150 D  kilométernyi területet részletesen 
térképeztem. Ezen területre esnek Párkány, Ebed, Muzsla, Béla, Libád, 
Kőhíd-Gyarmat, Nána, Garam, Kövesd, Leléd és Helemba határai egészen 
vagy részben. Segítségemre volt H o k u s i t z k y  H e in é ik  ösztöndíjas úr, a ki, 
miután az egész lap bejárásánál és azután a részletek kidolgozásánál egy 
ideig hozzám csatlakozott, később Muzsla és Béla községek határait egy
maga még részletesen átkutatta és térképezte.

Ezzel a munkával meg akartam kezdeni a Kis magyar Alföld talaj
tani felvételét, a síkság keleti oldalával, miután Tbeitz Pétbe segédgeologus 
úr, a megelőző években Magyar-Ovár vidékének áttanulmányozásával a 
nyugati résznek ismertetését kezdeményezte.

A Kis Alföld nem egyéb, mint az a sülyedési terület, mely az alpesi 
redővonulatok szétágazása által kettőjük között keletkezett és melyet a 
következő korszakok üledékei feltöltöttek és legutoljára a folyóvizek horda
lékai síksággá kisimítottak.

Északnyugatról az alpesi középső vonulatok folytatásaként szereplő 
vas- és sopronmegyei hegységek és tovább a Kis Kárpátok vonulata, dél-

10A m . k. fö ld ta n i in t. év i je len tése  1896-ról.
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keletről a magyar Középhegység, mely földtanilag a déli Mészalpokhoz 
csatlakozik, határolják a Kis Alföldet, melynek hossztengelye eszerint 
DNy— EK-i irányú és körülbelül Szombathely városától Nyitra városáig 
terjed, míg a medencze rövidebb tengelye, amarra függőlegesen Pozsony
tól Komáromig vonható. Csakhogy az egyesült folyóvizek Komáromon túl 
is keletre törekedvén, feltöltő és kisimító működésüket még tovább terjesz
tették ki, úgy hogy a síkság innen még Esztergomig tart, hol a jobbról- 
balról közeledő magaslatok között csúcsban végződik.

Tekintve a harmadkori üledékeket, melyek ezen sülyedést fokonkint 
megtöltöttek és a hegység szélén kisebb-nagyobb kiterjedésben előtűnnek, 
fel vagyunk jogosítva a Kis Alföldet geológiai értelemben is medenczének 
nevezni. De midőn ezen medenczének két oldalát egymással összehason
lítjuk, jelentős különbséget találunk a harmadkori szegély kiképződésében. 
A déli és keleti szegély, mely főkép a Bakony és Vértes lejtőjét képezi, a 
harmadkori képződményeknek úgyszólván teljes sorozatát tartalmazza, de 
úgy, hogy a paleogén rétegcsoportok tetemes szerkezeti zavargásuk és 
magasságuk által azt bizonyítják, hogy a hegyalkotó torlódás őket már ott 
találta és a másodkoriakkal együtt felemelte. A mediterrán korszak kezde
tén a szegélyhegységek kétségkívül már léteztek, eltekintve a vulkáni kép
ződményektől, melyek nagyrészt csak most kezdtek megjelenni. A medi
terrán vízi üledékek ott, a hol mutatkoznak, határozott parti jelleget visel
nek és eredeti települések csak keveset zavartatott. Gyenge lejtésük a 
medencze belseje felé mutat; ebben az irányban haladva, rajtuk találjuk 
a szarmata kor üledékeit, szintén még gyenge konkordáns dőléssel, jeléül 
annak, hogy a sülyedés, illetve a környező hegylánczok kiemelkedése még 
ebben a korban sem volt még teljesen bejezve. Végre a pontusi rétegek, 
mint utolsó csendes vízi lerakodások, jórészt zavartalan településsel jelent
keznek, a mennyiben a diluviális folyóvízhordalékok takarója alul kilátsza
nak. Ez tehát egy rendes medenczekópződés képe, melyen a keret alaku
lását, a fenék sülyedését és a medencze feltöltését lépésről-lépésre követ
hetjük és a tektonikai mozgások korát is meghatározhatjuk.

Más kifejlődés mutatkozik a síkság nyugati oldalán.
Itt sok helyen az alaphegység ősrégi kőzetei, gránit, gnajsz és csillám

pala képezik a negyedkori feltöltésnek partj át; a paleogén üledékeknek 
nyoma sincsen, a harmadkori üledékek sorozata a mediteránnal kezdődik, 
melynek üledékei itt is a parti kiképződést árulja el; kevés mutatkozik a 
fiatalabb neogénből, de a legifjabb plioczén és vele a diluvium vízszintes 
rétegei félköralakú öblökben nyomulnak az őshegység tövéig. Mindebből 
az következik, hogy a medencze sülyedése ezen az oldalon nem ment oly 
szabályosan véghez, mint a túloldalon, hanem inkább egyes öbölszerű 
beszakadások szerint következett be, a mire már Suess is figyelmeztet,
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midőn * ezen vidéket Délolaszország nyugati tengerpartjának alakulásához 
hasonlítja. A Fertő-tó maga legjobban jelzi ezen beszakadások alakját, de 
megtaláljuk nyomukat délre a vas- és sopronmegyei hegysarkok között és 
északra a pozsonyi hegység alján is.

A plioczén korszak végén és a diluvium idején a nagy folyamárad- 
mányok uralkodnak. A vácz-esztergomi sziklakapu megnyílása utat enged 
a víz feleslegének lefolyására, de a medeneze hossztengelyében kétfelől 
beömlő folyók, a mai Lajta, Eába, Rábcza, Yág, Nyitra és Garam a meden- 
czébe rakják le hordalékukat és még hathatósabban dolgoznak a medeneze 
feltöltésén és kisimításán, mint maga a nagy Duna, mely közvetlenül a 
pozsonyi kapu alatt szétágazik és deltát képez, mintha csak még most is a 
hajdani öbölbe szakadna.

Ezen szerkezeti viszonyokra való tekintettel ezélszerünek találtam a 
Kis Alföld tanulmányozását a keleti oldalon megkezdeni, a hol a település 
viszonyai egyszerűbbek és szabályosabbak és a legfelső üledékek a meden- 
cze összes folyóinak mintegy kombinált működésének eredményét tünte
tik fel.

A nyáron felvett terület tehát, a kezdetben mondottak szerint körül
írva, azt a csúcsot foglalja magába, melylyel a Kis Alföld síksága keleten 
végződik ott, hol a Duna, Esztergom és Kövesd között a trachithegycsoport 
sziklaszorosába lép be.

Az egész terület domborzati alakulásáról szép áttekintést kapunk, ha 
Budapestről Bécs felé utazva, Szobbtól Köbölkút állomásig figyelemmel 
nézzük a vasúti kocsi ablakain át a tájképet. A keskeny szoros, melynek 
tájképi szépségeiben Nagy-Marostól fogva gyönyörködtünk, Szobbnál ki
szélesedik, az Ipoly torkolata körül nagyobb síkság terül el. De a mint a 
szobbi állomást elhagytuk, jobbról és balról magasabb hegyek közelednek 
ismét a Duna felé. A tőlünk jobbra, tehát a Duna bal partján emelkedő 
erdős hegycsoport, melynek tövén Helemba falu házsorai fehérlenek, vul
káni képződmény, trachitnak és breccsiának hatalmas tömege, a mint csak
hamar alkalmunk van még a sebesen robogó vonatról is látni, ott, hol a 
Duna oly szorosan nyomul a hegy tövéhez, hogy a vasút számára a szikla
falból kellett utat repeszteni. Ez a vulkáni hegy választja el az Ipoly tor
kolatát a Garamétól. A kövesdi állomáson túl a j obboldali sziklafal, mely
ben eddig a trachitbreccsia szögletes törmelékét fölismertük, visszalép és a 
hegy tövén, csekély távolságban megpillantjuk Garam-Kövesd faluját, 
mögötte pedig lankásabb dombok sorozatát, mely a Garam bal partját 
kiséri. Vonatunk most töltésen halad a Garam alluvián keresztül, magát a 
folyót is nagy vashídon keresztezve. Balra az alluvium az elkanyarodó

* Antlitz dér Erde. 1. kötet.
10*
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Danáig, jobbra, messze fel észak-nyugat felé, a Garam alluviális síksága 
terül el; előttünk azonban egy 15— 20 "J/ magas partot látunk, mely a 
diluviális terrasz szélét jelöli. Vonatunk csakhamar el is éri ezt a partot és 
a bevágás falán felismerjük a lősz sárga földjét, félméteres barna feltalaj 
alatt. Párkány-Nána állomástól Köbölkútig már csak ezen lőszplató fel
színén haladunk. Balra, némi távolságban megpillantjuk Ebed és Muzsla 
falukat, melyek a plató déli szélére vannak építve, de azt a széles allu
viális síkságot, mely vagy 20 méterrel mélyebben a plató széle és a Duna 
között elterül, valamint magát a folyamot, vonatunkról már nem láthat
juk. Jobbfelül, egy lankás emelkedésű magaslat határolja a kilátást; a 
dombok főgerincze 100— 120 méterrel magasabb, mint a mi álláspontunk 
és kelet felé egy Hegyfarok nevű hegyes csúcsban végződik. Déli lejtője 
még nem régen jóhírű bortermő hely volt, most azonban a filloxera- 
pusztítás szomorú képét tárja elénk. Figyelmünket azonban egy-két kő
bánya ragadja meg, melyeket a Iíékitő hegy alján messziről látunk; ott 
tehát a geológus egyebet is fog találni, mint a diluvium földes kép
ződményeit. Nyugat felé ezen magaslat lankásan végződik, vagyis, jobban 
mondva, a hullámos fensíkba megy át, mely azonban az én felvételeim 
határain túl esik.

Ezen domborzati vonásoknak geológiai jelentőségét már az átnézeti 
földtani térképeken is felismerhetjük. A trachitkitörésnél idősebb harmad
kori rétegek ezen a területen, t. i. a Duna balpartján, ugyan nem szerepel
nek mint orografiai tényezők, mert épen csak két ponton, ott is csak igen 
csekély kiterjedéssel, a meredek partok tövében bukkannak elő.

Ama toj ásdad hegytömeg, mely az Ipoly és Garam folyók torkolatai 
közé ékelődik és területemnek legmagasabb kúpjában, a 376 mj  magas 
Királyhegyben kulminál, a trachitkitörés alkotása.

Baj tán és Kövesden túl, északnyugat felé, a vízválasztó dombsor 
magassága tetemesen alábbszáll és ezek a magaslatok, melyeknek legma
gasabb pontja is csak 285 mf -1 ér el, valamint a Garamvölgy túlsó oldalán 
elnyúló dombsor, melynek Bélahegy nevű csúcsa 250 mf  magas, lényege
sen oly mediterrankorú rétegekből állanak, melyek a trachitkitörés alatt 
és után rakódtak le és melyeken a lösznek vékony takarója foszlányokban 
még megmaradt.

Az alacsonyabb és sikabb lőszplató átlagos tengerszinfeletti magas
sága 125 m! . Ezen kis fensík, a mint láttuk, északon a Hegyfarok-Bélahegy 
magaslatához csatlakozik, nyugaton pedig a Hegyfaroktól Párkányig dél
kelet felé vonuló parttal, innen meg a Dunáig terjed, melynek hullámai 
mintegy másfél kilométer hosszában mossák a lőszfal tövét.

A legalacsonyabb térséget természetesen az alluvium foglalja el.
A Duna alluviuma nyugaton széles, kelet felé kiékelődő sáv alakjában
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csatlakozik a diluviális terraszhoz Muzsla és Ebed határaiban. Átlagos 
magassága 106'— 109 * /, csak nehány méterrel múlja felül a Duna köze
pes vízállásának magasságát, úgy hogy magas vízállás idején ■—  mint p. o. 
a múlt nyár második felében is —  az alluvium nagy része újból el van 
árasztva, csak a homokos gerinczek magaslanak ki. Egy belső patakocska, 
a Fényes folyó, a Duna hatalmas hordaléktömegeitől visszaszorítva, szo
rosan a lőszplató tövéhez simul és csak ott, hol a Duna alluviuma kiékelő
dik, az ebedi határ keleti szélén szakad be a Dunába. Ezen a helyen van 
égj' nevezetes langyos vizű (26 C°) forrás («Alsó-tó# a térképen), mely az 
alluviumban nagy erővel felbugyog és egy kis tómedenczét tölt meg; 
hasonmása talán az esztergomi hévíznek, mely az. ottani fürdőt táplálja.

A Garam alluviumát két tagra lehet osztani: az ó-alluvium a völgy 
nyugati oldalán közvetlenül a harmadkori magaslathoz és a Hegyfaroktól 
Párkányig a lőszplátóhoz csatlakozik és valamivel magasabb fekvésű mint 
az uj alluvium, mely a völgy legnagyobb részét elfoglalja és a keleti olda
lon egész a magaslatok tövéig ér, minhogy a Garam itt jobbadán a bal 
partja irányában tér ki. Az ó-alluvium nem képez élesen kifejlődött terraszt, 
de átlag 2— 3 méterrel magasabb, mint a víztől gyakran elárasztott uj 
alluviális síkság. A kettő közötti határ nagyrészt a Párkányról Gyarmatra 
vezető országúttal esik össze. Párkánytól a Garamhídig a Duna áradmánya 
összevegyül a Garaméval és különösen a Dunapart mentén elhúzódó 
homoktorlaszok a Garam áradó vizeinek útját állván a mögöttük fekvő 
rétek elposványosodását idézik elő. Dunaképződmények a kövesdi és 
helembai Dunaszigetek is, melyek nagyon homokosak. Jelentéktelenebb az 
az alluvium, mely a Garamba ömlő Teknyős patak műve az északi dom
bok között. Az Ipoly alluviumát, melyet fölvételem alig érintett, e helyen 
figyelmen kívül kell hagynom.

*

Felvételi területemen a következő geológiai rétegcsoportokat ta
láltam :

1. Felső oligoczén : Pec tunculns-honiok . A trachitos 
hegycsoport déli tövén, a Kovács-patak torkolata mellett a vasúti bevágás 
márgás-agyagos homok- és homokkőrétegeket tártak fel, melyekből a m. k. 
földtani intézet már régebben számos kövületet kapott. Én is találtam 
azokban növénylenyomatokat és főleg a Pectunculus obovatus, Lmk. szá
mos töredékeit. Tudvalevőleg ezen pectunculus-homokok a Duna jobbparti 
vidékéről is ismeretesek és a szerzők többsége a felső oligoczénkorú Sotzka- 
rétegekkel párhuzamosítják azokat. Újabb feltárások a Kovács-patak közül 
azt mutatták, hogy ezek a rétegek a nevezett patakvölgybe még kissé be
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nyomulnak és itt a durva trachitbreecsiának közvetlen feküjét képezik. 
Maga a pectunculus-homok semminemű trachitanyagot nem tartalmaz.

2. Alsó-mediterrán: Margaritaceam-r étegek. Egy kis 
helyen, mely a Duna magas vízállásánál hozzá sem férhető, t. i. a meredek 
lőszpart alján az Istenhegy alatt, Párkánytól DNy-ra, agyagot és homokkő
rétegeket láttunk kibukkanni, melyekben számos cerithiumot lehetett gyűj
teni. Ebben találtunk

Cerithium margaritaceum, B b o c c .

Cerithium plicatum, B r y n .

Eburnea sp.

tehát olyan alakokat, melyek az alsó-mediterranra nézve jellemzők és p. o. 
Sárisápnál is az u. n. horni rétegekben találtatnak. Stache * szerint ugyan
azok a rétegek láthatók a Duna túlsó oldalán, Esztergom városa közelében 
a Vaskapu és Sashegy nyugati oldalán. Itt, a Dunaparton csak keskeny 
sávban mutatkoznak; rajtuk települ a diluviális homok és kavics. Érdekes, 
hogy ezen a ponton néhány év előtt barnaszénre kezdtek fúrni, de nem 
tudom minő eredménynyel.

3. Felső -mediterrán: trachit, trachitbrecscia, ticfa, 
homokkő, kavics, agyag és lajtamészkő. Bizonyos, hogy a vul
káni működés ezen a vidéken csak az alsó-mediterrán korszaka után vette 
kezdetét és a felső-mediterránban fejtette ki egész hatalmát; mert a míg 
egyfelől még a pectunculus- és margaritaceum-rétegekben a vulkáni anyag
nak még nyomát sem látjuk, addig a felső emelet részint trachitbreccsiából, 
részint pedig olyan vízi üledékekből áll, melyek trachitanyagot bőségesen 
tartalmaznak. Szálban álló trachitot a fentebb körülírt hegycsoport a 
Garam, Duna és Ipoly között több helyen rejt magában, de minthogy időm 
és felvételem főczéljanem engedték meg, hogy ezen előfordulásokat egyen
ként felkeressem és körülhatároljam, e helyen csak példaképen idézem azt 
a kőzetet, melyét a lelédi határban az erdőborította hegygerinczen oly 
viszonyok között találtam, hogy itt egy nagyobb tömeg szilárd kőzetet gya
níthatok. Szürke trachitos alapanyaga, mely számos sárgás mállási folttal 
és likacscsal van tarkázva, számos fekete, friss amfibolkristályka 1—-3 wjm 
hosszú léczecskéit tartalmazza; ritkábbak benne a biotitnak apró fekete

* Dr. Guido Stache : Die geologischen Verhaltnisse dér Umgebung von 
Waitzen in Ungarn. (Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. XVI. B. 1866. III. Heft. 
S. 277. a. f.)
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táblácskái, itt-ott pedig egy-egy mállott gránátszem mutatkozik. A vékony 
csiszolatban a devitrificált homályos alapanyagon kívül a következő kristá
lyos ásványok ismerhetők fe l: plagioklász-földpát sok zárványnyal, amfi- 
bol keskeny mállási kéreggel, augit gyérebben és apróbb kristályokban, 
biotitpikkelyek, magnetitszemek. A kőzet tehát szürke amfibolandezitnek 
mondható, melyet a gránáttartalom tüntet ki, a mi egyébiránt épen ezen a 
vulkáni területen tudvalevőleg nem tartozik a ritkaságok közé.

A durva, szilárd trachitbreccsia, mely e hegycsoportnak zömét képezi, 
nemcsak az imént leírt, hanem azonkívül sokféle trachitváltozatot tartal
maz, de főkép az amfiboltartalmú féleségekből. Egy világos-színű, finom- 
szemű trachittufa, mely számos nagy gránátszemet tartalmaz, a durva 
breccsia között egy uj kőbányában a Kovács-patak felett van feltárva.

Ez a durva, szilárd trachitbreccsia azonban nem csupán ezt a nagyobb 
hegytömeget képezi, hanem kisebb tömegekben még a következő helyeken 
is mutatkozik: Garam-Kövesden, a falutól nyugatra a meredek part tövé
ben, melynek alját a Garam vize mossa; a Garam-völgy túlsó oldalán a 
Hegyfarok gerinczén és ettől északra a Kis-Tata és Rigó-puszta közelében.

A durva breccsián kívül finomszemű tufák, tufás homokkövek és kon- 
glomerátok is találkoznak e vidéken és épen ezek a képződmények szolgál
tatják a kitörés korának paleontologiai bizonyítékát. A Hegyfarok keleti 
oldalán egy felhagyott kőbányában, mely durvább és finomabb szövetű 
tufás homokkőrétegeket tárt föl, a következő kövületeket gyűjtöttem :

Arca diluvii, L mk.
Psammosolen conf. strigillatus, L inné .
Turritella conf. turris, Bast.
Rákpánczél.
Levélnyomatok.

Magában a durva breccsiában nem ritkán találni nagy ostrea-héjakat, de a 
finomabb szerkezetű molluska-héjak megtartására ez a durva anyag nem 
volt alkalmas.

Vannak ezenkívül még lazább anyagú mediterrán-rétegek: laza sárga 
homok, márga, agyag, kavics stb., melyek csak kevés trachitanyagot tartal
maznak. Ezek már teljesen vizi üledékeknek, illetve folyóhordalókoknak 
mondhatók és a bennük levő trachitkavicsok ép úgy le vannak koptatva és 
gurítva, mint a számosabb gnájszkavicsok.

Ilyen trachitanyaggal kevert homokban, Garam-Kövesden, a temető 
alatt, gyűjtötte dr. Schaearzik Ferencz a következő kövületeket:
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Turritella turis, B a s t .

—  Archimedis, B e o c c .

—  subangulata, B e o c c .

Pleurotoma conf. cataphracta, B e o c c .

—  conf. reticulata, B e l l .

Leptoconus, sp.
Dentalium Badense, P a r t s c h .

Pyrula ?
Ostrea, sp.

Bajtán pedig a Szálkára vezető útnak mély bevágásában laza sárga 
agyagos homokban a következőket találtuk:

Buccinum (Zeuxis) badense, P a r t s c h .

Natica helicina, B e o c c .

Dentalium badense, P a r t s c h .

Fusus, sp.
Anomia, sp.
Cidaris, sp.

Sok kövületet találtunk még Leléd í'alu mögött a vízmosásos partokon 
tufás homokkőben és konglomerátban, de ez a gyűjteményünk, sajnos, 
elveszett.

Midőn tehát látjuk, hogy ezen kétségkívül felső-mediterranbeli kövü
leteket tartalmazó rétegek minden oldalról a nagy breeesiatömeget körül
fogják, az a kérdés merül fel, mily sorrendben következnek egymásra ezen 
korszak vulkáni és neptuni képződményei ?

Dr. S t a c h e , a fentidézett értekezésében (309. 1.) erre nézve a követ
kező sorrendet állapítja meg, nem ugyan a mi területeken tett észleletek 
alapján, hanem főleg egy profil szerint, melyet Kemenczén, Vácz környé
kén látott. Szerinte tehát a horni rétegek képződése után bekövetkezett a 
trachitkitörés és a brecosia képződése, majd a tufás homok és agyag lerako
dása (Szobb), azután a trachitkavicsos és tufás homok, homokkő és konglo- 
merát, legutoljára pedig a lajtamész ülepedése.

Igaz ugyan, hogy a kovácspataki feltárás szerint a durva breccsia köz
vetlenül a pectunculus-homokra van telepedve, de sok helyen viszont azt 
tapasztaltam, hogy a breccsia fekiijét nem amaz oligoczen üledék, hanem 
finom tufás felső-mediterrán homokkő és kavics képezi. Nevezetesen Ga- 
ram-Kövesd ésBajta tájékon majdnem minden völgyben, melynek vízmosá
saiban a rétegek fel vannak tárva, vízszintes vagy épen a hegy felé lejtő 
homokos-kavicsos rétegek láthatók, melyekben gyakran mediterrán kövü
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letek nyomait is találtam ; a durva brecesia ellenben a magaslatokon tűnik 
elő. Még világosabb a településnek ezen viszonya a túlsó oldalon a Hegy
farok csúcsán, a hol a fentemlitett kövülettartalmú homokkő nyilván nem 
csak topografiailag, hanem geológiai értelemben is mélyebb fekvésű, mint 
a gerinczen látható brecesia.

Másfelől nem lehet tagadni, hogy a lazább szerkezetű üledékek, me
lyekben trachitkavicsok már igen ritkák, gyakran oly magasságokban és 
fekvésben mutatkoznak, melynél fogva a breccsiáknál fiatalabbaknak volná
nak tekintendők. Maga a fentidézett bajtai lelhely p. o. nem szükségképen 
idősebb a breccsiánál, és még kevósbbé az a távolabb eső harmadkori üle
dék. A muzslai határban az Öreg Csipa-hegy oldalán egy Cerithium pictu- 
mot találtam ostrea töredék társaságában. A sárga agyagos homok, mely
ben ezen gyér paleontologiai maradékokat gyűjtöttem, továbbá a nehéz 
vörös vagy fekete agyagok, melyek e vidéken a magaslatokon mutatkoznak, 
főleg pedig az agyagos kavicstelepek itt a Kékítő-hegyen, és a kicsindi 
Kövecses-hegy ormán, melyekben túlnyomóan csak fehér, jó l gurított 
kvarczkavicsokat lehet találni: mindezen képződmények a települési viszo
nyok után ítélve, valószínűleg fiatalabbak a trachittufánál és breccsiánál és 
a lajtamészkővel vagy egykorúak vagy még ennél is fiatalabbak.

A lajtamészkő, mint parti szirtképződmény, csak csekély kiterjedésű 
tömegekben jelentkezik a dombok oldalán. A Kékítő-pusztánál, Ebed hatá
rában, két nagyobb rögöt találunk, melyek kőbányák által szépen fel van
nak tárva. A mészkő részint lithotamniumokból, részint korállokból áll ; 
benne osztrea-, pecten- és conus-töredékeket találtunk. A lajtamészkőnek 
két kisebb, eddig ismeretlen elfordulása a nagjr trachit hegytömzshöz 
csatlakozik, még pedig az egyik a nyugati oldalán van, Bajta határában a 
Palota-puszta nevű breccsiahegy alján, a másik az ellenkező oldalon, t. i. 
Helemba falu fölött a Cseresek dombján. Terjedelemre nézve mind a kettő 
igen jelentéktelen, de mind a kettőben felismerjük a fentnevezett szerves 
maradékokat, melyek geológiai állását kétségen felül helyezik.

A mondottak után a vidék harmadkori képződményeit a következő 
sorozatban vélem taglalhatni. A horni rétegek lerakódása után működésbe 
lépett a vulkáni erő, melynek első terménye homokos tufarétegek voltak. 
Majd nagyobb kitörések következtek, melyek részint vaskos tömegkőzete
ket, amfibol-andesiteket, részint nagy mennyiségű vulkáni breccsiát alkot
tak. Ezután megint a neptuni folyamatok kerültek túlsúlyra: egyes helye
ken szirtképző korályok és mészalgák telepedtek a vulkánok által 
felhalmozott partokra és zátonyokra; másutt finomabb-durvább üledékek 
rakódtak le, természetesen sok anyagot szedve a vulkáni kőzetekből. 
Végre az egész vidékről eltűnt a vízlepel és szárazföld maradt egész a 
diluvium korszakáig, sőt nagy része még azontúl is.

(9 )
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A d i lu v iu m  összetételét és tagozását legjobban tanulmányozhat
juk a terrasz meredek partfalán, melyet Párkány határában a Duna habja 
nyaldos. Itt, a 292. jelzésű ponton a következő feltárást jegyeztem fe l :

a felső 9 méter homokos rétegtelen lősz, melynek legfelső 
60 °fm rétege barna homokos vályogtalajjá változott át;

ez alatt ismét 9 mj  vastagságban réteges folyóhomok, 
lefelé mindinkább szaporodó kavicstartalommal;

a diluvium feküjét, majdnem a Duna színének magassá
gában, sűrű harmadkori homokkő (margaritaceum-rétegek) 
képezi.

A diluvium alján itt számos üde vizű forrás fakad, melyek vize 
tehát közvetlenül a Dunáéval vegyül. Ezen forrásvizek gazdag mésztar- 
talma, mely kétségkívül a diluviális takaró rétegeiből származik, a dilu
vium alján a durva homokot és apró kavicsot sajátságos módon impreg
nálja és bizarr alakú homokkővé és konglomeráttá alakítja át. Minél 
inkább közeledünk a part mentén Párkány felé, annál jobban fejlődik ki a 
kavicsréteg a homok rovására; végre, az Istenhegyen túl a diluviális ter
rasz széle elkanyarodik a Dunától és az ó-alluvium agyagos homokja lepi 
el az alsó fokot, melynek dunafelőli partszélén azonban még mindig ki
bukkan a kavics és homok. Az új híd építésének alkalmával itt két nagy 
kavicsgödröt nyitottak, melyek egyikében a leásott fal a következő szelvényt 
mutatja:

a felszínről lefelé 50 %,-ig barna homokos-agyagos feltalaj ;
50— 80 -ig fehéres, meszes homokos agyag,
80— 120 sárga agyagos homok,
ezalatt laza finom homok, 
legalól homokkal vegyes kavics.

Hasonló feltárás, t. i. legalól kavics, ezen réteges homok és legfelül 
homokos lősz mutatkozik a terrasz szélén Ebed falu és Ebed puszta között 
fele úton. Egyátalán mindenütt, a hol a 9— 10 m]  vastag felső lőszréteg 
alá akár természetes, akár mesterséges feltárásba bepillanthatunk, meg
találjuk a durvább laza homokot, mely finoman kuszáit rétegezése által 
folyóvízi eredetét elárulja.

A terrasz diluviuma tehát első sorban két tagra oszlik: az alsó fele 
valóságos folyóvízhordalék, kezdetben kavics, majd homok; a felsőrésze 
pedig egészben véve szélhordta anyag, azaz lősz, lőszhomok és helyenkint 
régi futóhomok.
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A felszínen ugyanis, vagyis azon mélységig, meddig kézi fúróval 
lehatolhattunk (2 mj)  vagy rendes típusos lősz vagy gyengén agyagos 
finom lőszhomok mutatkozik. Az utóbbi főkép a plató szélein mutatkozik, 
p. o. Muzslától Ebedig, továbbá az Istenhegy körül és még a terrasz keleti 
szélén is egész a Káptalan pusztáig. A plató belsején csak az ebedi puszta 
és a vasútállomás között, épen fele úton, van egy hosszúkás homokos föld
hullám. De ott, hol természetes vagy mesterséges feltárások mélyebbre 
bepillantani engednek, sokszor azt találtuk, hogy a homoklősz és valóságos 
laza homok is helyenként magában a lősztakaróban is mutatkozik. Muzs- 
lánál van egy mély agyaggödör, melynek falában két lősz között egy gyenge 
homokréteg tűnik fel ; épen így a plató túlsó szélén, a Hegyfarok alján, a 
hol a mesterséges feltárásban 240 vastag lőszanyag alatt 30 homok 
és ezalatt ismét lősz van feltárva. Hasonló települést találtunk később Kis- 
Muzsla pusztán, hol mélyebb fúrást eszközöltünk, melynek adatait H oru- 
s i t z k y  úr jegyezte fel.

Ha tehát nem is mondhatjuk, hogy ezen település az egész terrasz 
lőszképződményére nézve érvényes, mégis bizonyos, hogy a lőszpor felhal
mozódása nem volt szakadatlan és átalános folyamat, mely egymagában 
alkotta a felső diluvium 10— 12 "j vastag takaróját. Időnként és helyen
ként a folyó is új homokanyagot hordott reá a lőszrétegre és a heves szelek 
azt tovább hordták, kiterítették, a lőszporral összekeverték.

A dombvidék diluviuma csupán löszből áll és ebben azután nincsenek 
olyan homokbetelepülések, mint az imént a terrasz-lőszről említettem. 
A dombokat lényegesen a harmadkori rétegek alkotják és a lősz csak többó- 
kevésbbé vastag takaró, mely ezen alakokat csak foszlányosan elfedi. 
A nyugati dombcsoportozatban a lősz nem csak köröskörül a lejtőkön, 
hanem a magaslatokon is, sőt helyenként a főgerinczen magán található. 
Libád és Béla községek határán, a főgerincz 246 mj  magasságán löszt lát
tunk, és épen csak a bélai hegy 250 m)  magas kúpja magaslik ki a lősz- 
takaróból. De azért a lősz mégsem fedi el az egész dombvidéket, hanem 
úgy a gerinczen, mint a lejtőkön egészen szabálytalan foltokat és rögöket 
képez, a szerint, a mint a későbbi időben vagy egyszerű lemosás vagy a 
harmadkori alapra is kiterjedt csuszamlások szakították meg az egységes 
takarót. Mindez annál inkább nehezíti meg a lősz pontos kijelölését, mint
hogy maga a harmadkori anyagnak talajképződése helyenként igen hasonló 
a löszéhez.

A keleti dombvidéken, a Garam és Ipoly között szintén sok lősz 
található és itt is, a kicsindi szőlőhegyeken, egész 240 mj  magasságig emel
kedik, de ezen nívón felül sehol sem láttam löszt, sem a harmadkori vizi 
üledék területén, mely a 285 n)  magas Kövecses hegyben kulminál, sem 
pedig a trachitbreccia alkotta még magasabb déli hegyeken. Bajta fölött
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ugyan van még lősz körülbelül 240 mj  magasságban, de ezen felül már 
csak szilárd breccsiasziklák. A kövesdi földek lejtős fensíkját (130— 200 mj) 
összefüggő lősztakaró borítja, mely délnyugaton egy kevés lőszhomokot is 

, tartalmaz. Természetes, hogy minél meredekebb és szakadozottabb a hegy
ség, annál gyakrabban állottak be csuszamlások és felszíni mozgások. Eső
víztől átrakott másodlagos lőszréteget is lehet látni, p. o. igen szépen 
egy mélyen bevágott horhóban, mely Kiesind mellett a Papdülő nevű 
magaslatra vezet. Itt a harmadkori üledékek vízszintes rétegein 8— 10 mj  
vastag lősztelep fekszik, mely azonban két tagból ál l : az alsó rendes löszön 
ugyanis először rétegzett lőszanyag, majd egy félméteres márgagumós 
réteg és ezen a hajdani feltalaj barnás rétege látszik, mely fölött azután 
még 3— 4 mj  átrakott lősz a mostani feltalaj réteggel következik.

Az alluvium elterjedéséről és fekvéséről már a megelőzőkben emlé
keztem meg, anyagi kiképződése pedig a talajviszonyok leírásánál kerül 
majd szóba.

T a l a j v i s z o n y o k .

Mint mindenütt, úgy itt is a talajviszonyok leírásában és a talajfajok 
jellemzésében a genetikai viszonyokból kiindulva egyrészt a domborzat 
alakjait, másrészt a geológiai alapot kell tekintenünk.

Helytálló talajokat csak a hegyeken és dombokon kell keresnünk, a 
melyek alakja és felszíne már nem az, a mi eredetileg volt. A hegyek lej
tőinek alján, a völgyek szegélyein, a katlanokban, a szabad ég alatt össze
mosott u. n. colluviális talajfajok foglalnak helyet. A síkságok felszínét —  
kivételektől eltekintve —- a hordaléktalajok borítják.

A helytálló talajoknál a közvetlen altalaj petrografiai minősége és 
geológiai állása képezi figyelmünk tárgyát és a talajminőség magyarázatát. 
A colluviális talajoknál az egész hegylejtő minősége, összetétele és alakja 
kerül szóba. A hordaléktalajok saját magukban hordják minőségük jellem
zését és keletkezésük magyarázatát.

Ezeket az elveket a mi vidékünk talajviszonyaira alkalmazva, a kö
vetkező csoportosítás ajánlkozik:

I. Helytálló talajok a dombvidéken:
1. trachit- és breccsia talaja;*
2. felső mediterrán üledékek talaja;

* Az alsó mediterrán-rétegek, valamint a nagy kitörést megelőző tufák oly 
csekély kiterjedésben és oly helyzetben mutatkoznak, hogy a talajképződós tekin
tetéből nem vehetők figyelembe.
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3. lajtamészkő talaja;
4. hegyi lősztalaj.

II. Colluviális talajok: a fekvés és a fentebbiek szerint különbözők.

III. Hordaléktalajok:

1. Terraszlősz (lőszagyag, lőszhomok);
2. Duna alluvium: futóhomok, kötött homok, homokos agyag, 

nehéz agyag, erek talaja.
3. Garam alluvium:

a) ó-alluvium : homok, agyag ;
b) új alluvium: kavicstalaj, homoktalaj, agyag, mocsártalaj.

Azt a magasabb hegytömböt a Garam és Ipoly torkolatai között, mely 
a trachitbreccsiának főterülete, majdnem egész kiterjedésébe sűrű erdő 
borítja. Talaja a trachitanyag közvetlen málladéka, tehát az a fajta talaj, 
melyet S z a b ó  J ó z s e f  nyirokföldnek nevez. Minőségre nézve rendesen nehéz 
kötött barna vagy feketés agyag sok kőtörmelékkel (trachit). Altalajról 
ilyen helyen rendesen nem lehet szó, mert a csekély vastagságú földréteg 
közvetlenül a kőalapon nyugszik. A lelédi hegy tetején a fentebb leírt 
amfibolandesiten igen kötött fekete agyagon fúrtam le 70 %-ig, a hol 
azután fúróm hegye a kőben megakadt. Ezen nyirokföld rendesen nem 
pezseg savakkal, csak a nagyon mállott trachitdarabon mutatkozik néha 
egyes pontokon pezsgés, mely a karbonátkópződést elárulja. Vastartalma 
ellenben igen nagy. Sok helyen a kopár szikla látszik ki és a lejtőkön a 
szögletes törmelék felhalmozódása képezi a talajt. Némely helyen, u. m. a 
Hegyfarok déli oldalán, azután meg Garam-Kövesd és Helemba faluk 
közelében ez a trachittalaj a most már teljesen elpusztult szőlőmivelésnek 
szolgált alapul. Valóban, ha tekintetbe vesszük ezen helyeknek kedvező 
fekvését és talajuknak kitűnő minőségét, kötöttségét, sötét színét, elmáll- 
ható kőtörmelékben való bőségét, mésztartalmának csekélységét vagy 
hiányát: sajnálnunk kell, hogy a szőlőfelujítás műve még nem terjedt ki 
ezen kiválóan alkalmas helyekre, melyek a régi időben borászatilag igen jó 
hírnévnek örvendtek.

A felső mediterrán üledékei igen sokfélék lévén, a rajtuk és belőlük 
képződött talajok is nagyon változatosak és a válfajok részletes kimutatása 
aránytalan nagy és terhes munkával járna. Egészben véve három fő talaj
fajt látunk ezeken az üledékeken, u. m. könnyű sárgás homokosmeszes 
vályogtalajt vagy helyenként agyagos homoktalajt, nehéz feketés vagy vör- 
henyes agyagtalajt, végre agyagoshomokos kavicstalajt.
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Az első fajtát leginkább a mélyebb fekvésű helyeken találjuk úgy a 
nyugati dombokon, mint a keleti oldalon Kiesind, Kövesd és Bajta fölött. 
A mediterrántalaj sok helyen a lőszszel érintkezik és a kettőt megkülön
böztetni gyakran igen nehéz, a zavartalan felszínen épen lehetetlen, mert 
még a talajfúrás sem ad mindig biztos útmutatást. Példaképpen a követ
kező fúrási szelvényeket idézhetem:

Libád fölött, délre, 200 ”]  magasságban (183. fúrás);
90 sárga, meszes, homokos agyag ;

160 rendes vályog, 70 vastag;
250 homok, 90 cjm vastag;
ezalatt kavics, túlnyomóan kvarcz, egy-két trachitkavics.

Ebed határában, a Kékítő pusztától Ny-ra (116. fúrás):
30 barnás, homokos agyag, sok apró kavicscsal;

100 %, kavics és homok (70 %  vastag);
durva homok.

Bajtánál a szálkái országút mellett északra a dombon (371. fúrás):
30 %, barna, porhanyó vályog ;

100 sárga, mészgumós, homokos vályog (70 vastag).

Fekete nehéz agyagtalajt, mely nem alluviális, hanem a mediterrán 
üledéknek helytálló talaja, főleg azon a lapos hegygerinczen láttam, mely 
a Bigó- és a Kékítő puszták között van. E helyre esik 156. fúrásom, mely 
naplómban a következő szavakkal van bejegyezve :

«fekete nehéz agyag (nem pezseg) 80 lefelé átmenet szürke,
majd (130 %,) sárga kötött agyagba# ;

és a 173. fúrás, az előbbitől ENy-ra, 100 %. vastag fekete nehéz agyagot 
durva agyagos homok fölött tárt fel.

Hasonló talaj van még Béla község határában a Dubnik-hegyen. 
Ehhez egészen hasonló, csak színben különböző, t. i. rozsda-veres kötött 
agyag terül a nyugati dombok tetejének nagy részén, különösen az Öreg
hegy nevű magaslaton Kőhíd Gyarmattól DNy, valamint a Kékítő-hegy 
környékén is. Gyakran ez kötött agyagréteg, nem is igen vastag és a kézi 
fúró már 1— 2 mélységből homokos földet hoz fel.

A kövesdi puszta határában nagyrészt lősz képezi a feltalajt is, de a 
magaslaton, a felszínen mindenütt 50— 70 vastag barna vagy vöröses
kötött agyag látható, melyen alul a fúró sárga, laza, lősznemű anyagot
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talál. Kérdés még, hogy ez az altalaj valóságos lősz-e, a mely esetben a 
kötött agyagtalaj nem helytálló, hanem a környező magaslatokról lemosott, 
eredetileg harmadkori anyag volna, vagy pedig ez az altalaj is ama homo- 
kos-vályogos harmadkori rétegekhez tartozik, melyeket már említettem.

A Kékítő-hegy fensíkján gyűjtött nehéz agyag, mely különben sok 
kvarczkavicsot is tartalmaz, a mechanikai analysisben a következő alkat
részekre esik szét:
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15- 84 o/o 
19-40 «
16- 20 «
13-30 «
18-76 «
10-10 «

5"70 «
99-30 o/o

A kavicsok, melyek szórványosan az eddig tárgyalt talajfajtákhan is 
mutatkoznak, egyes helyeken annyira felszaporodnak, hogy valóságos 
kavicstalajt képeznek, a hol azután az alapanyag vagy nehéz vöröses-bar
nás agyag, mint a Kékítő-hegy kúpján és a bélai Dubnikon, vagy homokos, 
mint a kicsindi Kövecs-hegy ormán. Ezen szegény talajfajtáknak elterje
dése azonban nem nagy.

A mészkőtalajok természetesen a lajtamészkő csekély kiterjedésű elő
fordulásaihoz vannak kötve. Alárendelt gazdasági jelentőségük daczára 
érdemesnek találtam egy próbát ebből a talaj fajtából, melyet a Kékítő- 
puszta mellett a mészkőbánya fölött gyűjtöttem, közelebbről megvizsgálni. 
A feketés-barna nehéz kötött, de mégis morzsás szövetű agyagtalajréteg 
közvetlenül a mészkövön fekszik 20—-30 <$» vastagsággal. Kisebb-nagyobb 
mészkőtöredékeket tartalmaz és savval leöntve egyes pontokon élénken, de 
a többi részben nem pezseg. A finomföld mechanikai elemzése a következő 
eredményt adta:

agyag: 12‘36, iszap 31-14, finom por 10’40, finom homok 27-92;
finom homok (7 n'/m-es sebesség) 11-00, homok (25 mjm s.) 5‘62 ;
durvább homok 3-48, veszteség 1-92.

Látszik tehát, hogy a lajtamész elmállása, illetve kilugzása után igen erős 
agyagföld marad vissza. Sötét színét a sok vasoxid és valószinüleg man- 
gánoxid okozza. Hideg hígított sósav 4"65 százalékot oldott az anyagból, 
minek legnagyobb része vasvegyület volt.

agyag, mely 24 órát át sem ülepszik le 
iszap, 0-2 mjm ársebességgel kiiszapolható ....
finom por, 0 5  « «
finom homok, 2 mfm « «
finom homok, 7 mfm« «
homok 25 mjm « «
durva homok ......... ... ...
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A dombokat részben beburkoló h egyi löszt is ezen helytálló talajokhoz 
számítom, de minőségét később, a terraszlősz leírásával párhuzamosan 
fogom tárgyalni. Megjegyzendő, hogy a hegyi lősz feltalaja sohasem any- 
nyira humuszos, mint a síkföld lősztalaja, hanem rendesen inkább világos
barna színű ; a feltalajréteg vastagsága is csekélyebb itt, mint lent és ren
desen nem több, mint 20— 30 %,.

A lősz részint a magasabb lankás hegysíkokat borítja, részint a lejtők 
alján található. Ennek nagy része már nem az eredeti helyen van, hanem 
átmosva és leöblítve, mint másodlagos fekvésű lősz inkább a colluviális 
talajok osztályába tartozik. A Hegyfarok lejtőin a lősz és a tufás medi
terrán talaj ily módon egymásba szövődnek és minthogy a lősztalaj az ő 
nagy mésztartalmánál és könnyű szöveténél fogva a tufás rétegek talajától 
lényegesen különbözik, az ottani szőlők felújításával ezen különbözetek 
figyelmet fognak érdemelni.

A colluviális talajokat illetőleg szintén nem lehet részletekbe menni, 
minthogy összetételük és minőségük helyről-helyre igen gyakran változik. 
Különbséget tehetünk a törmelékkúpok és az egyszerű hegylejtők között, a 
mennyiben az előbbiek minden egyes hegyi patakocska és árok torkolata 
körül szétterülve nagyobb térségről gyűjtik anyagukat és így rendesen 
vegyesebb összetételüek, mint azok az anyagfelhalmozódások, melyek csak 
egy-egy, többnyire egynemű kőzetből álló hegy tövén találhatók. A hol 
a lősz a magaslatokon uralkodik, ott a colluviális talajban is ezen könnyen 
lemosható anyag játsza a főszerepet és ekkor a talaj csak keveset külön
bözik az eredeti lősztalajtól. Kavicsosabb és kövesebb hegyek alján a száraz 
hordalék is ezeket az anyagokat tartalmazza, még pedig annál nagyobb 
mennyiségben, mennél inkább közeledünk a hegy felé.

A diluvialis hordaléktalaj kizárólag lősz, még pedig abban a kétféle- 
sógben, melyeket a lősz elterjedésének leírásánál említettem, u. m. lősz -  
a gya g  és lőszhom ok. Ezekről, valamint a finomabb változatokról H oru- 
s i t z k y  úr vizsgálatainak eredményeit várjuk, a ki ezen talajokat a szomszéd 
területen behatóan átkutatta és részletesen térképezte. Csak arra akarnék 
e helyen figyelmeztetni, hogy a síkság és a dombok löszei között lényeges 
különbséget nem láttam, csak olyant, mely a fekvési viszonyok különféle- 
sógéből kimagyarázható. így látjuk, hogy a sík felületű lőszterraszon a fel
talaj nem csak sokkal vastagabb (60— 70 %*), mint a hegyen, hanem 
humuszban is gazdagabb és annálfogva sötétebb színű. A mésztartalomra 
nézve azt a különbséget tapasztaltam, hogy a síkságon a lősz feltalaja 
rendesen ki van már lugozva és azért csak gyengén vagy nem is pezseg, az 
altalaj ellenben rendkívül nagy mésztartalmat mutat fel. A dombokon a 
mésztartalom egyenletesebben oszlik el, azaz ott is az altalaj rendesen 
meszesebb, mint a feltalaj. P. o. egy lősztalajban, melyet Párkány közeié-
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ben, az állomástól délre mintegy egy kilométernyire a sik mezőn gyűjtöt
tem, a szénsavas mész mennyisége volt: 10— 20 ^  mélységben =  0%. 
50 mélységben 5% , 80 ^  mélységben pedig 34’25°/o. Ellenben a Libád
fölött gyűjtött löszben volt: a feltalajban 10 -20  mélységben már
16* 19%, az altalajban 80— 100 °fm között 23-66%. A sík földön tehát az 
az összes mésztartalom a mélyebb talajrétegbe húzódik le, a hegyen pedig 
mindig új meg új lőszrétegek kerülvén a felszínre, ezen benső anyagván
dorlás nem érvényesülhet ugyanabban a mértékben.

Az imént említett kétféle lősz mechanikai elemzése azt bizonyította, 
hogy a szemcsék nagyságára és a kötöttségre nézve nincs nagy különbség 
közöttük. Mind a kettőben aránylag kevés a valódi agyag, legtöbb a finom 
iszap és a legfinomabb homok, melynek szemcséi csak 0'02— 0-05 r%„ 
átmérőjüek. Durva homok egyikben sincsen és a 2 ^ -n é l  nagyobb 
homokszemek egyátalán hiányzanak. Ha a kötöttség összehasonlítása 
végett minden egyes megelemzett próbából a három első osztályt össze
foglalva, a többiek összegével összehasonlítjuk, akkor sem fogunk lényeges 
eltérést találni:

Párkányi lősz feltalajában: 45'14 finomrész és 54‘86 homok,
« « altalaja, 50 cfm : 46’70 « « 53"30 «

Libádi lősz altalaja, 80 ^  : 49‘98 « « 50'02 «

A Duna alluviális talajképződése sokkal változatosabb, mint a dilu- 
viális terraszé. A Muzsla és Ebed határaihoz tartozó alluviumnak átalános 
jellege a homok, melyet a Duna azóta, hogy a lőszterrasz partjától délre 
eltávozott, visszahagyott. Csakhogy ezt a homoktórséget a későbbi idők 
árvizei még nem egyszer elárasztották, mint a hogy az egész terület mai 
napig sem árvízmentes. Ezek a későbbi árvizek sok finom iszapot kevertek 
a homok közé, úgy hogy a területnek legnagyobb részén homokos vályog
talajt találunk. A kissé kidomborodó földhullámok anyaga azonban most 
is laza homok, melyet a szél helyenként buczkákká hordott össze, különö
sen a muzslai határban. A mélyebb területek nagy része mai napig is 
mocsár, melyet részint a Duna árvize, részint a diluvium vidékéről leszi- 
várgó belvizek táplálnak. Itt tehát humuszban gazdag agyagos-homokos 
mocsárföldet találunk. A lapos erekben, melyek a homok és vályogföldeket 
átbarázdálják, rendesen igen kötött finom agyagtalaj mutatkozik, mely alatt 
azonban gyakran csekély mélységben is lazább földet, sőt homokot tár fel 
a földfúró. P. o. Ebed falutól délre 243. fúrás:

feltalaj: nehéz fekete agyag 60 %  ;

FELVÉTELI fELENTÉS.

A m. k. földtani int. évi jelentése 1896-ról. n
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altalaj: sárgás-szürke nehéz agyag 80 %, - ig ; 
ez alatt: sárga homokos agyag.

Sok helyen ellenkezőleg laza homok borítja az agyagosabb altalajt; p. o. 
az ebedi pusztán a Dunaparton (231. fúrás) a következő szelvényt látjuk :

feltalaj: fehéres finom homok 20 -ig ; 
alatta : barnás agyag (hajdani feltalaj) 90 %»-ig;

« sárga homokos agyag és agyagos homok 200 %,-ig.

Nevezetes ezen alluviális talajoknak, különösen a homokosabb válfajoknak 
tetemes mésztartalma. Ebednél a 237. pontnál a következő talajrétegeket 
találtam és belőlük gyűjtöttem:

feltalaj 40 %, barna, könnyű homokos agyag: mész 17-5 % ; 
altalaj 60— 70 mélységben: sárga, homokos agyag: mész 437 2 % ;
legalul 100— 200 %, : sárgás homok: mész 23-88 % .

Ezen három réteg anyaga, iszapolással megvizsgálva a következő 
alkatrészekből á l l :

Agyag... „  .... .... ....
Iszap .... .... ._.
Por .... _.. .... .... ....
Legfinomabb homok 
Homok 0 ‘0o— 07 
Durva homok 0'1— 1 ‘"‘j

Egy milliméternél durvább homokszemeket ez a talaj nem tartalmaz, de a 
futóhomokokban találni ennél jóval durvábbat is.

Duna-alluvium van még Párkánynál egész a Garam torkolatáig, mert 
azt a homokos gátat, mely a Garam árvizének szabad lefolyását meg
akasztja és magát a folyó torkolatát kelet felé szorítja, a Duna művének 
kell tekinteni. Szintúgy a Duna homokalluviumát látjuk a kövesdi és a 
helembai szigetek talajában és azon kiszélesedő lapos parton, mely He- 
lemba határában, a szigettel szemben a trachitbegység meg a Duna közé 
ékelődik.

A Garam alluviuma lényegesen különbözik a Dunáétól. Itt először 
is két magassági fokot különböztettünk meg. A magasabb térséget, melyet 
mai nap sem a Duna, sem a Garam árvizei nem érnek el, ó-alluviumnak 
tekinthetjük. Talaja részint homokos, részint agyagos, az utóbbiban sok a

feltalaj altalaj, 60 cm. altalaj, 100 cm.
9 7 8 1-98

j  9-763 0 7 4 49-46
21-58 22-58 4-00
21-62 19-00 28-80

6-10 1 1
9-00

1 0-54 | 57*44
í
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lőszanyag, de valóságos löszt mégis csak egynéhány kimagasló előfokon és 
szigeten találunk, melyeket ennélfogva a lőszterrasz elszakadt részeinek 
kell tekintenünk. Nehéz agyag csak egy pár mélyedésben található. Egész
ben véve az ó-alluvium lazább szövetű, jó  termékeny talaj, mely nagyobb
részt szántóföldnek használtatik.

Az uj alluvium sokkal változatosabb. A Garam rohamos víz, mely 
sok durva kavicsot szállít és így a folyó környékén a kavics részint a fel
színen, részint az altalajban nagyon el van teijedve. A kavicsok anyaga 
sokféle: a közönséges kvarczkavicsokon kívül sok közte a trachitválfajok 
törmeléke, továbbá gnájsz- és más kristályos palák, mészkövek és dolo
mitok képviselői. Homok, homokos agyag és kötött agyag az új alluvium 
területén gyakran váltakoznak egymással úgy vízszintes irányban, mint 
függőlegesben, egymás fölött. Példaképen álljon itt egy pár szelvény, me
lyek a Garam mostani partján láthatók :

Nána és Kőhid-Gyarmat között fele úton, 208. pont:
felszíntől 40 -ig : világos-barna, könnyű homokos agyag ;
40— 90 %, -ig : sötét-barna, nehezebb agyag, hajdani feltalaj;
90— 160 %1 -ig: barnás, durva agyagos homok;
160-tól a víz színéig: kavics.

Kőhid-Gyarmat északi határán, 197. pont: 
sárgás-barna, finom agyagos homok 100 ;
alatta : kavics homokkal.

Kőhid-Gyarmat falu mellett DK-re, 125. pont: 
felszíntől 70 %  : barna, agyagos homok;
70— 130 °/m : durva homok; 
ez alatt kavics.

A 208. pontnál gyűjtött anyagból a feltalaj 20 mélységben az 
iszapolásnál adott:

agyag 6’74, iszap 23-04, por 19‘38, legfinomabb homok 23‘00, homok 
12-82 és durvább homok 14-26;

a második rétegben vo lt: agyag 14-54, iszap és por 49‘04 és összes 
homok 36‘42.

A harmadik rétegben feltűnő sok babércz és mészgumó volt.
A negyedik réteg kavicsai között a következő kőzeteket találtam: 

kvarcz, kvarczit, gránit, gnájsz, chloritpala, trachit (különféle), riolit, 
andezit.

Sok helyen a talaj nehéz kötött talaj, mely alatt vagy könnyebb 
agyagot, vagy homokot és kavicsot találunk ; ritkább eset az, hogy a nehéz 
agyag az altalajban található, míg a feltalaj a később reáhordott lazább
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homok és iszap. Egy helyen, Kőhid-G-yarmattól ÉNy, ott, a hol a Teknyős- 
patak már a Garamalluvium területén kanyarog, ennek partján egy kis 
vizenyős területén valóságos szikes földet, sőt szíksókivirágzást is láttam.

Az új alluvium területén is vannak szántóföldek, de legnagyobb része 
mégis legelőül és kaszálóul szolgál, a Duna közelében pedig némely hely 
oly posványos, hogy nádat terem és csak szárazabb években kaszálható.


