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TISZAPAETl SZELVÉNYP]K SZOLiNOK— SZEGED KÖZÖl'T.
Irta:

Láng Sándor

dr.

ÜEOLOGISCHE PROFILE DES TISZA-UFERS ZWISCHEN
SZOLNOK UND SZEGED.
Von: Dr.

A

Tisza az Alföldön,

—

S.

Láng.

kanyarulatai tovafejlesztésével

lijpleisztocén és óholocén üledékeket is feltárja.

A

bellük

—

az

felépített

meredek, alámosott

és folytonosan le-leszakadozó partfalakon érdekes szelvényeket láthatunk.
kanyarulatok homorú oldalán elhelyezked 6 8
magas, meredek partokat túlnyomóan a legfels
pleisztocén és az esetleg föléjük települt fiatalabb üledékek épí-

— m

A

tik fel.

Szolnoktól lefelé, a Tisza mentén, az alacsonyabb partok
jelenkori agyagos, homokos, iszapos képzdményekbl épülnek fel.

1.

4.

A

A

„Korázs nljo” partszelvénye U jké esket öl N-ra. Tisza- johhFutóhomok. 2. Szürke, meszes homok. 3. Löszös homok.
Szürke homok. 5. Kék agy.ag. 6. Lösz. 7. Homokos löszagyag. 8. Kékes agyagos homok.
ábra.

part.

—

1.

kanyarulatok homoni oldalán lev partfal alsó részein homokszürkés-kékes, barnás agyagpadok vannak feltárva. Fedöjü^'
fekete, méteres vastagságú humuszos sáv alakjában követhet végig
a folyó laposabb partjai mentén. Szépen jelzi az egykori térszín
hajlásait. Ez lehetett a szabályozás eltti Tisza árterének felszíne.
Rá átlag 1.5 m vastagságú, egészen fiatal, laza, szürkés, agyagos és
homokos rétegpadok települnek, ezek valószínleg a legújabb idkben (napjainkban) elvonult árvizekbl lerakódott üledékek.
és
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A magas, áradásoktól nem járt partokat inkább az újpleisztoeén rétegek építik fel, fedjükben sokszor a még fiatalabb fntóhomok
is megjelenhet. A Szolnok alatti magas partok közül érdekes az iijkéeskei Tisza-jobbpart szelvénye, mindjárt a falu felett. (1. ábra.)
A közepes vízálláskor mintegy 8
magas partszelvényen legfelül
(1),* a talaj alatt a holocén futóhomok 1
vastag rétege jele3
nik meg. Alatta kb. 0.5
vastag kemény, szürkés, meszes, homokos
réteg jön (2), kevés esigaháztöredékkel. Utána 1 m-es Iöstös homok
következik (3). Vízszintes rétegezödésn. V divata pnIcheUa és Pisi-

m

m

2.

ábra.

mok.
sal.

4.

2.

— m

Az alpári femplomáomb agyaohánpájának szelvénye. — 1. HoKemény, homokos lösz. 2a. Löszbabák. 3. Lösz meszes kiválás-

Igazi lösz.

5.

Lösz.
Szürkés bomok.
mok. 8. Futóhoniok.
(j.

7.

Idsebb, szürkés futóbo-

található benne. Tovább, lefelé, 2 m-es, vízszintes
rétegezödésn, kövületmentes homokréteg (4) jön sorra. Feküje (5)
vékony kékagyag-pad; ez alatt pedig vízszintes rozsdasávos lösz
vastag, Pistdiiun obtnsale van benne. Az alatta
(6) települt. 2
lev, kissé homokos, kb. 1.5 ni vastag löszagyagban (7) iSuccinea
oblonga és Bithynia leachi található. Végül, a Tisza alacsony víz-

dhnn obfusale

m

*

A zárójelben közölt arab számok az oda vonatkozó ábra rétegeinek számozásával egyeznek meg.
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Szeged között.

állásakor kékes agyagos homok (<S) bukkan el az elzleg ismertetett rétegek alól. Utóbbin kívül még a 6. és 7. réteg is kékes szín.
AI póron, a bolt-Tisza alluviumából kiemelked, 10 11
magas, meredek, alámosott parton (a Duna Tisza köze újpleisztócén lösszel és fiatalabb futóbomokkal borított térszíne végzdésén) a
falu temploma körüli teiületen lehet látni a hajdani ])art legszebb
feltárásait. Legjellemzbb közülük a templomtól SE-re lev agyagjól feltárt rétegsort alul elég fíiiomszemü,
bánya fala. (2. ábra.)
kövületmentes homok vezeti be (1). EV)böl fakadnak a Halaváts
A homok fölé kemény, összeálló, homokos
által említett források.
vastag, fels határán sok
3
lösz települ (2). Kövületmentes, 1.5
löszbaba keletkezett t. k. összefügg rétegben (2a). Ezután kissé

—

—

m

A

— m

—

fehér, mészben gazdagabb, omlós lösz következik fölfelé
apró kvaremorzisalékok is vannak benne. Jellemz kövületei a
Spiralina vorticulus, Valvato cristata, Sncchiea ohlonga (3lon(jata,
Chondrula fridens, Piipillp tnuscoruw és a Fruticicolók. Ez a másréteges.,
(3),

A magas
Agyagos lösz.

3.

ábra.

—

1.

homok.

f).

Tisza- jo}d)pari szelvénye

homokos lösz.
Futóhomok. 6. Holocén,
2.

Kissé,

3.

Csongrád

felett

Szürkés homok.

ártéri

8
4.

km-el.

Löszös

Tisza-üledék.

méternyi löszréteg felfelé sárga, finom hézagos, igazi löszbe
át (4), vastagsága 2 3.5 m. Csigái az elbb említetteken
kívül a Cochlicopa Inbrica, Clausdia dubia, Enconulus trochiforniis, Eulota fruticum és Pcrforatella bidens.
A löszök fedjében
kissé réteges homok települt (5). Kövületmentes, mintegy 0.75 m
vastag, Halaváts is valószínleg ezt említi. Változatos szemnagyszágú és mészcsomós ez a homok. Föléje újra lösz jön sorra,
kb. 1 m vastagságban (0). Szürkés, kissé homokos és rozsdafoltos
kzet, csigái a Pupilla muscormn és a Succinea obion ga elongata.
A legfels löszre 1 m vastag, fínomszem, szürkés futóhomok teleI)ült (7), míg e fölött a nemrégen még mozgott, legfiatalabb futóhomok kb. 2 m vastag takaróját találjuk meg (8).
fél

megy

—

—
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Hasonló fölépítésü föltárásokat Alpár község más helyén is
lehet találni. Legfeljehh a legalsó homokréteg (1) nem kerül mindig
napvilágra, de az erre települt 5 6
vastag löszköteg, majd a legfels

homokpaddal

fed fntóhomokkal

(5)
(7,

— m
—

—

különválasztott vékony löszréteg (6)
a
sziépen meglelhet. Az egyes
8) együtt

csigafannájában sincs eltérés. Az irodalomban
eddig ismert alpári löszesigákon kívül az Eulota frochiformis, Eulota fruticutn, Gyraulus laev'is, Spiralina vorticulus, Volvata cristata, Cochlicopo lubrica. Pupilla musconnn, V allonia pulchella,
Segmenüna nitidn, VaUonia teuuilabris, Chondrula tridens, Clausilia diibia, Vitreo crystalliua és a Fnitieicola fajok elterjedését
lehetett eddig megállapítani. Ezeken kívül még további fajok elterlöszfeltárások

jedését

is

lehetne

itt

nyomozni.

—

ábra. A magas Tisza- jobhpart Csongrád felett 4 km-el.
1. Kék
agyag. 2. Kék agyagos homok. 3. Korhadékos homok. 4. Sárga, rozsdás homok. 5. Löszagyag. 6. Vörös, agyagos homok. 7. Vízszintes rétegzdés homok. 8. Keresztrétegzödés fntóhomok.
4.

Csongrád

határában, a várostól

NW

felé,

—

a Tisza

ma

is

alámos néhány km-es szakaszon egy nagyobb,
fntóhomokkal ellepett
lösztáhlát, amelyen a csongrádi szlk vannak. A várostól
S km-re NW-ra az ártéren az egyik (részben mesterséges) feltárás
szelvényében (3. ábra) a legalsó réteg agyagos löszbl van (1). Ennek feküje nem ismeretes, az ismert vastagság pedig 2 2.5 m. Molluszkái a Succinea elegáns, Succinea oblonga elongata, Pisidium
casertgmnn.
Az említett agyagos lösz fölé igazi lösz települ 2.5
m vastagságban (2). Egységét egy közbetelepült vékony homokpad
(3) szakítja meg. E löszben Pisidium caserfanum és P. obtusale, Aplexa hypnum,Vahmta eristata, Cochicopa]lubrica, Succinea putris és
Fruticicola sp. található.
A lösz fölött dnrvábbszemü löszhomok
fekszik (4). Ebben Succinea oblonga elongata, Succinea pfeifferi,

—

—

—

—

allonia pulchella és Pupilla

muscorum van. Az így kialakult

ré-
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A

tegsort fenn a magas parton a holocén futóhoinok lepte be (5).
Tisza pedig, oldalozó eróziójával a löszöket régebben részben elmosta s helyettük ártéri üledékét hagyta ott (6). A 2, 3, 4, 5. réteg
magas újpleisztocén-kori, fuaz ártér szintje fölé emelked 4 5
tóhomokkal borított lösztábla ártérre néz meredek lejtjén bukkan
el.
Az elbbitl eltér szelvény szerkeszthet 3 kni-rel SE-re, közfolyó itt a löszneni kzetekbl álló tábvetlenül a Tisza mellett.
lát mossa alá (4. ábra). Alacsony vízálláskor a kék agyag látszik
ki a vízbl (1). Legfontosabb kövületei a Planorbis planorbis, Pisícasertaniim,
diiim
Succinm putris és S. oblonga, VaXvata cHstata, Bathyomphalus contortiis, Aplcxa hypnum, Galba truncytulo,
kék agyag fölé kék agyagos homokpad (2)
Vallonia tenuilabris.
települ (0.25 in vastag), víz is szivárog helyenként belle. Ezen a
vastag
rétegen fekete, korhadékos homok fekszik (3). Ez is 0.25
és tele van szenesedett növényi részekkel. Egyéb szerves maradvány
nincs benne. A korhadék fedjében sárga, rozsdás homokot (4) találunk (0.75
vastag). Erre 1 m-es szürkés, löszös agyag rakódott
rá (5), Pisidium casertanum és P. obtusfile héjai gyjthetk belle.
Elbbi rétegen 0.25 m-es vörös szín, agyagos homok nyugszik (6).
Tele szenesedett növényi maradványokkal s Pisidium obtus(úe, Succinea- és (Sp/merínm-vázakkal. Fölötte dnrvaszem, éles tapintásii,
régibb homok következik (7). Szürke, kövületmentes, vízszintes rétegezdés, 1.5
vastag. Az eddigi rétegsort lég föl ül 2 3 m-es,
kcresztrétegezdés holocén futóhomok zárja le.

— m

_

A

A

m

m

—

m
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