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ALFÖLDI HOMOKFAJTÁK ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTELE.

Irta: vitéz Lengyel Endre dr.
#

— 2 szövegközti táblázattal, 1 mikrofotografiai táblával. —

Jelen, rövidre szabott értekezésemben az alföldi homokfajták ásvá-

nyos összetételéhez kívánok adatokat szolgáltatni.

A Nagy Magyar Alföld megoldást sürget kérdései között els s

talán legfontosabb a földnek a problémája, melyben minden gazdasági,

kulturális és nemzeti továbbhaladás csirája szunnyad. A földé, mely a

szóbanforgó területen három f alkatrészbl áll: a löszbl, a dús

kalászthozó sárgaföldbl s származéktalajaiból; azután a homokból,
melynek rakoncátlan természetét már-már megfékezte az évezredes kul-

túra; s a s z i k f ö 1 d b 1, mely több mint D/2 millió kát. hold term-

földet rabol el az intenzívebb mezgazdaság körébl.

Alföldünk homokjainak részletezbb vizsgálatával ezideig senki

sem foglalkozott. Vendl Aladár 1 úttör értekezéseiben a Duna homok-

ját ismertette 1910 folyamán. A kitört világháború azután hosszú

idre megakadályozta hasonló irányú vizsgálatok folytatását.

Különböz homokfajták körültekintést igényl vizsgálata révén az

volt a célom, hogy összehasonlítás útján általános képet nyerjünk a

nagy területeket borító futóhomokfajták ásványos összetételérl
, fizi-

kai sajátosságairól, hogy másirányú vizsgálatok eredményeinek egybe-

vetése kapcsán a homokféléknek, mint termtalajváltozatoknak gyakor-

lati jelentségére és értékére is következtetést vonhassunk.

A homokterületek földtani felépítésével, valamint a vizsgálatra

preparálás sokféle módszerével e helyen nem foglalkozhatom bvebben.

Treitz 2 már 10 évvel ezeltt kiadta a jelszót a tennivalók sorrendjére

nézve: „Meg kell állapítani a talajtípusok zónális elterjedését, amit

követne az Alföldet felépít talajfajták monográfikus feldolgozása a

tudomány összes segédeszközeinek felhasználásával".

Vizsgálataim els csoportjának tárgyát Szeged-környéki homok-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 193,0. évi május hó 7-én tartott szak-

ülésén.

1 Vendl Aladár: Adatok a Duna homokjának ásványtani ismeretéhez. Bp., 1910.

1 Treitz Péter: Magyarázó az országos klimazonális t alaptérképhez. M. Kir.

Földtani Intézet kiadványa, Budapest, 1924.
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fajták képezték, fként a Kiskunfélegyházától D-re es összefügg
homokterületrl.

Az elkészít vizsgálatok közül a mechanikai analízis részben

Wahnschaffe-iéle szitarendszerrel, részben iszapolás útján, történt.

Szitál ás révén öt különböz szemnagyságú részletet nyertünk:

> 1 mm, 1—05 mm, 05—025 mm, 025—01 mm és < 01 mm. 1 mm-
nél nagyobb fizikai alkatrészeket csupán a Duna, Maros és Krös
homokja tartalmaz. A többi homok finomszem. A durvább és finomabb

homokszemek percentuális megállapítása a homoktalajok hvezetése,

vízkapacitása, víztartóképessége stb. szempontjából is fontos. A futó-

homokfajták közel egyez szemcsenagysága az elkeveredés, a fizikai ki-

egyensúlyozottság lezajlását tanúsítja.

Szegedkörnyéki homokfajták mechanikai analízisének adatai.

Sorszám

Gyjtési hely

S z i t á 1 á s % Iszapolás %

Homokindex:

h
li

I.

igen

durva
> 1

m\m

II.

durva
> 05
mlm

III.

közép-

szem
> 0 25
mlm

IV.

finom
>0 1

mlm

V.

igen

finom
<0 1

mlm

> 0 05
mlm
homok

h

<0 05

mlm
iszap

i

1 Duna 0-096 0-899 7-251 79328 12-426 95-605 4395 27-1

2 Tisza — — 4-194 74-102 21-704 97-660 2-340 42-4

3 Maros 8-357 44-734 29-370 11-352 6-187 98-316 1-684 57-7

4 Krös 4-623 21-419 57-627 13-221 3110 98-423 1-577 61-5

5 Csengele — — 3174 57105 39-721 97360 2 640 37-4

6 Pusztaszer — — 1-422 62-146 36-432 98-890 1-110 89-9

7 Kapitányság — — 7-026 63-331 29-623 93-782 6-218 15-1

8 Szatymaz — — 0 534 61-925 37-541 94 984 5-016 18-9

9 Sándorfalva — — 3-894 64-685 31-421 96-904 3-096 312

10 Dorozsma — 1-506 41-971 56-523 89-440 10-560 81
11 öthalom — — 2-786 66-067 29-547 97-366 2-634 37-4

12 Alsótanya — — 0-788 78-281 20-931 98890 1-110 89'9

13 Szentmihálytelek . . .

.

— — 3-572 77-002 19-426 88-346 11-714 7-4

14 ószenti ván — — 1-542 77"729 20-729 97-310 2-690 36-0

Az iszapolás célja ketts volt. Elször, hogy a különböz
homokfajták ásványos összetételének vizsgálatához tiszta, jellemz kér-

gétl megszabadult, optikai megfigyelésre alkalmas anyagot kapjunk;

másodszor, hogy a 005 mm-nél nagyobb és kisebb alkatrészek elkülöní-

tésével a homokfajták fizikai viselkedésébe további betekintést nyer-

jünk. A 0 -05 mm-es szemnagyság úgy Schöne, mint Kleine—Möllhoff
idevágó részletes vizsgálatai szerint a talajoknak fizikai jellege, egyéni

tulajdonsága s így mezgazdasági értéke szempontjából is fontos határ-

érték. A 005 mm-nél kisebb méret ásványszemek pedig már csak bizo-

nyos optikai vizsgálódásra alkalmasak
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Figyelemmel kísérve táblázatunkon az iszapolás eredményét,

azt tapasztaljuk, hogy Atterberg 3 terminológiája szerint majdnem

valamennyi talajunk kifejezetten homoktalaj, mert az agyag, ille-

tleg iszapállomány egyikben sem haladja meg a 10%-ot. Csupán a

szentmihálytelki homok nevezhet ily értelemben agyagos homok-

talajnak, mert iszapállománya 11*71%.

Az úgy ásványtani, mint talajtani szempontból jellegzetes durvább

és finomabb frakciócsoport viszonyát és kapcsolatát a homokindex-
szel kívántam érzékelhetvé tenni, melyet úgy nyerünk, hogy a 005 mm-
nél nagyobb és kisebb alkatrészek százalékos értékeit viszonyba állítjuk:

homokindex = —
í

ahol h = a homok 0*05 mm-nél nagyobb, i = (H)5 mm-nél kisebb alkat-

részeinek százalékos értékeit jelenti. A homokindex tehát a 0'05 mm
^ frakciócsoportok arányszáma.

A homokindex számbelileg is kifejezi azt a már régebben megálla-

pított gyakorlati igazságot, hogy: minél nagyobb az agyagállomány

értéke, a homoktalaj annál nehezebb, kötöttebb s ezáltal gazdasági érte-

lemben is annál használhatóbb. A durvaszem homok fels rétegein

rendkívül gyorsan átengedi a csapadékot, hamar kiszárad, a szél köny-

nyen kikezdi, tovahordja. Vegetáció megtelepedni, megélni rajta nem

képes. E durvábbszem homokfajták mozgásra való hajlama különösen

tavasszal és koranyáron nagyobb, amikor a homok száraz, a vegetáció

még ertlen s az állandó jelleg széljárás a legmunkaképesebb.

Iszapolás kapcsán beigazolódott, hogy a futóhomokfajták színe

csak kismértékben függ a világos és sötétszín ásványok viszonylagos

eloszlásától. Megtisztult állapotban a legtöbb futóhomok közel egyez

színárnyalatú. A homokfajták átlagos színe tehát a szemeket bekér-

gez, természetes vagy mesterséges úton felszaporodott anyagok •

—

agyag, lösz, humusz, szik stb. — jelenlététl és mennyiségétl függ.

Részletesebb ismertetésükre helyszke miatt nem térhetek ki.

Homokjaink ásványszemeinek tömöttség szerinti elkülö-

nítése a további ásványvizsgálatnak legfontosabb elfeltétele. A mód-

szer maga régen ismers. Célja: a homokszemeknek tömöttségszerinti

csoportokba osztása.

Az eddigiektl eltéren a következ tömöttséghatárok szerint

végeztem az elkülönítést: 2 -

60, 2*75, 3*11, 3 - 18 és > 3‘18. E határérté-

kek felállításával célom az volt, hogy lehetség szerint jellegzetes, gene-

3
I. König: Die Untersuchung landwirtschaftlich wichtiger Stoffe etc. Berlin, 1923.
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tikailag is közelálló, vagy éppen rokon ásványcsoportokat nyerjek. Ha
ugyanis figyelemmel kísérjük a Rosenbusch—Wülfing 4 könyvében

közölt, tömöttség szerint rendezett ásványtáblázatot, azt tapasztal-

juk, hogy a kzettanilag fontos ásványok tömöttsége 2-20—6'82 között

ingadozik. A falkatrészek tömöttsége 2-20—3‘32. E határokon belül

igyekeztem tehát elkülöníteni az ásványokat úgy, hogy külön-külön

csoportokba kerüljenek a könnyebb, színtelen és a nehezebb, színes ásvá-

nyok.

Az elkülönítés a következ séma szerint történt:

275

II. / \ III.

2'60 3'11

I. / \ IV.
y X

<2-60 3A8

\ v.

>318

A vázolt elkülönítésmenet alapján a következ átlagos ásvány-

csoportok nyerhetk. Egyszerség kedvéért szimbolikusan, betkkel is

jelölhetk e csoportok:

szimbólum

I. (< 2'60). Opál. ortoklász, szerpentin stb. -csoport = os

II. (2'60— 2‘75). Földpátok (plagioklász), kvarc (kalcedon), kalcit, klorit

stb -csoport — q c pl

III. (2'15—3'1 1). Csillám: biotit, muszkovit, lepidomelán stb. -csoport = . cs

IV. (3‘ 11— 318). Pyroxen-amfibol, turmalin, apatit, olivin. szillimanit,

epidot stb. -csoport = pae
V. (> 3’18). Gránát, magnetit, zirkon, spinell, barvt, kassziterit, disztén

stb. -csoport = gmz

A Thoulet-oldatok tömöttségét a STOE-féle ásványsorozatnál meg-

bízhatóbb LiNK-féle kontroliskála segélyével ellenriztem. A vázolt el-

különítési menet az összes megvizsgált homokfajtáknál igen jó eredmé-

nyeket adott.

Amint a táblázaton (lásd táblázatot) figyelemmel kísérhet, a

folyó- és futóhomokfajták között ásványfajtagazdagság tekintetében

lényeges a különbség. A folyóhomokok nagyobb százalékos arányban

tartalmaznak színes ásványokat és alkáliföldpátokat, mint futóhomok-

jaink. Kvarcban legdúsabb a Duna-homok s a dorozsmai szikes homok

(89-20, 97-94%). A futóhomokfajták kvarctartalma átlag 90% hatá-

4 P. H. Rosenbusch—E. A. Wülfing: Mikrosk. Phys. d. petr. wicht. Mineralien.

Stuttgart, 1905.
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rán mozog. Színes ásványokban leggazdagabb a düne-homok, majd a

recens folyóhomokok s legszegényebbek futóhomokjaink.

A színes és színtelen ásványok sajátos és jellegzetes viszonyát

egyes homokjainkban a kvarc hánya dóssal (q) kívántam kifeje-

zvé tenni, amit úgy nyerünk, hogy a kvarcdús frakciók (I—II.) száza-

lékos értékösszegét osztjuk a színes ásványfrakciók (III—V.) érték-

összegével.

Szegedkörnyéki homokfajták tömöttség szerint elkülönített ásványfrakcióinak táblázata.

Sorszám

]

Gyjtési hely

Ásványfrakciók %-os értékei :

Kvarchányados:

qI.

< 2 60

OS

II.

2-60-2-75

qcpl

III.

2-75—3-11

cs

IV.

3-11-3T8

pae

v. !

> 3-18
i

gmz

i Duna 067 89-20 5-03 3-97 113 8-8

2 Tisza 109 86-19 5-43 5-97 1-32 6-9

3 Maros 2'31 84-88 611 415 2-55 69
4 Krös 3-07 83"07 6-42 4-32 3 12 6-2

5 Csengele 0-63 82-66 4-29 10-75 1-67 5*1

6 Pusztaszer 1T2 9020 4'43 2-09 2-16 10-5

7 Kapitányság 0-83 9P08 1-89 2-99 3 21 11-3

8 Szatvmaz 1'30 89-01 5-26 2-89 1-54 93
9 Sándorfalva 0-23 9551 0-99 1-91 1-36 20-1

10 Dorozsma 011 97-94 0-21 1-29 0-45 502
11 öthalom 1-52 82-69 3-72 8-37 370 5-3

12 Alsótanya 0-32 93-31 1-98 3-96 0-43 14-6

13 Szentmihálytelek .

.

0-54 9P39 3-77 3-69 0-61 11-3

14 ószentiván 0-12 85-91 3-89 8 77 1-31 61

Célom e számítások és értékek bevezetésével annak a kimutatása
volt, hogy homokjaink negatív érték kvarca , a bennük szerepl színes

ásványmennyiségnek hányszoros értékét képviseli. Minél magasabb a

q-érték, a homok kvarcban annál gazdagabb s más, a homoktalaj primér

termereje szempontjából pozitív érték ásványokban annál szegé-

nyebb, sivárabb.

A q-hányados ismerete a homokfajták ásványos összetételében való

tájékozódásnál igen jó szolgálatot tesz. Futóhomokjaink q-értékének

szélesskálájú (5T—50"2) ingadozása érthetvé teszi számunkra azok
különböz intenzitású mezgazdasági használhatóságát. Tájékoztat a

homok adott ásványos összetétele s természetes energiakészlete fell,

mely a klimatikus tényezk jelentsége mellett is kétségtelen tápanyag-

forrást képvisel. De kifejezi a q-hányados magas értéke a homok vándor-

lásával kapcsolatos fizikai és vegyi megviseltséget, a színes ásványok.
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vegyi energiakészletek arányos kipusztulását s így az illet homok
viszonylagos korát is.

Helyszke miatt csak rövid áttekintésben érinthettem az igen sok

körültekintést igényl vizsgálatok eredményeit.

Ásványtani szempontból legfontosabb teend volt annak a

megállapítása, hogy: melyik homokban milyen és mennyi az egyes fon-

tosabb, jellegzetesebb ásványaikat részek megoszlása; melyek az indiffe-

rensebb természet ásványok s melyek pusztulnak el elbb?

A recens folyóbomokok vizsgálata fontos volt, mert ásványos ösz-

szetételükbl megállapítható, hogy kzettanilag milyen felépítés terü-

leteken haladt végig a folyó, s hogy különösen mélyítéseket végz,

felsszakasz jelleg útrészletén milyen kzetekben végez mellékfolyói

révén szétaprózó munkát. A Maros-homokra pl. fként harmadkon erup-

tívumaink ásványvilága üt jellegzetes bélyeget. A Duna-, Tisza-homok

ásványjellege már jóval elmosódlottabb, mert óriási vízgyjt hálózata

heterogén kzettartományokat érint.

Ásvány-kzettani vizsgálataim eredményeit a következkben ösz-

szegezhetem. Több mint 50 ásvány meghatározása sikerült különböz

homokjainkban, de minden valószínség szerint jóval nagyobb a szerepl

ásványfajok száma. Általános törvényszerségként szrhetk le a követ-

kezk:

1. A kvarc kivételével, a folyóhomokok minden alkatrészt nagyobb

százalékos mennyiségben tartalmaznak, mint a futóhomokfajták.

2. Legállandóbb alkatrész: a kvarc, gránát, pyroxén és amfibol;

ingadozó mennyiség: a csillám, földpát, karbonát és érc. Nem mindig

a bomlasztó hatásoknak legjobban ellentálló ásványok vannak legna-

gyobb százalékos arányban képviselve. Egyes, kevésbbé megviselt

homokfajták primér ásványos összetétele is érvényre jut.

3. Abszolút túlsúlyban lev alkatrész minden homokban: a kvarc

(85—98%), mely bár alakra, méretre nézve szerfelett változatos meg-

jelenés, a homoknak, mint termtalajnak vegyi energiapótlása szem-

pontjából negatív érték.

4. A homokfajtáknak általában, de különösen egyes futóhomoknak

szembetnen jellegzetes ásványa: a csillám. Ez lehet biotit és muszko-

vit. Futóhomokokban fként ez utóbbi. A sok csillám jelenléte azonban

csak akkor kifejezje terméketlen talajnak, ha nem kíséri bséges meny-

nyiségben egyéb ásvány s ha fizikai összetétele is kedveztlen.

A csillám és a szerepl többi ásvány összefüggése igen érdekes.

Folyóhomokjaink közül a Duna-, Tisza-homok csillámdús, a Marosé és

Krösé csillámszegény. De ezekben bségesen megtalálható minden más

jellegzetes homokalkotó ásvány. Hasonló a helyzet a düne-homokban

is. A futóhomokok csillámgazdagsága azonban legtöbbször a többi
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ásvány igen alárendelt szerepét jelenti. Némely, közismerten sivár futó-

homokban a bséges csillám (muszkovit-) tartalom kvarctúlsúllyal páro-

sulva abszolút ásványszegénység kifejezje.

5. A pyroxémáHozatok és amfibolia,\ták összes homokjainknak

állandó és lényeges alkatrészei, ami már a Nagyalföldet körülzáró, f-

ként fiatalabb harmadkorú hegységek kzettani felépítésével áll kap-

csolatban.

Szerepük csak némelyik futóhomokban válik alárendeltté. E jelen-

ség oka legtöbbször jó hasadásuk, mely gyors fizikai szétaprózódásukra

és relatíve könny bomlási készségük, mely korai elpusztulásukra vezet.

6. Gránát (pyrop, almandin) minden homokban elfordul. Nagy-

fokú fizikai és vegyi ellentállóképessége biztosítja hosszú élettartamát.

Valamennyi folyó- és futóhomokfajtában az eddig ismertnél lényegesen

nagyobb szerep# van. Egyes sivárabb futóhomokváltozatok azt igazol-

ják, hogy a kvarc és muszkovit mellett a legindifferensebb alkatrészek

egyike.

7. Ércek közül a magnetit a leggyakoribb. Viszonylagosan legtöbb

van a folyóhomokokban, legkevesebb a sokat vándorolt futóhomokfaj-

tákban. Általában igen aprószem, mint ahogyan az eruptivus kze-

tek nagyrészében is kisméret kristályokat vagy csoportozatokat alkot.

Mágnesvassal igen jól elkülöníthet.

A pyroxénnel, amfibollal mindig egyenes, a csillámmal és gránát-

tal fordított arányban áll mennyisége, ami relatíve könny pusztulását

igazolja.

8. Rálátnak s általában jrrimér karbonátoknak lényegesebb sze-

repe csak egyes homokfajtákra jellemz (Duna, Krös; Csengele, Pusz-

taszer). Másodlagos karbonátok — szemcsehalmazok, bekérgezés for-

májában — néha jelentékeny szerephez jutnak.

9. A földpátok mennyisége a feltételezettnél legtöbbször alárendel-

tebb. Ennek okát minden valószínség szerint könny elváltozási kész-

ségükben kell keresnünk. Folyóhomokban még viszonylagosan jóval

nagyobb százalékos arányban vesznek részt, mint a futóhomokok leg-

többjében. Ezek némelyikében, ahol a szóda természetes feltárást vég-

zett, teljesen hiányzanak.

#

Az ásványos összetétel vizsgálata tehát — amint figyelemmel

kísérhet — jóval mélyebb betekintést enged meg a homok egyéni ter-

mészetébe, mint a puszta vegyi elemzés, mert elttünk áll ásványok

képében az erforrás, melynek révén, a klimatikus tényezk aktív sze-

repe mellett, a talaj új vegyi utánpótlást, a vegetáció új tápanyagkész-

letet nyer.
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A részletes ásványvizsgálatok alatt minduntalan eltérbe kívánko-

zott a homokfajták származásának, genetikai kapcsolatának kérdése.

A rendkívül érdekes problémát mindenesetre általánosabb s többirányú

vizsgálat fogja eldönteni. De annyi már is valószín, hogy a Duna—
Tisza-köze homokja túlnyomó részben a Duna nagy homoktömeget moz-
gató, szállító medrébl származik, melyet a legállandóbb jelleg, s egy-

ben legmunkaképesebb ÉNy és Ny-i széljátás sodort a két folyó közti

területre. Jóval alárendeltebb mennyiség az a homoktömeg, mely a

Tisza, Maros, Krös medrébl vette eredetét s szelek szárnyán a túl-

súlyban lev Duna-homokkal elkeveredett.

Ezért genetikai szempontból még a legkörültekintbb ásvány-

kzettani vizsgálat sem állapíthatja meg valamelyik felszíni futóhomok-

nak recens folyóhomokhoz való 10Q%-os tartozandóságát.

A felületi homok annyi vándorláson, keveredésen ment keresztül

idk folyamán, hogy elsdleges kzettani jellegét elvesztette, eredeti

ásványtartalma a vegyi és fizikai bomlasztó tényezk hatása alatt meg-

fogyatkozott; egyes alkatrészei eltntek, átalakultak s kedvez viszo-

nyok között újak halmozódtak fel.

Biztosabb genetikai következtetésekre csak a mélyebb szintek rég-

óta nyugodtan pihen homokjai esetében juthatunk, melyek eredeti k-
zettani jellegüket védettebb viszonyok között jobban megrizhették s

ezáltal a recens folyóhomokfajtákkal való összehasonlítás tárgyát

képezhetik.

így fii- feltn a megegyezés a Tisza-homoknak s az öthalmi düne-

homoknak nemcsak fizikai, hanem ásványos összetétele között:

Homok % Iszap % Homokindex

Tisza 97-660 2-340 42-4

Öthalom . . . 97-366 2-634 37*4

Az kétségtelen, hogy Szeged közvetlen környékének csaknem vala-

mennyi felszíni homokja magán viseli úgy fizikai összetétel, mint

ásványtartalom tekintetében a Tisza-homok sajátosságait.

A Duna—Tisza-köze középvonalához közelebb es lelhelyek már

nagyobb kvarc, kalcit és kisebb színes ásványtartalmuknál fogva a

Duna-homokkal való intenzív elkeveredés bélyegeit mutatják. Kivételt

egyedül a csengelei homok képvisel, mely mélyebb szint homokja, s így

minden valószínség szerint régebbi, a mainál ásványdúsabb Tisza-

homok, melyet a K felé tolódó mederváltozásnál temetett el a vándorló

kvarcdúsabb futóhomok.

A részletes ásványtani vizsgálatok kapcsán nyert adatok sok

vonatkozásban fedik azokat a feltevéseket, melyek a Tisza régebbi me-

dervonalát a jelenleginél jóval messzebb, Ny-ra keresik. Ezért igen való-
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szín, hogy a mélyebb szintek homokja minden körülmények között job-

ban megtartotta származásának jellemz bélyegeit, mint a felületen

mozgó homokfajták, s a genetikai kérdések megoldásánál azok játsszák

a megbízhatóbb kútfk szerepét.

A Maros-homok uralkodó karaktere egyedül az ószent iváni (Sze-

gedtl DK-re) homokban jut felismerheten kifejezésre. Durvább szem-

csézettsége, a Tisza-homoknál magasabb és változatosabb színes-ásvány-

tartalma Maros-eredetre, illetleg annak elnyös befolyásolására vall.

#

Ezekben kívántam a szegedkörnyéki homokfajták els csoportjá-

nak vizsgálati eredményeit röviden összegezni.

A fizikai vizsgálatok igazolták, hogy nagy területeket borító

homokjaink általában finomszem, kvarcdús, tápanyagszegény, száraz-

ságot nem bíró talajváltozatok, s hogy csak a homok megkötése és víz-

tartalmának biztosítása által, az ásványvizsgálatok szerint pedig csak

mesterséges megjavításuk esetén remélhet a homokpusztaságok sivár

képének megváltozása, s ezzel a homoklakó, alföldi magyarság küzdel-

mes sorsának fellendítése.

Készült a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és

Földtani Intézetben, 1930 május havában, mely intézet igazgatója,

Szentpétery professzor úr, a küls felvételre szabadságot engedélyezett

s a laboratóriumi munkálatokhoz az intézet eszközeit rendelkezésemre

bocsátotta.

A küls munkálatokat az Országos Ösztöndíj Tanácstól nyert

belföldi kutatási segéllyel végeztem. Ezúton is hálás köszönetét, mon-

dok érte.

TÁBLAMAGYARÁZAT

:

Az öthalmi dünehomok tömöttség szerint elkülönített ásványfrakciói:

1. I. frakció; < 2‘60 — os. Gyenge fénytörési! alkáli földpát és pyroxé-

nekbl alakult s z e r p e n t i n -változatok. || Nic. 50 X
2. II. frakció: 2 -60—

2

- 75 = qcpl. — Túlnyomólag gyenge fénytörés kvarc,
ers fénytörésü kalcit és plagioklász-földpátok halmaza. II Nic. 50 X.

3. II. frakció + Nic. között. 50 X. A kvarc jellemz interferencia színeivel tnik ki.

4. III. frakció: 2 -75—3T1 = cs. — Uralkodólag biotitból és muszko-
v i t b 1 álló csillám-frakció. A sötét lemezek (001) lappal párhuzamos hasadáslapok.

||
Nic. 50 X.

5. IV—V. együttes frakció: >3-11 = pae. Igen ers fénytörés, túlnyomólag színes

ásványok
:
pyroxének, amfibolok, gránátok, epidotszemek, o 1 i

-

vin-és zirkon -kristályok csoportja, sokféle ritkább ásvány kíséretében. || Nic. 50 X.
6. Mágneses elkülönítés útján nyert érc szemek csoportja. Az érc-frakcióba jutott

ers fénytörésü, halványszín ásványok, pyroxének, a sötétzöld színek amfibolok, ame-

lyek kisebb-nagyobb magnetit-zárványokat tartalmaznak; ezek révén kerültek e cso-

portba. || Nic. 50 X.


