
11. Felvételi jelentés az 1896-ik évről.

F B E IT Z  P É T E R tŐ l.

A múlt év folyamán a XX. rov. 19. zóna számú 1 : 75,000 méretű 
lap területét átnézetesen és a XXI. rov. 19. zóna számú lapon Hajós kör
nyékét és Hild-Érsekhalom érseki uradalmi birtokokat részletesen dol
goztam fel.

Az átnézetesen feldolgozott terület azon szigeten fekszik, a melyet 
a mai Duna folyó és régi ága zárnak be. A régi Dunaág, a mely ma 
csat mocsarak lánczolata, még történelmi időkben valóságos folyó volt 
s összeköttetése a főággal fennállott. Erre nézve bizonyságul szolgálnak 
azon leletek, a melyeket az alluviális területen ásott kutakból, 4— 5 méter 
mélységből, felhoznak. A többi között egész hajókat, a melyek csak nagy 
vízzel jöhettek oda. Ez a holt ág Budapest felett kezdődött s lefelé 
a mai mocsarakon keresztül egész Bájáig húzódott. A hol futó homok 
területen haladt át, medrét ott persze ma már nem lehet megtalálni, 
miután azt a futó homok befújta; lejebb délre azonban, a hol a ho
mokba vájt medret, valamint a meder szélein lévő laposokat saját 
finom hordalékával fedte be, ott a mozgó homok már nem érvényesíthette 
annyira hatását s itt az ágakat, mint mai mocsarakat, már ki lehet 
jelölni.

Lejebb délfelé több helyütt még a legutóbbi időkig fennállott az 
összeköttetés a régi Dunameder és a mai folyam között; így a többi 
között a Marsili-féle térképen, mely 1726-ból való, a Duna Solttól keletre 
és nem mint ma, nyugatra fekszik.

A két ág között azután sok sziget maradt meg, ilyen az Apostagi 
szőllők, Dunaegyháza szőlőhegye, Tételhalom, Szt.-Királyhalma, Szelidi 
tóparti halom, Szakmári halmok, Halom-hegy, Sohogó-hegy, Hajósi-hegy, 
(melyet azonban a multszázadban Hajós feltöltésére lehordták), kétes 
a Grüner-Bühel halom. Ennek hozzátartozóságát csak mély fúrás által 
lehetne eldönteni, ez azonban miután már 2 méternél víz van, tányér- 
fúrónkkal nem volt eszközölhető.
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Ezek a szigetek képezik a felvett nagy sziget diluviális pontjait, 
talajok vagy lősz, vagy homok; régi futóhomok, a melyet a vegetáczió 
után maradt humusz kötötté tett. A sziget többi része vagy ó-alluviális 
vagy uj-alluviális lerakodás.

A régi Duna gtól nyugatra, az Oregmocsár és Vörösmocsár nyugati 
partján 5— 15 m. magas lőszfallal emelkedik ki a nagy tisza-duna közti 
diluviális fensík, melynek területemen levő talaja részint lősz részint futó- 
és kötött homok. A valódi lősz terület Jankovácznál kezdődik, innen 
északra csak egyes síkokon bukkanik a futóhomok buczkák alól elő, kisebb 
nagyobb kitűnő termőerejű szántókat képezve. A legnagyobb ilyen lősz 
terület az Érsekhalma uradalom földje, azután Császártöltés község kör
nyéke, Polgárdi puszta. A közben eső területek mind 10— 15 m. magas 
futóhomok buczkákkal vannak tarkítva s terméketlen legelők vagy gyér 
erdők. A laposok és semlyékek a futóhomok területen mind székesek, 
bár mily magasan fekszenek is a nagy vízállásos területek felett. Az egyes 
völgyekben a hovna-dombokról lefutó csapadékvíz lehordta a legfinomabb 
részét a homoknak, csakhamar vízáthatlan réteg s e felett vízállás jött 
létre. Ebben erős növényzet fejlődött, a belőle keletkező humusz kioldta 
a feltalajból a meszet s így azt vízáthatlanná tette, a vízáthatlan talaj 
kiszáradva mindig szikessé lesz. Ezen vízáthatlan talajokban a szóda kép
ződést már más helyütt bővebben elmondtam.

A magas part és a Duna mai medre között elterülő rész, eltekintve 
a fennemlített szigetektől, mind alluviális terület. Pedológiai tekintetben 
ötféle talajt különböztetünk meg rajta ; u. m. kötött homok, laza homokos 
agyag vagy vályog, kötött agyag vagy széktalaj, tőzeges talaj, végre az 
iszap talaj.

1. Kötött homok terület. Ez úgylátszik legrégibb eredetű. Duna-Pataj 
alatt a szőlőknél és a Szt.-Király-hegynél kezdődik, innen délfelé húzódik, 
régi erek és mocsaraktól számtalan szigetté osztva; nagyobb összefüggő 
területet találunk a pataji szőlőknél, Szelidi tópartján, Bakodi pusztánál, 
Zasztó-puszta, Hanyik-puszta, Uj-major, Berka-puszta, Homokmegy és 
végre Hajósnál Stutzen-Morast dűlő és Nádudvarnál Morastácker dűlők
nél. Ezen homokterület talaja finom homokszemcsékből á ll; szemcséi 
finomabbak és nincsenek legömbölyítve, ezáltal különbözik az említett 
futóhomok talajú diluviális homokszigetektől. Duna-Patajnál s Bakodi- 
pusztánál a homok alatt durva kvarczdarát találtam, hasonlót ahhoz, 
a minő Eajsznál a téglavetőnél jelenkori iszaptakaró alatt van feltárva. 
A homokterületet keresztül szelő erek talaja, hol tőzeges homok, hol a 
legkötöttebb agyag, de kiszáradva kivétel nélkül székes talajt ad. Altalaja 
ezen homoknak mindenütt fehérszinű durva homok 2— 3 méterig egyenlő; 
mésztartalma az al- mint feltalajnak tetemes (12'— 15%). Termékenysége
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rendes trágyázással tetemes, de Kalocsa vidékén igen kivan zsarolva, s 
így csak kis terméseket hoz.

2. A laza homokos agyag (vályog). A legnagyobb részét a felvett 
területnek ez a képződmény fedi; eredetével máig nem vagyok tisztában. 
Ez csak akkor lesz meghatározható, ha a felső szigetek, (Apostag, Duna- 
egyháza, stb.) talaja meg lesz vizsgálva s a vizsgálati eredmények az ezen 
homokos talaj vizsgálati eredményeivel összehasonlítva. Most csak észle
letemet sorolom fel röviden. A talaj fizikai összetétele azonos a löszével, 
a Mezőhegyes lősztalajával, meszes, finom, porózus szövetű, a hol nem 
székes ott barna színű, másutt feketeszürke; altalaja mindenütt réteg
zetten sárga, porózus, csillámos, erősen meszes, finomszövetű s falat 
képezve meredek elválást mutat, tehát minden tulajdonsága löszre vall, 
feltűnő csak, hogy a dunántúli és telecskai lösznél 10— 20 m.-rel alacso
nyabban fekszik. Ha pedig átiszapolt lősz, honnan az altalajnak az a 
rendkívül finom porozitása ? Ez tehát még eldöntésre vár. Mindenesetre 
erős növényzet fedte mindig, azért tartalmaz oly sok humuszt a felszín. 
A mi elterjedését illeti, ez is körülbelül 105— 95 m.* magasan kiemelkedő 
szigetenként található, de alacsonyabban fekszik mindenütt, mint a homok 
terület. Az egész lapon a magasabb pontokat mind ilyen vályog födi, 
kivéve persze a homok szigeteket. Az ezen vályog szigeteket körülvevő 
erek talaja itt is tőzeges és kiszáradva székes. Mezőgazdasági művelésre 
ez a talajnem kiválóan alkalmas, csak sokhelyütt különösen a magasabb 
dombokon annyira ki van lugozva, hogy székes természetűvé válik. (Szt.- 
Péterföldi dombok) Eltekintve ezen kötött természetű foltoktól, ez a talaj 
könnyű munkájú, gazdag s meglehetősen biztos föld; sajnos, hogy nagy
részt nem lesz kellőleg művelve és trágyázva, s így igen gyenge ter
méseket ad.

A következő három talajnem a vidék legalacsonyabb részeit foglalja 
el. Ugyanis a vakszék, (székes legelő talaja) a tőzeges talaj és az iszap 
föld. Mind a három víziüledék, vagy legalább mint régi ártér, finom iszap
réteggel van födve.

3. A kötött agyag terület kivétel nélkül székes, s a hol elég magasan 
fekszik vakszék foltokat visel. Legnagyobb összefüggő székes területeket 
a régi kiszáradt mocsár medrében találunk, ilyen a Széles-rét, Bogáncsos- 
rét stb. szóval a mint a tavaszi vizek ezen mocsarak medrét annyira 
feltöltik, hogy az nyáron át rendesen kiszárad, az székes területté válik. 
A régi mocsár terület talaját csak Akasztó és Hajós környékén szántják, 
másutt legelő és kaszálónak használják. Szántás alatt éppen úgy visel

* Tengerszin feletti magasságot értve.
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kedik, mint más kőrös- vagy tiszamelléki székesföld, bár iszapolás szerint 
sokkal homokosabb mint a Tisza és mellékfolyóinak székes területei; 
a mi egyrészt a futóhomok közelsége, másrészt a Duna durvább hordalé
kából magyarázható meg. Legagyagosabb a Hajós környéki, a helységtől 
észak-nyugatra eső Sack-Morast és Malom-ér dűlők földje. Ez kitűnő 
termő talajt képezne, ha rendesen csatornázva, széksó ellen gipszezve, 
a hiányzó mész benne a földektől 2Va kilométerre eső lőszpartokból pótol
tatnék. Most a víz őszszel-tavaszszal megáll rajtok, nyáron pedig nagy 
keménysége miatt nem lehet szántani. A növényzet vagy kisül rajtok, 
vagy vizes időben kipállik; szóval olyan viselkedésű, mint a típusos 
székes talaj. Eltérő színű és gazdagságú a Csertő helység környékén 
elterülő szántók székes földje. Ezek magasabban emelkednek ki a környe
zetből s így a rájok hulló csapadék vizek, a talaj szódatartalmától alkali- 
kussá válván, mint lúgos oldatok kimostak a talaj felső porhanyított 
rétegéből minden humuszt; azért ezek a talajok átalában hamuszinüek, 
egész világosak. Az erek és laposok, melyek ezen szürke szántókat át
szelik természetesen annál sötétebb szinü talajúak, kivéve azokat, a 
melyek a mocsarakkal és az azokat átszelő csatornákkal állanak egyenes 
összeköttetésben, mert ezeknek feltalajából is, a meddig az felázott, a lúgos 
folyadék szinte kimosta a humuszt s bele vitte a nagy mocsárba. Ezért 
olyan barna színű a Vajas vize, az összes erek vize, és a nagy mocsarakat 
átszelő levezető csatorna vize. Ezzel a lúgos vízzel persze igen sok becses 
tápanyag, u. m. káli, nitrogén, mész és foszforsav is eltávozik a talajból. 
Mindezen tápanyagok, ha a talaj áteresztő volna s a csapadék vizek nem 
felette, hanem benne mozognának, azaz átszürődnének rajta, a talaj 
absorbtiója következtében viszszatartatnának. A székes talajt pedig mint 
tudjuk csakis valamely neutrális magnézia vagy mószsó jelenléte teszi át
eresztővé, itt tehát gipszezéssel, miután ez a legolcsóbb olyan mészsó, a 
melyet nagy mennyiségben kaphatunk, a talajt nem csak megjavítjuk, hanem 
annak tápanyag tartalmát a jövőre nézve meg is őrizzük. A gipszezés olcsó 
módozatairól már máshelyütt bővebben szólottám.

4. Tőzeges talajok. Ezek újra kétfélék lehetnek, vagy homokosak, 
vagy agyagosak. A tőzeges talajok főként nagy mocsarak medrét vagy 
a velők összeköttetésben lévő laposok talaját alkotják. A futóbomok terü
leten lévő laposok talaja, a hol tőzeges persze homokos tőzeg, míg az 
agyagterületen, azaz a mai Duna folyam és a mocsarak között lévő 
területen, többnyire agyagos. Azon a laposon azonban a melyeket még 
a legutolsó időben is mozgó víz járt, nem rakodhatott le a vízben lebegő 
agyag s így ezeknek talaja még az agyagos területen is homokos maradt. 
Ezek a területek, az agyagosak mint a homokosak, ha kiszáradnak s bennök 
a tőzeg elkorhad, mind kivétel nélkül székesek lesznek, miután épen azon
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növényzet következtében, a mely rajtok ólt és a tőzeget adta, mésztartal
múktól, s ezzel együtt vízáteresztő képességöktől, megfosztattak.

5. Az utolsó talajfajta az iszaptalaj. Ez a legfiatalabb lerako
dása a Dunának, oly kevés ideig volt termő talaj, hogy még annyi 
humuszt sem képezhetett a rajta élő növényzet, hogy az a talajt meg
festené. Világos sárgaszürke talajnem, a melynek iszapolása a löszre 
emlékeztet, erősen meszes, de igen tömött, nem olyan porózus mint 
a lősz. Több helyütt ezen világos szinű iszapréteg alatt fekete humuszos 
agyagréteget találunk, mint az pl. a Foktői téglavetőnél szép feltárásban 
látható. Ez az alsó fekete agyagréteg egy eltemetett régi Dunaág, vagy 
ártér, melyen víz állott s az ebben fejlődő növényzet adta a talajnak 
a humuszt, mely azt feketére festi. Később ez a mocsár mozgó víz által 
boríttatott s ez rakta rá a durvább iszapot. A víz, melyből leülepedett 
mozgott, ennélfogva csak a durva rész rakodhatott le : a homok és por, 
míg az agyagot a víz tovább vitte. Az iszapos terület a Duna mentén 
egy keskeny sávban húzódik a felvételi területen végig. Igen termé
keny könnyű mívelésű talaj s átalában kerti vetemények termelésére 
használják.

Végül megemlítem, hogy az Öreg mocsárban jó  tőzegtelepek vannak, 
ezeket azonban nem voltam képes megvizsgálni, miután a múlt évben 
a víz igen magas volt, úgy hogy ezen telepek megvizsgálása az idei évre 
maradt.


