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F öldcsuszam lás Som ogym egyében.
InKey Bélától.

(Előadatott a m. földt. táraidat f. é. május 9-én tartott szakiilésén.)

Körtilbelől egy hóuapja, hogy Somogy-megyéből egy 
sajátságos természeti tüneményről értesültünk, mely pusz
tító hatása által vonta magára a közfigyelmet; Döröcske 
faluban t. i. földcsuszamlás állott be, mely a falu egy ré
szében nagy károkat okozott és még további veszélylyel 
fenyeget. Röviden felemlítve ezen eset már közlönyünk 4. 
számában található ; azóta alkalmam volt az esemény hely
színét megvizsgálni és physikai okait kipuhatolni, mely 
habár a csuszamlás, csak kiterjedését tekintve, jelentékte
lennek mondható, a földtan szempontjából mégis figyelmet 
érdemel, a mennyiben ezen eset leírása és magyarázata 
számos, hasonló okból származott, tünemények felvilágosí
tására szolgálhat. A gyakorló geolog jól tudja, minő zavart 
idéznek elő a csuszamlások, főkép az újabb lerakodások 
tektonikai viszonyában és mennyire nehezítik gyakran a ré
tegek szerkezetének helyes felfogását. Jelen esetünkben 
azonban a dolog elég világos és a tünemény magyarázata 
úgyszólván magától kínálkozik.

Döröcske, Somogy megyének igali járásában, egy délről 
éjszak felé elnyúló völgyben van, mely alsó végén a Ny—K 
irányt követő Koppány-völgybe nyilik. A környező magas
latok forrásvizei a falu fölött egy patakká egyesülnek, mely 
a falu közepén végig folyván, mély medret ásott a laza ta
lajba, úgy hogy a falu voltaképen a vízmosásnak két part
ján terül el. Itt történt meg a baleset az által, hogy a 
partnak nagy darabja, a rajta levő 8 — 10 házzal együtt 
mozgásba jött és sokhelyen repedezve, alább szállt. A le
csúszott talajdarab körszelvény alakú; hossza 290 méter,
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legnagyobb szélessége 40 méter. Külső széle egy folytonos 
1—l'Ya lábnyi széles repedés által van jelölve, melynek 
belső ajka csekély (mintegy 8 — 10 cm.) siilyedést mutat; 
hasonló, de kisebb repedések az ilyformán elszakasztott 
földdarab területén is keletkeztek és még folyton támadnak, 
és főkép ezek okozzák a fölöttük álló épületek elpusztulá
sát. Mert a mint a fák és a megmaradt falak egyenes ál
lása bizonyltja, maga az egész talaj eredeti hajlása a víz
szintes sik felé nem változott, csak lépcsőszerü darabokra 
oszlott.

A csuszamlás eredetének kellő felfogásához szükséges 
a döröcskei völgy geológiai alkatának rövid vázlata. Tudjuk 
hogy Somogy-megyének nagy részét hatalmas lösz-takaró 
boritja, mely azonban mégis helyenként elég vékony arra, 
hogy a folytonos denudátió az*alatta levő congeria-rétegeket 
feltárhatta. Ily feltárások egész sorát találjuk azon magaslatok 
alján, melyek a törcK-koppányi völgy jobb, azaz déli part
ját szegélyezik, valamint az ezen magaslatot felosztó mellék
völgyekben ; igy p. o. Döröcske környékén is a congeria- 
rétegeket nemcsak a völgy fenekén, a patak medrében, ha
nem jobbra balra a hegylejtők vízmosásaiban is feltaláljuk 
és a keleti magaslatnak a fővölgy felé irányzott részéa a 
lösztakaró jókora területen eltűnt, úgy hogy ott közvetlenül 
a congeria-agyag- és homokrétegeken járunk. A rétegek 
fekvését mindenütt a hol kellően megvizsgálhattam, egészen 
vizirányosnak észleltem. Ebből, valamint azon körülményből, 
hogy a lejtők vízmosásaiban a congeriarétegek még meg
lehetős magasságra nyomozhatok a lösztakaró alatt, — azt 
következtetem, hogy a döröcskei völgy — mint völgy — 
már a lösz lerakodása előtt létezett, és löszszel való kitöl
tése után a negyedkor vége felé újra kivájatott. Mostani 
alakját azonban nem tisztán csak a kimosásnak, hanem 
részben csuszamlási eseményeknek is köszöni. A völgyet 
környező két hegygerincz felső része, mely tiszta löszből
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áll, meredek oldalakkal esik a völgy felé; a lejtő felema
gasságában ellenben mind a két oldalon széles lépcsőt lá
tunk, melynek felülete csaknem vízszintes sikot képez; ezek
nek alsó szélétől kezdve a talaj ismét nagyobb szöggel lejt 
a patak felé. Megjegyzendő, hogy ezen két fensík nem esik 
egy szintájba, a nyugati lépcső jóval magasabb lévén a ke
letinél. A fentebb emlitett helyek kivételével mindenütt lösz 
boritja a hegyoldalakat egész le a völgy fenekéig; a con- 
geria-rétegeket egész föl a lépcsők magasságáig nyomozhat
juk, de csak vízmosásokban, melyek szép keresztmetszetek
ben mutatják, hogy a lösz csak vékony takaró gyanánt 
nyugszik a harmadkori képlet felületén. A döröcskei völgy
nek ezeu sajátságos alakját csak régen előfordult nagyobb 
csuszamlásokból bírom magyarázni s ezen esetben a mos
tani partcsuszamlás nem egyéb, mint a helynek geológiai 
alkatából szükségképen következő eseménynek kis méretű 
ismétlődése. Képzeljük, hogy a congeria-idő után ezen a 
vidéken már sekély völgy létezett, hogy ezen völgy a dilu- 
viális özön alá kerülvén, a lerakodó lösz által kitöltve és 
betemetve lett, hogy végre, a diluvialis vizek visszavonul- 
tával a régi congeriavölgy fölött egy megfelelő sekély mé
lyedés jött létre, melynek puha lösztakarójába a lefolyó viz 
könnyen vájhatott magának széles és mély medret; ekkor 
elég természetesnek látszik, hogy a két part lösztömege, 
megfosztatván támaszától és a nyirkos congeria-tályagból 
képzett lejtős altalajon nem bírván megállni, egymás felé 
csúszott, s így az emlitett két lépcsőt létrehozta.

Ezen talajviszonyok magyarázatára szolgáljon a tullapon 
közölt eszményi rajz, mely a völgynek Ny—K. irányban 
képzelt átmetszetét vázolja.

A esuszamlások Döröcske vidékén tehát a víznek két
féle működésére vezethetők vissza: először a patakmeder 
kivájására, mely a lösztömeg alsó szélét élesen elvágja, má
sodszor a congeria-réfegekből, főkép tályagból álló altalaj
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felázatására, miáltal a lösz alapja sikamlóssá válik. Ezen két 
tényező együttes működésének igen sok nyoma látszik a 
völgyben; nemcsak az említett két fő lépcsőzeten, hanem 
számos kisebb csuszamlási bullámban is. Az ezidei szomorú 
esemény, mely most a falunak egy i észét végelpusztitással 
fenyegeti, sem egyéb mint azon tényezők műve és a csa
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L =r lösz, C =  Congaria-rétegek, a —  a rági nagy csuazamíás által előidézett lépcsők, 
b ~  a mostani csuszam lás, p zz  patak, t n : templom.

padékok rendkívüli bősége, mely nálunk már egy év 
óta mutatkozik, a tünemény bekövetkezését annal termé
szetszerűebben magyarázza. Legyen említve, hogy most is 
nem csupán a faluban történtek ily földcsuszamlások, hanem 
ho^y hasonló tüneményt a bel)ségen kivid is két ponton 
láttam és nincs kétség, hogy azon eset a vidék benépesítése 
óta nem egyszer fordult elő, csakhogy az emberek addig, 
mig a talajmozgásnak káros hatásait házaikon nem tapasz
talták, figyelembe sem vették az intő jeleket.

A mennyire a baj orvoslása emberi erő hatalmában 
van, nézetem szerint a tünemény okainak felismerése maga 
szabja ki a teendőket: először is meggátolandó a patakme
dernek szerfeletti kimosatása, másodszor a hegyoldalak ta 
lajvizeinek összegyűjtéséről és gyors levezetéséről kell gon
doskodni, nehogy a congeriatályag felületén megálljának. 
Ez utóbbi részint a felső lépcső forrásvizeinek gyors és 
egyenes levezetése, részint meg hathatósabban vizgyüjtőtár- 
nák kivájása által történhetnék.


