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NAGYKÖRÖS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNI KÉPZDMÉNYEI.

Irta : V. Faragó Mária.

DIE OBERFLACHLICHEN GEBILDE DÉR UMGEBUNG VON
NAGYKÖRÖS.

von Maria V. Faragó.

A tárgyalandó vidék a Duna-Tisza-közi homokterület köze-

pe táján fekszik, ez a helyzet már magában elírja földtani képzd-
ményeinek uralkodó vonásait. A Duna-Tisza-köz ezen középs, ma-
gasabb része nem tagolódik olyan nagy különbségekkel homokhát-
ságokra és laposokra, mint a Dunához, illetleg Tiszához közel es
részeken (4), inkább fennsík jelleg, a vízválasztó vonal e tájhoz

nem messze nyugatra vonul végig. Különösen Nagykrös közvet-

len környékére vonatkozóan áll az, hogy se nagy terjedelm sivár,

sovány homokból álló futohomok területek, sem pedig annyira be-

mélyedt laposok, hogy abban nagyobb, tartós vadvizek, s ezzel kap-

csolatban nagyobb területen teljes terméketlenséget okozó szikese-

dés fejldhetne ki, nincsenek.
t

A felszíni képzdményele települése.

A legidsebb felszíni képzdmény a lösz. de tanulmányoztam
összefüggés végett az alatta lev képzdményeket, is- A lösz kivétel

nélkül mindenütt homokra települt, amely sovány futóhomok, fi-

nom szemcséket alig tartalmaz és többnyire karbonátmentes.
E homok alatt legtöbb helyen mésziszapos képzdmények

vannak, de egyes fúrásokban, illetleg kutakban, pl. a téglagyár-

nál az árvaházi kútnál, Abonyi- és Batthány-út sarkán lev kút-

nál, kékes szín iszapos agyagot találtam.

A lösz aránylag csekély vastagságú. Legvastagabb a térké-

pezett terület DNy-i szélétl kb. 3 km-re É-ra, ahol 3 métert is elér.

Viszont a város déli része tájékán ersen kivékonyodik és vastag-

sága az 1 métert sem éri el. Legsajátosabb a lösznek a különböz
szintekben való települése. Az egész területen végig vonuló lösz-

réteg felszíne ugyanis délen a 120.5 m t. sz. f. magasságot is eléri, a

város déli részénél ersen süllyed és az itt elért 112 m mélységben
húzódik tovább a várostól északra lev mélyedésen át a Bokros- és

Hosszú-hát homokvonulatai alá, míg ismét felszínre bukkan a

Gógány lapos területén. A lösz tehát tk. úgy települ, hogy követi

a mai felszíni mélyedések és emelkedések hajtásait. Ez arra mutat-

na, hogy az ÉNv-DIv irányú mélyedések nem a felszíni futóhomok
képzdése után kifúvással keletkeztek. (2) Az itteni viszonyok leg-

inkább Scherf (12) megfigyeléseihez hasonlítanak.

A lösznek itt leírt települési módját a térkép alatt elhelyezett

szelvénybl láthatjuk. Ezt a szelvényt fként az általam végzett ki-
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lene fúrás alapján készítettem, de tekintetbe vettem a nagykrösi
városi mérnöki hivatal tulajdonában lev fúrott és ásott kutak ada-

tait is. Ez utóbbiakért itt mondok hálás köszönetét a hivatal veze-

tségének. A felszín magassági adatait az újonnan épül cegléd-

kecskeméti mii út mentén végzett szintezések eredményei szolgál-

tatták, az adatokat az állami útépítési vezetség volt szíves rendel-

kezésemre bocsátani.

A lösznek az anyagával és szerkezetével a mechanikai elem-
zéssel kapcsolatban alább lesz szó. Itt is hangsúlyoznom kell azon-

ban a következket : A Nagykrös környéki löszök sehol sem telje-

sen jellegzetesek, szerkezetük nem oly porózus, mint az igazi száraz-

földi löszé, hanem annál összeállói)!), s ezt az összetartást CaCOj
utólagos kiválása okozza. A finoman elosztott mészkarbonátköt-
anyagon kívül ez az anyag sok helyen apró, pár nim-es konkréci-

ókká ragasztja össze a szemcséket. Az utólagosan kivált mészkarbo-
nát is arra mutat, hogy a lösz nem képzdött teljesen száraz he-

lyen, s ezt bizonyítják azután a löszbl gyjtött molluszkum-marad-
ványok is.

A gyjtött löszcsigákat Dr. Rotarides Mihály egyet,

m. tanár, nemzeti múzeumi r iír volt szíves meghatározni, amiért

e helyen is hálás köszönetét mondok neki. Már gyjtéskor feltnt,

hogy valamennyi löszfeltárás fels részében majdnem kizárólag

csak szárazföldi fajok vannak, míg alsó részében feltnen sok Pia -

norbis és Limnaea sp., tehát jellegzetesen vizi faj van. E megfigye-

léssel összhangban van az, hogy a lösz fels és alsó része mechani-

kai összetétel tekintetében (lásd alább), úgyszintén szerkezetében is

különbözik. Megjegyzend, hogy a löszfaunának a fels részben

uralkodóan szárazföldi és az alsóban uralkodóan vizi fajokra kiilö-

niilése néhány elfordulásnál elmosódottabb á szurdoki lösznél

pedig már a fels részben is találunk nagy menyiség vizi fajt. Ez
is arra vall, hogy — mint már fentebb is említettük, — itt a lösz

már eredetileg mélyebb, tehát vízzel jobban elborítható helyen kép-

zdött ki. Faunagyíijtés a következ helyekrl történt: Téglagyár

É-, Téglagyár D oldala, Zsiros-hegy, várostól ÉK-re lév Bokros
D-i szélén fekv homokgödör, Nagykröstl ÉNy-ra fekv vályog-

vet gödrök, a város DK részén a Maros-utcai nagy gödör, Baracsi-

ií ti vályoggödör, s végül a Szurdok nev laposnak a vasútállomás-

tól ÉK-re es vízlevezetárka.

A fent említett faunabeli különbség miatt a különböz lel-

helyek anyagát összesítve, de a lösz alsó és fels részének tartalmát

külön csoportosítva sorolom fel.

Lösz alsó részében :

Valvata pulchella S t u d., ISuccinea putris L i n n., Succinea

oblonga Drap., Cochlicopa lubrica M ü 1 h. Vert)go pigm\aea D r a p,

Columella edentula columella\ G. v. M a r t., Pupilla muscorum
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M ü 1 1., Pupilla ? bigranata Rossm., Vallont\a pulchella M ü 1 1.,

Vallonta costata Mii 11., Vallonra' tenuilabris A. B r„ Jaminia tri-

dens M ii 1 1., Jjaminia tridens elttgata C 1 e s s., Zonitoides hammonis
Strm., Zonitoides nitidus M ii I 1 ., Euconulus trochiformis Mont.,
Eulota fruticum M ii I I., Helicella striata M ii 1 1., Fruticicola\ hispida

L., Fruticiola hispida terrena Cl ess., Limnaea palustris diluviana
A n d r., Limnaea palustris M ii 1 1., Limnaea pólustr is fusca

,
C- Pfr.,

Planorbis corneus L., Tropidiscus planorbis L., Anisus sprorbis L.

Lösz fels részében :

Succinea putris L„ Succinea oblonga, Drap., Cohlicopa lub
rica M ii 1 1 ., Vertigo pigmaea ID rap., Columella i edentula columella
G. v. M a r 1 ., Pupilla muscorum M ii 1 I., Vallania pulchella M u 1 1.,

Valonia costal\a M ii I 1., Vallottra
,

tenuilabris A. B r., Jaminea tridens

elong\ata Cl ess., Lavina ria. f cana H e I cl., (töredék), Zonitoides

htímmonis S t r ö m., Zonitoides nitidus Mii II., Punctum pigmaeum
Drap., Euconulus trochiformis Font., Fruticicola hispida L.,

Limnea plustris M ii I 1., Limnea truncatula M ii 1 1.

A meghatározott faunából ugyancsak Rotarides a követ-

kez megállapítást teszi: „A fauna elég lényegesen különbözik úgy
a szegedi és általában marosmenti löszökétl, mint a dunántúli tí-

pusos löszökétl. Az elbbiekénél relatíve szegényebb, az utóbbiaké-

nál jóval változatosabb. Az elbbiektl megkülönbözteti a Mastus
reversulis hiánya, viszont a szegediekénél löszre jellemzbb fajokat

tartalmaz : Columella, edentula columella. Vallonra tenuilabris, He-

licella strifita, melyek Nagykrösön gyakorinknak látszanak. Szege-

den azonban ritkák.

A szárazföldi fajok egy része szárazság kedvel, vagy legalább

meleget és szárazságot tr. (Pupilla muscorum, Jaminia tridens,

de különösen Helicella striata.)

A Columella jelenléte viszont inkább nedves és hvös klímára
vallana. A Succine\a oblonga aránylag száraz helyeken is elfordul.

Ma vizek peremén vagy ahhoz közeli nedves helyeken élnek a Zoni-

toides nitidus, Euconulus trochiformis és Limnaea truncatul i. Min-
dent egybevetve a fauna inkább nedves karakter.”

Ezek a megállapítások teljes összhangban vannak a lösznek

elbb említett szerkezeti tulajdonságaival, úgy hogy ezek szerint a

nagykrösi lösz lerakódásának helyi viszonyait tisztázottnak vehet-

jük.

A lösz fölött mindenütt homokot találunk, mégpedig a terület

D-i és DiNy-i részét alkotó sík területen csak néhány dm vastagság-
ban, ellenben az ÉNy—DK irányban húzódó hátakban több méter
vastagságban van. Teljesen csak a laposokból hiányzik a lösz feletti

homok, pl. a várostól északra lev mélyedésben, ahol több helyen
nagy felületen lösz van a felszínen. A terület déli vészén lev sík

terület jellegét is azonban a lösz adja meg, dacára a fölötte lev
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vékony homokrétegnek, részben a felszín sík volta miatt, rés: ben
pedig azért, mert a felszínhez egész közel lev lösz majdnem ugyan-

úgy kifejti vízrekeszt hatását, mintha a felszínen volna. Ezért az

ilyen csak lényegtelen, vékony, homokréteggel borított lapos terü-

letet is lösznek jelöltem a térképen. Meg kellett azonban különböz-

tetni a laposoknak helyenkinti kivastagodását okozó kisebb homok-
felhalmozódásokat azért is, mert ezek felszíni domborulatokat al-

kotnak.

A lösz feletti homok a legsajátságosabh, a vidékre nézve külö-

nösen jellemz képzdmény. Nagyobb szemcséinek legömbölyödött-

sége, valamint a duna-tiszaközi homokbuckák általános ÉNy—DK
irányában való felhalmozódása és változatos felszíni formái miatt
- tehát származását tekintve — futóhomoknak kell tartanunk. Me-
chanikai összetétele azonban olyan, hogy az teljesen kötött jelleget

ad neki. Mint alább látni fogjuk, igen sok benne a finom löszre jel-

lemz szemcsenagyságú porrész, amellyel együtt tetemes, sokszor 20

%-ot megközelít CaCO
:j
tartalma is van. Ezek ers kötöttséget, ösz-

szeállóságot adnak a homoknak, amely mesterséges feltárásokban a

löszökhöz hasonlóan meredek falban áll meg. Különleges mechani-
kai és vegyi összetétele miatt tehát ezt a homokot löszös homoknak
kell neveznünk. Az Alföld eddigi irodalmában csak Scherf E. (12.)

említ hasonló képzdményt, mint „löszhomokot”, de a többi képzd-
ményekhez való viszonyában nem egészen úgy írja le, mint ahogy
azt e környéken találtam. Ez a képzdmény nagy mértékben járul

hozzá a Nagykrös környéki mezgazdaság képéhez. Másutt, ahol

tipikus sovány futóhomok van, a homokterületeken csak szlket és

gyümölcsösöket látunk, itt azonban, kivéve az egészen magas, dom-
bos területeket, a város közelében a homokon mindenütt jól term
szántóföldek vannak.

Külön kell megemlítenünk a laposokon megjelen „szikeseket”.

Ezek sem pontosan körülhatárolható területek. Tulajdonképen a

löszbl álló kötött talajú horpadások legmélyebb részei és fokozato-

san mennek át a löszterület kevésbé mélyedt, el nem szikesedett te-

rületeibe. A magasabb felületekrl ide szivárgott csapadékvízben ol-

dott szénsavas sók itt koncentrálódnak, s ennek a következménye az

hogy a mélyedések talajvizei és vadvizei NaHC0 3-ban és Na,COs
-

ban gazdagok, a CaC0 3 és MgCO.. pedig az itteni löszben fleg annak
felszíne közelében több-kevesebb precipitátum alakjában válik ki.

Ilyen módon a laposok lösze a legmélyebb helyeken többé-kevésbé

fehéres színt nyer és egyes szintekben, többnyire mindig a felszín kö-

zelében egészen mésziszap jelleg lesz.

Ilyen mésziszapos képzdményeket találunk sok helyen a lösz

alatt is, ahol azonban már nem a felszíni, hanem a mélyebb talaj-

vízbl kicsapódott karbonátokkal van dolgunk. Itt a másznék a kon-

centrálódása még ersebb, mint a laposok felszínén és sok helyen

kemény konkréciós réteget alkot.

A mellékelt térképen a fent leírt képzdmények elhelyezkedé-
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sére nézve a következ legfontosabb vonásokat látjuk : A térszín ta-

golódása. mint általában a Duna—Tisza közén, itt is É}Ny—DK-i irá-

nyok szerint történt. Két nagyobb ilyen irányban elhelyezked ho-

mokhátság vonul végig a területen. A várostól északra a Pöczök

—

Tázerd —Bokros és Hosszúhát vonulata, délre pedig a Lencsés—Vi-

lágos, Tormás, Temet-hegy, Kálmán-hegy és Zsíros-hegybl álló

vonulatok. Mindkét vonulat az átlagos felszín fölé többé-kevésbbé

ersen kiemelkedik, s legnagyobb magasságokat érnek el a Kálmán-
és Zsíros-hegy középs és déli részei. Különösen itten a felszín igen

változatos, hullámos. A laposok felé egyes helyeken, pl. a Lencsés-

Világos homokhátba a szurdok felé. meredek lejtvel határolódik el.

Ezt a helyzetet jól mutatja a térkép alatt elhelyezett kisebbik szel-

vény. E nagy homokterületeken kívül apró, de ugyancsak az elbb
említett irányban elhelyezked homokfoltokat látunk. Már említet-

tük, hogy a kimondott mély laposokon kívül a löszterületeket is be-

látja mindenütt vékony homokréteg, de azért azoknak löszteriilet-

jellege megmarad. A lösz- és homokterületeknek a térképen való el-

különítése csak ezzel a megszorítással értend. Ugyanígy tüntettem

fel a szikeseket is, ezeknek a térképen megvont határai is azt fejezik

ki, hogy hol nralkodóan szikes, mésziszapos felszíná a lösz.

Magát a térképet különben helyszíni megfigyelések alapján

készítettem : H a 1 a v á t s G y. (4.) munkájában közölt átnézeti térké-

pen, valamint egy ugyancsak általa kézzel színezett 75.l)(ll)-es térké-

pen az egész terület homoknak van feltüntetve.

Mechanika i összetétel.

A vizsgált löszök apró szemcséi eredeti állapotban ersen össze

vannak tapadva, ezért az anyagot csak a szokásosnál ersebb beavat-

kozással lehetett eredeti szemcséire szétválasztani. A löszöket porcéi

hintáiban kevés vízzel, gumi dugóval dörzsöltem, majd rázógépben
3 óra hosszáig rázattam. Néhány löszös homok olyan ellenálló, apró
konkréciókat tartalmazott, hogy ezeknél csak vegyi kioldással lehe-

tett a szemcséket összeragasztó kalciumkarbonátot eltávolítani. E
célra hígított hideg sósavval és két anyagnál, ahol az összeragasz-

tásban úgy látszik kovasav is szerepel forró sósavval, utána pedig
forró szódaoldattal kezeltem az anyagot. Az így elkészített s vegyi
oldás nélkül kezelt ugyanazon minták mechanikai elemzésének ered-

ményét az alábbi táblázat tünteti fel.

Valamennyi példánál azt látjuk, hogy a legkisebb szemnagyságok
mennyisége csökken, a nagy szemnagyságoké növekszik a különböz
vegyi kioldások után, a % maximum helye és az egész szemnagy-
sággörbe lefutásának jellege azonban ugyanaz maradt, úgy hogy
nem követünk el lényeges hibát, ha valamennyi mintát csak a fenti

mechanikai eljárással készítjük el.

Az iszpoláshoz meghatároztam néhány homok és lösz fajsú-
lyát. A mérést vízben, piknométerrel végeztem. A löszök fajsúlya
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I. Táblázat.

Szemcse
átmér
mm

Nagykröstl ÉK-re,
Vágóhíd melletti homokfejt

Nagykröstl ÉNy.,

vályogvet 1.00 m

0.70 m 1.80 m
Kioldás

nélkül

sósavval

forralva

+ szóda

Kioldás

nélkül

sósavval,

hidegen

Kioldás

nélkül

sósavval

forralva

szóda

<0.02 21.90 23.78 2.89 7.24 22.50 27 35

0.02—0.05 29.05 30.44 6.01 9.13 25.30 28.50

0.05—0.1 17.32 17.35 34.82 34.57 29.20 29.55

0.1—0Ü 13.47 12.40 33.18 31.56 14.80 10.45

> 0.2 18.19 16.09 22.79 17.47 7,52 4.15

99.13 100.06 99.69 99.97 90.32 100.00

Szemcse
átmér
mm.

Sporttelep melletti

feltárás

Nagykröstl ÉNy-
ra, vályogvet

1.20 1.60 m
Kioldás

nélkül

sósavval

hidegen

Kioldás

nélkül

sósavval

hidegen

< 0.02 9.42 16.46 20.19 24.43

0.02—0.05 11.18 12.21 29.24 31.23

0.05—0.1 31.13 31.83 17.66 18.22

0.1—0.2 28.18 24.13 14.91 12.03

> 0.2 20.15 15.34 16.59 14.12

106.00 99.97 98.59 100.02

2.715 és 2.735 között változott, a homoké 2.68 és 2.715 között. Az így
meghatározott fajsúlyok alapján csak az els két lösz kiépítését vé-

geztem, késbb ugyanis Miháltz 1. (7.) arra a megállapításra ju-

tott, hogy a különböz szemnagyságú frakciók fejsúlya nem egyfor-

ma. A legkisebb szemnagyság fajsúlya a legnagyobb, a legnagyobb
szem frakció pedig a legkisebb fajsúlyú. A különbség a két széls-

séges fajsúly között jóval nagyobb, mint a különböz löszök, st,

mint a homok és a lösz fajsúlya között. A különbség magyarázatát
abban leli, hogy a kisebb szemekben a femikus ásványok fokozatosan

nagyobb % -kai szerepelnek. Ezután az iilepítéses eljárásoknál nem
az összfajsúlyt, hanem a frakciók fajsúlyát használtam az esési id
kiszámításánál. Egy 2.73 fajsúlyú lösz frakciónak fajsúlyát s az e-

szerint számított iilepedési idket 21°-os desztillált vízben a követ-

kez táblázat adja.
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II. Táblázat.

szemnagyság

átm. mm
fs.

esési id
10 cm mag.-ból.

0-05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

2.71

2.73

2.74

2.75

3.765

1.780

2.780

42.2"

4'20"

17T7"

in 8'

?h 6'

28n 8'

4 <i 161' 35'

A mechanikai elemzés módszerének helyes megválasztásához

háromféle módszert is kipróbáltam: Atterberg-féle ülepítéses eljá-

rást, pipettás módszert és a Sehöne—Krauss öblítéses metódust. Az
ülepítéses eljárásokhoz az eséi idket S t o k e s képlete alapján számí-

tottam. Mint az esési idk táblázatából kitnik, igen jelents idkü-

lönbség felel meg már 1" hmérsékletváltozásnak is, ezért az üle-

pít hengereket folyton áramló vezetékvízben tartottam, mely állan-

dóan 21°-os hmérséklet volt.

Az iilepítéshez a legkedvezbb koncentráció eldöntése céljából

0.5, 1.0 és 2.0 %-os szuszpenzációkat több napi állás után megvizs-

gáltam, hogy melyiknél látható legkisebb mérték koaguláció. Leg-

elnyösebbnek bizonyult e tekintetben az 1,0 %-os szuszpenzió.

III. Táblázat.

Szemátmér

mm

1. Nagykrös téglagyár

É. 2 m.

CaCOs = 32.9 °/o

Nagykrös, Baracsi-t 2 m
CaCOs = 0 o/o

pipettás módszer

Atterberg

f. készülék-

ben,

deszt. víz-

ben

pipettás módszer

Atterberg

f. készülék-

ben deszt.

vízben.

Deszt.

vízben

0.005 n.

natr.

oxalát-

ban

Deszt.

vízben

0.005 n.

natr.

oxalát-

ban

<0.0005 0.9 3.9 1.2 1.0 1.9 1.3

0.0005—0.001 3.7 6.3 3.3 1.3 2.0 2.5

0.001—0.002 7.0 8.2 6.9 2.9 38 2.9

0.002—0.005 8.5 8.5 9,8 6.8 8.0 6.7

0.005—0.01 9.7 10.0 13.4 9.8 9.2 10.1

0.01—0.02 16.2 13.1 17.4 15.0 13.9 14.1

0.02—0.05 45.5 44.6 42.8 36.7 35.4 34.9

0.05—0.1 4,2 3.7 1 10.6 10.3 )

0.1—0.2
0.2—0.5 1

1-6
1

l -2
5.2

!
16.2

j
15.5

27.2

99.9 99.5 100.0 100.3 100.0 100.0
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Két anyagot, egy karbonátdús és egy karbonátmentes löszt

összehasonlítás végett Atterberg-féle hengerben tiszta vízben s pipet-

tás módszerrel ugyancsak tiszta vízben, valamint 0.005 normál nat-

riumoxalátban, illetleg 0.1 normál ammén i umh i d roxidban vizs-

gáltam.

Mint a táblázat adataiból kitnik, az Atterberg-féle iszapoló

hengerben és a pipeuas módszerrel elkülönített szemnagyságok
menyisége között nincs lényegbevágó különbség, ezért a további ana-

líziseket a 0.02-nél kisebb szemekre pipetta-módszerrel, desztillált

vízben, a 0.02 és 0.5 mm közötti szemcsék elkülönítését pedig Scliöne-

Krauss-féle, folyadékok áramlásán alapuló készülékkel végeztem.

Az egyes képzdmények mechanikai összetételük szerint követ-

kezképen jellemezhetk

:

Lösz alatti homokok.

Minden feltárásban jellemz tulajdonságuk, hogy szemcséik

nagyrészt legömbölyödöttek, különállók, mert finomabb szemcséj
rész, mely kötanyagként szerepelhetne, nem igen van bennük. Me-
chanikai elemzésük azt tanúsítja, hogy nagy mértékben osztályozot-

tak, a homok uralkodó mennyisége (80—90 % -a) a 0.1 és 0.5 mm
szemnagyság-határok közé esik. Az ennél finomabb, illetve az ennél

durvább részek már csak jelentéktelen mennyiségitek. Mechanikai
összetételük, valamint legömbölyödöttségiik azt mutatja, hogy jelleg-

zetes futóhomokok.

Az összehasonlítás megkönnyítése végett az iszapolások ered-

ményeit feltüntet táblázatokban és grafikonokban az összes képzd-
mények adatait együtt tüntettem fel.

Lösz feletti homokok.

Rendkívül változatos képzdmények ezek a különböz szem-

nagyságú homokok, amelyekben a löszre jellemz frakciókból is je-

lentékeny mennyiség van. Szemnagyság tekintetében ersen osztá-

lyozott a téglagyár fels homokja, 0.1—0.2 mm-re es, ersen kiugró

maximummal. Ez alatt már valamivel kisebb szem homok van, 0.05

és 0.1 mm közé es uralkodó mennyiséggel', de a finomabb részekbl
is itt már lényegesen több van. Következ fokozatot láthatjuk a

Nagykröstl északnyugatra lev vályogvet gödrök homokjánál,

ahol, bár a maximum ugyanerre a szemnagyságra esik, de sokkal

kevésbbé uralkodó a mennyisége, s a löszös frakcióknak mind na-

gyobi) szerep jut A várostól északkeletre fekv vágóhíd melletti ho-

mokgödör homokjában a löszre jellemz 0.02 - 0.05 mm-es szemnagy-

ság már uralkodó szerephez jut.

Látjuk tehát, hogy ez a képzdmény nem egységes mechanikai

összetétel, tulajdonképpen úgy fogható fel, mint a homok és a lösz

helyenként változó arányú keveréke. •
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Löszök.

Összetételük a többi képzdményektl eltérleg egységes jelle-

g. Kivétel nélkül minden vizsgált lösznél a szemcsék uralkodó meny

-

nyisége a 0.02- 0.05 mm-es frakcióba esik, mint a más vidékekrl
származó löszelemzések nél is. (14.) Különbség a vizsgált löszök kö-

zött csak az osztályozottság tekintetében van s e szempontból egész

sorozatot állíthatunk fel. Legersebben osztályozott a téglagyár árka

északi partjának lösze (2 m mélységbl), amelynek 45.5 % -a, tehát

majdnem a fele ebbe a frakcióba esik. Szárazföldi és vizi faunát tar-

talmazó löszök között nem találtam mechanikai összetétel tekinteté-

ben lényegbevágó különbséget. Az egyedüli megkülönböztet tulaj-

donsága a vízi lösznek az, hogy valamivel nagyobb százalékot tar-

talmaz a kisebb frakciókból.

Szikesek.

•Mint a földtani leírásnál láttuk, az ú. n. szikesek, tehát a lapo-

sok mésziszapos képzdményei a löszök felszínén keletkeztek úgy,
hogy azokban több-kevesebb kalcium- és magnéziumkarbonát vált ki

az idszakos vízállásokból, mint oldatokból. Ez a körülmény magya-
rázza meg e képzdmények mechanikai összetételét is. Az alsófüzesi

1.00 m mélységbl vett minta öszetételében még a löszös jelleg ural-

IV. Táblázat.

Lösz alatti homokok Lösz feletti (löszös) homokok

Tégla- Sport-
Zsíros

Tégla- Tégla- Négy- Nagy-

gyár telep gyár gyár krös krös
D. 4.6 m. 3.2 m. 3.8 m. D0.4m. D 1.0 m. ÉK.0,7m. ÉNYl.Om.

CaCCh 0 o/0 0 o/o 0.7 o/o 19.3 o/o 24.15 0/0 21.76 0/0 25.69 0/0

szemcse átmér
pipettás módszerrel pipettás módsz. Schne-Kraussm.

mm.

< 0.0005 — 0.86 1.30 0.07 0.10

0.0005—0.001 — 0.70 1.09 0.18 1.20
i i

0.001—0.002 6.11 0.43 1.14 0.54 2.60
18.19

;
7.52

0.002—0.005 0.27 0.32 1.59 0.93 2.90
(

0.005—0.01 0.52 0.53 1.59 1.43 4.00
) )

0 01—0.02 0.93 0.64 2.80 2.87 6.50

Schne-Krauss módszerrel

0.02—0.05 1.72 4.68 7.34 6.84 12.60 13.47 14.80

0.05—0.1 5.06 10.02 17.35 17.68 30.85 17.32 29.20

0.1—0.2 48.50 36.00 28.23 47.75 27.50 29.05 25.30

0.2—0.5 41.30 43.63 36.85 21.70 11.65 21.90 22.50

> 0.5 1.26 2.19 0.66 — — — —

99.67 100.00 100.00 99.99 99.90 99.93 99.97
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IV. Táblázat folytatása.

Löszök.

Tégla-

gyár

2.0 m.

Baracsi

út

2.0 m.

Tégla-

gyár

D. 2.2 m.

Tégla-

gyár

D. 2.8 m.

Tégla-

gyár

D. 1.8 ni.

Zsíros

h.

1.8 m.

Maros

11.

1.5 m.

ÉNY
vályoQvel

1.2 m.

CaCO 32.9 o/o Oo/o 29.42 o/o 24.72 o/o 26.8 o/o 29.90/0 30.3 0/0 27.5 0/0

szemcse átmér
Pipettás módszerrel.

mm.

< 0.0005 0.90 1.00 0.10 0.32 0.20 0.80 1.30 1.10

0.0005- -0.001 3.70 1.30 0.90 1.70 1.00 1.60 2.60 1.50

0.001—0.002 7.00 2.90 1.90 3.20 2.80 4.30 4.50 3.40

0.002—0.005 8.50 6.80 3.80 5.10 4.40 7.20 5.50 7.20

0.005—0.01 9.70 9.80 5.00 7.60 7.00 7.80 8.50 9.00

0.01—0.02 10.20 15.00 16.30 11.90 13.70 19.99 19.20 17.10

Schne—Krauss módszerrel.

0.02—0 05 45.50 36.70 42.10 35.60 33.20 34.00 30.20 46.20

0.05 0 1 4.20 10.60 15.40 25.50 25.50 16.25 20.05 8.10

0.1—0.2
1 1.60 l 16.20

11.40 6.90 9.40 4.40 5.00 4.00

> 0.2
1 I 3.10 2.60 2.80 3.75 3.15 2.00

99.90 100.30 100.00 100.42 100.00 100.09 100.80 99.90

Szikesek.

Alsójárás Alsófüzes

mésziszap mésziszapos mésziszap mésziszapos

0.60 m. lösz 1.20 m. 0.50 m lösz 1.60 m.

CaC03 47.9 °/o 27.8 0/0 59.8 °/o 33.0 0/0

szemcse átmér
Pipettás módszerrel.

mm.

< 0.0005 0.60 0.45 0.40 0.30

0.0005—0.001 2.50 1.25 2.00 1.80

0.001—0.002 8.10 1.60 5.60 3.20

0.002—0.005 8.50 7.75 890 6.00

0.005—0.01 10.50 9.95 17.20 7.10

0.01—0.02 16.80 19.00 15.50 12.00

Schne—Krauss módszerrel.

0.02—0.05 23.60 29.60 14.51
”**

35.10

0.05—0.1 20.70 27.40 13.55 19.50

0 1—0.2 5.97 2.20 11.48 11.00

> 0.2 2.73 0.80 10.65 3.12

100.00 100.00 99.66 100.02

kodik, amennyiben elég ersen kiugró 0.02 és 0.05 mm közötti maxi-

muma van, csupán a kis szemnagyságok mennyisége emelkedett a
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karbonátkiválás következtében. Másik két anyagnál, az Alsójáráson
1.20 m-rl vett lösznél és 0.60 m-rl vett mésziszapnál a görbe még
jobban ellaposodik a kis szemnagyságok mennyisége miatt, míg vé-

gül az Alsófüzesrl 0.5 m mélységbl való, már kimondottan mész-
iszapnak nevezhet, majdnem tiszta fehér anyagnál az igen gyengén
jelentkez maximum is kisebb frakciókra tolódott el.

A téglagyárnál leltárt képzdmények szelvénye.

Mivel a fentiekben tárgyalt három legfontosabb képzdmény :

lösz feletti homok, lösz, lösz alatti homok, közvetlenül egymás alatt

tanulmányozható a téglagyári feltárásban, az itteni összes, már sza-

bad szemmel eltérnek látszó rétegekbl készítettem mechanikai
elemzést, hogy e képzdmények közötti különbségeket és azok egy-
másba való átmenetét egy képben összefoglalva ábrázolhassam. A
vizsgálatok eredményét az alábbi táblázatban és a túloldali ábrában
láthatjuk összefoglalva.

V. Táblázat.

lösz lelem Löszös Jellegze- Jellegze- Vizi Löszös Lösz alatti

homok homok tes lösz tes lösz lösz homok homok
0.80 m. 1.80 m. 2.20 m. 2.60 m. 2.90 m. 3.20 m. 4.00 m.

CaCOi OÍO05 24 15o/o
|

26.8 0
/q 29.4 m. 24.72 o/o 16.95 o/o —

szemcse átmér
mm.

pipettás módszerrel

< 0.0005 0.07 0.10 0.20 0.10 0.32 0 20 —
0.0005—0.001 0.18 1.20 1.00 0.90 1.70 0.82 —
0.001—0.002 0.54 2.60 2.80 1.90 3.20 1.32 O.il

0.002—0.005 0.93 2.90 4.40 3.80 3.10 2.70 0.27

0.005—0.91 1.43 4.00 7.00 5.00 7.60 7 40 0.52

0.01—0.02 2.87 6.50 13.70 16.30 11.90 10.70 0.93

Schne—Krauss módszerrel

0.02—0.05 6.84 12.60 33.20 42.10 35.60 31.65 1.72

0.05—0.1 17.68 30.85 25.50 15.40 , 25.50 34.00 5.06

0.1—0.2 47.75 27.50 9.40 11.40 6.90 7.90 48.50

0.2—0.5 21.70 11.65 2.80 3.10 2.60 3.34 41.30

> 0.5 — — — — 1.26

99.99 99.90 100.00 100.00 99.98 100.42 99.67

Az ábra baloldalán a képzdmények mérethelyes szelvénye van
jobb oldalon pedig ugyanezek mechanikai elemzését feltüntet grafi-

konok oszlopos ábrázolásban. A mechanikai elemzésbl kihagytam a

homok felszíni, hnmnszosodott részét, mivel a hnmuszosodás a me-
chanikai összetételt megváltoztatja. Ha az egyes képzdmények gra-

fikonjain végigtekintünk, azt láthatjuk, hogy azok legjellemzbb vo-
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l.

ábra.
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nása : a különböz nagyságú szemcsék uralkodó mennyiségét muta-
tó kiugró legmagasabb oszlopok helye a szelvényen végighaladva
folyton változik. Ez a maximum a felszíni löszös homoknál 0.1 és 0.2

mm között van, az alatta lév, még ersebben löszös homoknál már
0.05 és 0.1 mm közé tolódott el, még lejjebb a már lösznek vehet
rétegnél 0.02—0.05 mm között találjuk az uralkodó mennyiséget. Az
ez alatti lösz a legtipikusabb, mert a löszre jellemz szemnagyság-
maximum itt uralkodik legjobban. A (50 cm-mel lejjebb vett anyag-
ban, amelyben már viziesigák az uralkodók, a maximum még mindég
erre a szemnagyságra esik, de annak kiemelked volta már veszít a

többi frakciók javára. Még lentebb a maximum most már a homokos
frakciók felé tolódik el (0.05—0.01 rnm-ne), végül a legalsó tiszta

homokrétegben ez az eltolódás tovább haladva és mennyiségben meg-
növekedve már 0.1—0.2 mm közé esik, akárcsak a felszíni homoknál.

A különbözségeket az ábra közepén lev rajz tünteti fel leg-

hívebben, amelyben az egyes jellemz szemnagyságoknak az egész

szelvényben mennyiség szerint való változása van feltüntetve. A leg-

kisebb szemnagyságokat ábrázoló vonalak a felszíni (löszös) homok-
tól kezddleg a középs löszig folyton emelkednek, innen lefelé

csökkennek, s az alsó homokban minimumukat érik el. A legnagyobb
szemnagyságoknál ez fordítva van. A löszüknél a legjellemzbb 0.02

és 0.05 mm közötti frakció maximumát a lösz közepérl vett mintában
éri el, míg a homok és lösz közötti átmenetet képvisel két réteg

uralkodó 0.05 és 0.1 mm közötti szemnagysága a két rétegnek megfe-

lelen két maximumot mutat. Ugyanebben a rajzban van feltüntetve

az egyes képzdmények CaC0 3
mennyiségének a változása is, ami

szintén nagyon jellemz. A fels homoknál közepes mennyiséggel
kezddik, innen folyton emelkedik a legjellegzetesebb löszrétegig, a-

honnan azután lefelé ismét csökken s a lösz alatti homokban már
nyomokban sincs. A karbonát tartalom tehát, azt mondhatjuk, hogy
a kis szemnagyságok mennyiségével változik arányosan s ezt termé-

szetesnek kell tartanunk, mert a mikroszkópos vizsgálatnál is azt

látjuk, hogy a kaiéit szemcsék legnagyobb részt igen kis méretek
az egyéb, különösen kvarc szemekhez képest. Más vizsgálatok is (7,

!)) kimutatták, hogy a karbonáttartalom a kis szemnagyságoktól a

nagyobbak felé csökken a törmelékes üledékeknél.

Ásványos összetétel.

A bevezet vizsgálat fajsúly szerinti elválasztás volt. A szem-

csék összetapadásának meggátlására a 0.02 mm-nél kisebb részt el-
zleg kiiszapoltam az anyagból. Az elválasztás acetiléntetrabromid-

dal, bromoformmal s az utóbbinak benzollal hígított, csökken faj-

súlyú keverékével, 3000—3500/min fordulatszámú centrifugával tör-

tént. A különböz fajsúlyú ásványok % -os mennyiségét az alábbi

táblázat tünteti fel.
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VI. Táblázat.

fajsúly
lösz feletti

lösz
lösz alatti uralkodó

homok homok ásványok

> 3.00 2.82 5.17 4.06
Gránát, amfibol, piroxén,

zirkon, rutil, érc

3.00—2.90 0.41 1.36 0.51 Dolomit

2.90—2.785 5.38 20.41 0.44 Muskovit, klorit

2.785—2.69 1.57 7.06 0.24 Kalcit, földpát

< 2.69 90.00 66.00 94.50 Kvarc, földpát

100.18 100.00 99.75

Mikroszkópiái vizsgálathoz a kanadabalzsamon kívül vizet,

cédrusolajat, Thoulet-olda.tot, bromoformot és jódmetilént alkal-

maztam fénytörés meghatározásra beágyazó anyagokul.

Párhuzamosan vizsgáltam a löszt, lösz feletti és alatti homo-
kot. Pontos kvantitatív vizsgálatot nem végeztem, az egyes ásvá-

nyok mennyiségi viszonyait csak hozzávetlegesen adom meg A leg-

kisebb szemnagyságoknak az ásványtani vizsgálatból való kirekesz-

tése ugyanis megváltoztatja az egyes ásványok mennyiségi viszo-

nyait. Többen kimutatták (11.), hogy a törmelékes üledékekben a na-

gyobb fajsúlyú ásványok viszonylagos mennyisége a szemnagyság
csökkenésével növekszik. Ez az oka annak is, hogy a fajsúly szerinti

elválasztás csoportjai nem teljesen arányosak a vegyi elemzés ada-

taival. F törekvésem valamennyi ásvány meghatározása, s a leírás-

nál inkább a jellegzetességeket, mint az általános tulajdonságokat
adom. A leírás rendje az egyes fajsúly szerinti frakciók ásványai-

nak mennyiségi sorrendben való ismertetése.

A 3.00-nál nagyobb fajsúlyú frakció ásványai.

Nem nagy tömeg, de igen nagy változatosságé ásványcsoport
ez. Ide koncentrálódnak: Gránát, amfibol, piroxen, érc és biotit.

Gránát. E csoportnak csaknem a felét adja, a kissé legömbölyö-
dött, nagyobb szemek rn< llett apró, éles szilánkok is vannak, törede

zett felülettel. Nagyjában izometrikusak. Némelyiken eredeti kris-

tályfelületek is láthatók, st egy majdnem teljesen ép rombdodeka-
éder kristályt is találtam. Kagylós törés jól látható rajtuk, üdék,

színtelenek, vagy gyengén ibolyás rózsaszínek. Zárványban különö-

sen a lösz gránátjai dúsak. Ezek fleg ércek, de zirkon és igen szép

rutil kristálykák sem ritkák.

Amfibol. E csoportban a gránát után a leggyakoribb. Zömök,
oszlopos alakú csaknem valamennyi. Betetz lapot egy-két kivéte-

les esetben láttam, különben legömbölyödött. A (110) szferinti hasadás
igen jól látszik. Nagy része zöld, de barna amfibol is van. Üde, kü-
lönösen a lösz alatti homok amfibol ja. Pleochroizmusa ers, elsötéte-

dése 15° körül van. Gyakran elváltozott, különösen a lösz amfibolja
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kloritosodott, a homok nagy amfiboljai inkább limonitosak. Zárvány-
ként magneíitet tartalmaznak.

Hipersetén. Nagy mennyiség, különösen a löszben. A csoport-

nak kb. hatodrészét alkotja. A nagy, megnyúlt, kissé legömbölyödött
szemeken hasadási vonalak s haránt elválások láthatók. Opák zárvá-

nyok gyakoriak benne. Nem ritka a limonitosodott hipersztén.

Augit. Nem olyan nagy mennyiség mint az elbbi, de elég

gyakori. A nagy szemek végükön legömbölyödöttek, olykor meg-
nyúltak. Világoszöld szín, kevés opák zárványt tartalmaz.

Magnetit. Löszben kb. annyi, mint az amfibol. homokban ke-

vesebb. Aprbb-nagyobb, sokszög, ritkán legömbölyödött szemcsék-

ben észlelhet. Csak a löszben van szórványosan limonittal bevonva.

Lhnonit. Nem nagy mennyiség, de elfordul önállóan, sza-

bálytalan szemcsékben és halmazokban is, fképen a löszben. Ezeken
kívül azonban igen gyakori a limonit mindenütt, mint vékony bevo-

nat az egyes ásványszemek körül, a löszben pedig mint egyes foltok-

ban elhelyezked, különböz szemcséket összeragasztó, finoman el-

szórt amorf anyag is szerepel. Ez a finoman eloszlott limonit adja

fképen a lösz jellegzetes sárga színét.

Rut'd. Ersebben legömbölyödött, zömök és hosszú, tszer idi-

ornorf oszlopokban. Egy igen szép térdalakú iker is elfordult. Vörö-
ses-barnássárga szín. Ersen pleochroós.

Zirkon. Mind a löszben, mind pedig a homokban elfordul,

saját alakú, elég jó kristálykákban, melyek csak kissé legömbölyö-
döttek. Zónás kiképzdés is van. Általában színtelen, de sárga és

rózsaszín is elfordul. Igen változatos zárványokkal telt. Leggya-
koribb a gáz- és folyadékzárvány, negatív kristályt is találtam. Egy
kristályban a zárvány ismét egy másik kristályt tartalmazott.

Biotit. Nem nagy számmal ugyan, de mind a három mintában
található. A lemezek levelessége és szétrostozódása is észlelhet. A
színük sárgászöld, vagy zöldesbarna. Zárványai: magnetit és rutil.

Tunnalin. Kis számban fordul el idiomorf kristályokban,

melyeknek néha a hemimorfiája is látszik. Színe barna. Ersen pleo-

chroos. Zárványként némelyikben csak egy két opák szemcsét lát-

tam, a másik viszont hosszanti sávban srn volt opák zárvánnyal

megtömve.

Disztén. A ftengely irányában megnyúlt oszlopok, szabályta-

lan végzdéssel, de láthatók zömök szemcsék is. Színtelen. Optikai

tengelyszöge igen nagy. Elsötétedése 30°-os. Fénytörését Thoulet-

oldattal 1.71-nek határoztam. Néhány szem opák zárványt tartalmaz.

Apátit. Vagy egészen gömböly szemcsékben, vagy terminális

lapok nélküli oszlopokban jelenik meg. Fénytörése kb. mint a széndi-

szulfidé (1.63). Egyesek gyengén pleochroosak. A ftengellyel pár-

huzamos sávban igen apró, sr. opák zárványok vannak.

Sztcmrolit. A löszben ritka, a homokban valamivel több van.
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Szabálytalan, töredezett szél szemcsékben jelenik meg. A lösz feletti

homokban gyengén legömbölyödött. Színe sárga, a rendes pleóchro-

izmussal. Fénytörése, mint a jcdmetiléné, kb. 1.74. Néhány opák zár-

ványon kívül kvarc, rutil, turmalin kristályokat láttam benne.

Titanit. Csak egy-két izometrikus, vagy kissé megnyúlt sze-

mecske van. Eléggé legömbölyödött, különösen a homokban. Sárga

szín.

Szilimanit. Mind a löszben, mind pedig a homokban találtam

egy-egy szillimanit kristályhalmazt, melyet hosszú kristálykák

alkottak. Színtelen, csak nagyon halványan zöldes árnyalatú. A
prizmaélhez mért elsötétedés 90"-os. Ivet 1störése ers. A kristálykák

zárványai az ércen kívül rutil és üveg.

3.00—2.90 fajsúlyú frakció ásványai.

Mivel a lösz és lösz feletti homok vegyi elemzésében sok a

magnéziumoxid az aránylag kevés Fc 20 3
mellett, ezert valószínnek

látszott, hogy a magnézium egy része karbonát alakjában van jelen.

A dolomitot ezzel a frakcióval akartam elválasztani a kalcittól. Ez

sikerült is, de az elz frakció nagyobb fajsúlyú ásványaiból is sok

került ide. Különösen sok biot it van itt, de egy-két szemcse amfibólt,

piroxént, gránátot és egy-egy rutil kristályt és zirkont is találtam.

Lösz alatti homokban csak ezek szerepelnek, tekintve, hogy abban

a karbonátok teljesen hiányoznak.

A dolomitnak a kalcittól való pontos megkülönböztetésé cél-

jából az ezüstk romátos mikrokémiai reakciót használtam. A dolo-

mit egy része barnás veres szín ankeritlé változott. Csak kissé le-

gömbölyödött, néha igen szép, romboéder átmetszett! kristályokat

alkot.

2.9—2.785 fajsúlyú csoport ásványai.

M uszkovit. A löszben egy néhány egyéb ásvány kivételével

csupa muszkovitból áll ez a frakció, de minden egyes fajsúly szerint

elválasztott csoportban ráakadtam. Nagy felületük és leveles voltuk

miatt könnyen tapadnak a folyadékhoz, ezzel magyarázható' az a

tény, hogy fajsúlyúk szerint nem lehet pontosan elválasztani. Meny-
nyiségük azonban így is nagyon jellemz az egyes képzdményekre.
A lösz alatti homokban igen kevés van (0.44 %), mivel ez majdnem
kizárólag nagy szemcsékbl álló jellegzetes futohoinok, a lösz feletti

löszös homokban már sokkal több (5.17 %). A löszben feltnen sok

a csillám ('20.41 %). vékony csillogó pikkelyekben, egynéhánynak
tengelyszögét 69"-nak mértem. A lemezkéken karcolások és nyomás-
ra keletkezett mélyedések, egyiknél-másiknál sugárirányban men
vonalnyalábok láthatók. A szemcsék kevés, magnetitzá rványt tar-

talmaznak, de néhányban finom rutiltücskét és zirkont is láttam.
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Klorit. Fként amfibolok, piroxenek elváltozásaként gyakori,
de egy két eredeti kloritlapocskát is találtam. Barnászöld szín,
fénytörése 1.58—1.5!). Kettstörése alacsony. Pleochroizmusa a ren-

des.

2.785—2.69 fajsúlyú ásványcsoport.

Ez a frakció a lösznél és a löszfeletti homoknál nagyobbrészt
kalcitból és kisebb részben földpátból áll, amit a fentebb leírt mik-

rokémiai reakció is megersít. A lösz alatti homok ezen frakciója lé-

nyegesen kevesebb, mint az elbbi ketté, s csak földpát alkotja.

A nagyobb kalcitszemcsék rendesen szabálytalanok, csekély le-

gömbölyödéssel. Ritkán romboéderes hasadási lapok és ikersávozott-

ság látható. Néha folyadékzárványt tartalmaznak. A löszben a kai-

éit tömegének csak kisebb része az elbb leírt kristályos kalcit, na-

gyobb része finom precipitátum.

A kalcitnak a lösz szerkezetében való fontos szerepe annak tel-

jes anyagából készített vékonycsiszolatán figyelhet meg. A külön-

böz nagyságú ásványszemcsék között a kalcit igen nagy mennyi-

ség, apró, fként 0.002—0.005 mm-cs szemekben elosztva, vagy ki-

sebb-nagyobb halmazokban fordul el. Ez a halmazképzdés nagyobb
mértékben van meg a vizi, mint az uralkodólag szárazföldi faunát

tartalmazó löszben.

2.69 ni kisebb fajsúlyú frakció ásványai.

Ez a tömegre legnagyobb frakció kvarcból és földpátból áll.

A kvarc szemcsék az összes ásványok közül a legnagyobb mé-
retek és igen változatos alakúak. Nagy részük szabálytalan, szög-

letes, legfeljebb egyik oldalon legömbölyödött, ami fképen a homok
kvarcára jellemz. A szemcsék nagy része színtelen, ami a sósavval

való kezelés után tnik ki, mivel majdnem minden szemcsét többé-

kevésbé sárgásbarna vashidroxidbevonat kérgez. Egy-két halvány-

sárga, ibolya és átlátszatlan szürke szín szemet is találtam. Egyik-
másik szem hullámos elsötétedés. Majdnem mindegyik kvarckris-

tály tartalmaz ércszemecskéket, melyek néhol körkörösen helyezked-

nek el. Egy-két nagy kristály szinte tömve volt meglehetsen nagy,
turmalin, zirkon, rutil kristályokkal. Gyakori a folyadék és gázzár-

vány.

Plagioklász. Aránylag nagy szemcséin, tábláin lekopottság

egyáltalán nem, vagy alig látszik. Gyakran ikersávos, némelyik zó-

nás. Leggyakoribb az álhit iker. Kioltásuk a (010) lapon 29" körül

van. A szemcséknek kis része üde, nagyobb része elváltozó. Minde-
gyik bven tartalmaz opák zárványt. Néhány földpátszemecskét ta-

láltam a 2.78—2.69 fajsúlyú frakcióban is, ezek igen nagy opák kris-

tálykákkal voltak srn tele, valószínleg ez okozza, hogy idekerül-

tek. Gyakoriak a kvarc és zirkon zárványok is.
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Ortoklász. Sokkal kisebb mennyiség, mint az elbbi. Szabály-

talan szemcsék, a bázis és oszlop szerinti hasadási vonalakkal. Gya-

koriak a karlsbadi ikrek.

Mikróklin. Kevés, de nagy szemcsékben fordulóid. Jellegzetes

ikerrácsos szerkezetérl azonnal felismerhet.

A mikroszkópos vizsgálatnál az egyes ásványok relatív raeny-

nyiségét csak hozzávetlegesen határoztam meg, csak a fajsúh sze-

rinti elválasztás frakciói adnak errl némi felvilágosítást. Ilyen mó-

don hozzávetlegesen az egyes képzdmények ásványos összetételét

is összehasonlíthatják. 3.00-nál nagyobb fajsúlyú ásványok csoport-

jából legtöbb van a löszben, kevesebb a lösz alatti, legkevesebb a lösz

fölötti homokban. Más megállapítások szerint (11.) nagyobb %-ot

kellene itt kapnom, mint a lösz alatti homoknál, azonban, mint már
említettem, nem a teljes anyag használtatott fel fajsúly szerinti el-

választásra és ez a viszonyokat megváltoztatta. Hasonló az eset a

3.00—2.Í) fajsúlyú frakcióknál is, legtöbb van a löszbl és majdnem
egyenl mennyiség a két homokból. Mivel ez a frakció fleg dolo-

mitból áll, a teljesen karbonátmentes alsó homokban való jelenléte

csak úgy magyarázható meg, hogy elváltozottság miatt a nehezebb

ásványokból került ide egy rósz. (L. az ásványok leírásánál.) Igen

jellemz a csillámok mennyisége a 2.9—2.785 frakcióban. Igen nagy
mennyiség van belle a löszben, jóval kevesebb a lösz fölötti, s alig

valamennyi a lösz alatti homokban. Ennek az a magyarázata, hogy
a futóhomokból a szél a nagy felület csillámpikkelyeket kifújta,

a többi finom szemcsével rendelkez löszös homokban pedig már több

maradhatott meg, s természetesen legtöbb a löszben. Logikus a vi-

szonylagos mennyisége az uralkodólag kalcitból álló következ frak-

ciónak, a löszben több mint 7 % , a löszös homokban 1.5 %, a lösz

alatti homokban pedig csak 0.24% van. Ez utóbbiban azonban kaiéit

egyáltalában nincs, ez a csekély mennyiség is majdnem kizárólag

plagioklász. Épen ilyen jól érthet a legkönnyebb ásványcsoport
(kvarc, földpát) mennyiségi eloszlása is. A legnagyobb mennyiség
nehéz ásványt és karbonátot tartalmazó lösznél ez a frakció csak 66

%, a löszös homoknál 90 %, lösz alatti homoknál 94 %.

Vegy 1 összetétel.

Ugyanabból a három jellemz felszíni képzdménybl, amely-
bl az ásványtani vizsgálat is történt, készítettem vegyi elemzést.

Mivel utóbbi idben felmerült annak a gondolata, hogy a löszös kép-
zdmények karbonáttartalmának uralkodó mennyisége utólagos és

mivel pl. V e n d 1 A. (14.) a karbonátokat az elemzési adatokból
kivonja az összehasonlítás lehetvé tétele végett én is megadom az

ilymódon átszámított értékeket az eredeti kémiai összetétel mellett.

Kiszámítottam továbbá az Osann—Niggli-féle értékeket is.

A háromféle képzdmény vegyi összetételét összehasonlítva, az
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ásványtani összetételhez hasonló képet nyerünk. A femikus ásványok
nagyobb mennyisége miatt MgO és CaO legtöbb a löszben, legkeve-

sebb a lösz alatti homokban. A SiCL-re nézve az elbbinek a fordí-

tottja áll. Sajátságos kivételt látunk a Fe 20 ;
esetében. Ez t. i. a leg-

kisebb mennyiség femikus ásványt tartalmazó lösz alatti homok
bán a legtöbb, ez azonban megérthet abból a körülménybl, hogy
a lösz alatti homok állandóan, vagy nagyrészt víz alatt állván, szem-

eséi ers limonit békérgezéssel vonattak be, amit sötétsárga színérl

már szabad szemmel is feltnik. A MgO és CaO mennyiségének vi-

szonyában feltn az, hogy a MgO mennyisége aránylag nagy. En-
nek oka a nagy mennyiségben jelenlév dolomit. Még ennél is na-

gyobb mennyiség MgO-t talált berke S. (5.) és Mihál tz 1. (7.)

a duna-tiszaközi mésziszapokban. A karbonátokban lev nagy meny
nyiség magnézium amellett bizonyít, hogy a duna-tiszaközi futó-

homokterületek anyaga valóban nyugat fell került ide, a sok dolo-

mit a Középhegység mezozoikus üledékeibl származik. A C0 2
meny-

nyisége szintén a löszben a legnagyobb, kisebb a löszös homokban,
semmi sincs belle az alsó homokban, amint azt a karbonát tarta-

lomra vonatkozólag már másutt is felemlítettem.

Úgy az ásványos, mint a vegyi összetétel tekintetében a Nagy-
krös környéki löszök nagyon hasonlók a részletesen tanulmányo-
zott Budapest-környéki löszökhöz. A fkülönbség közöttük az, hogy
a nagykrösiben a kovasav nagyobb, a vas kisebb mennyiség. A
budapestkörnyéki löszökben a femikus ásványok nagyobb mennyi-
ségét magyarázza a fiatalharmadkori erutívumok közelléte, ame-
lyeknek az anyaga Ven dl A. (14.) szerint is befolyással van az

ottani löszök összetételére. De a szél által nagy távolságra való
szállítás is csökkenthétté a femikus ásványok mennyiségét, tekint-

ve, hogy több megállapítás szerint (1.) az alföldi és általában a

csonkamagyarországi löszök anyaga nyugat, illetve északnyugat
felöl jöv szelek útján száll ítódott.

###

Das untersuchte Gebiet liegt in dér Mitte des Sandgebietes
zwischen dér Donau und Tisza in dér ungarischen Tiefebee. Dort-

selbst befinden sich folgende Oberf lacbenablagerungen :

1 ) Ehemiger Flugsand, durcb Löss bedeckt, von nahezu gleicb-

förmiger Korngrsse.

2) Löss, 1—2.5 m machtig, kalkreicb, mit charakteristischer

Kornvertei lung in den oberen Schiehten hauptsáchlicb Landes-, in

(len unteren Schiehten zahlreiche Süsswassermollusken entbaltend.

3 ) Flugsand, iiber Löss lagernd, mit einem hben Gehalt an
feinem Lössmaterial, von NW nach SO durch das Forschungsge-
biet streichende Rücken bildend.
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An den tieferen Stellen dér Lössablagerungen hat eme An-
reicherung von Kalzium- bzw. Magnesiumkarbonat stattgefunden,

welche dureh das Nieöerschlagswasser aus dem Matériái dér be-

nachbarten hóhérén Lagen ausgewasehen worden sind, so, dass

sieti am Oberflache dér Gelándemulden Ablagerungem aus weiss-

farbigem Kalkschluff, wáhrend unter dem Löss, in dér Hhe des

Grundwasserspiegels konkretionsreiche Ealkschlamme gehildet

habén.

Die mineralogische und ehemisehe Untersuchung erwies,

dass sowohl dér Löss, wie auch dér Sand aus dem Westen stammt.
Dér untersuchte Löss weist grosse Áhnlichkeiten mit dem Löss dér

Umgebung von Budapest auf, wovon es sieh jedocli einigermassen

dureh den geringeren Gehalt an Schwermineralen unterscheidet.

IDÉZETT IRODALOM. — SCHBIFTTUM.

1. Bulla Ilé’la: Dér pleistozane Löss im Karpathenbecken.

(Földtani Közlöny LXV1I1. Bd.) Budapest, 19158.

2. Cholnoky Jen: Az Alföld felszíne. (Földrajzi Közlemé-

nyek XXXVIII. kötet), Budapest, 1910.

3. Földvári Alá d á r : Agyagok iszapolása ammoniumhid-
roxid-, nátriumoxalát- és natriummetaszilikát-oldatban. (Magy.

Tud. Akadémia Math. és Term. tud. Értesítje, 54. kötet), Budapest,

1936,

4. Ha lávát s Gyula: Az Alföld Duna—Tisza közötti részé-

nek földtani viszonyai. (M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve, XI.

kötet), Budapest, 1896.

5. Herke S á n d o r : Szeged—Kiskúnhalas környéke belvizes és

szikes területeinek talajviszonyai. (A Magyar Sziekesek. A M.

Kir. Földmivelésügyi Minisztérium Kiadványai. Vízügyi Mszaki
Csoport, 2. szám, 35—97 1.), Budapest, 1934.

6. Keilhack, K.: Lehrbuch dér Praktischen Geologie. Stutt-

gart, 1916.

7. M i h á 1 1 z István: Különböz fajsúlyú ásványokból álló k-
zetek iszapolásáról. (Földi. Közi. LXVII. kötet), Gudapest, 1938,

8. Milner, H. B.: Sedimentary Petrography. London, 1929.

9. Pettijohn, F. J. and Ridge, J. D.: A textúrái variation of

beach-sands from Cedar—Point, Ohio. (Journ. of Sedimentary

Petrology, Vol. II, No. 2. pp, 76—88), 1932,

10. Rotarides Mihály: A lösz csigafaunája, összevetve a mai

faunával, különös tekintettel a szeged-vidéki löszökre. (A Szege-

di Alföldkutató Bizottság Könyvtára), Szeged, 1931.

11. R u b e y, William W: The size-distribution of heavy mine-

rals, within a water-laid sandstone. (Journ. of Sedimentary Pet-

rology, Vol. III, No. 1. pp, 3—29,),1933.



Társulati ügyek 16*7

12. S c h e r f Emil: Alföldünk pleisztocén és holocén rétegeinek

geológiai és morfológiai viszonyai és ezeknek összefüggése a ta-

lajalakulással, különösen a sziklatalajkqpzdéssél. (M. Kir. Föld-

tani Intézel évi jelentései 1925—28.) Budapest, 1935.

13. Süineghy József: A Nagykunság felszíni képzdményei.
(M. Kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1 930—31-rl), Budapest,
1937.

14. V e n d 1 A 1 a d á r, T a k á t s Ti b o r és Föl d v á r y Ala-
dár: A budapestkörnyéki löszrl. (Mathematikai és Természet-

tudományi Értesít, III.) Budapest, 1934.

15. Ven dl Aladár: A Csepel-sziget homokjáról. (Födltani

Közlöny, XLIÍI.) Budapest, 1913.

16. Ven dl Miklós: Kzet-szén- és ércmeghatározó módszerek.
Sopron, 1935.

TÁRSULATI ÜGYEK
GESELLSCHAFTSANGELEGENHE1TEN

DR. SCHM1DT SÁNDOR BÁNYAFÖTANÁCSOS MEGNYITÓ BESZÉDE A
MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 1938. ÁPR.HÓ 10-ÉN ESZTERGOMBAN

MEGTARTOTT VÁNDORGYLÉSÉN.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim !

A Magyarhoni Földtani Társulat igen tisztelt Elnöksége meg-

hízott azzal, hogy készítsem el mai vándorgylésünknek lehetségét

Szent István királyunk szülvárosában. A legnagyobb örömmel vál-

laltam a megtisztel megbízatást annál is inkább, mert 36 év eltt tar-

totta a Társulat utolsó ilyen vándorgylést s így rendkívüli örömet

jelentene mindnyájunknak, ha e szent István i óv lenne elhatározó arra

nézve is, hogy ezentúl a vándorgyléseket évenként megtartva, vidéki

városainknak nemcsak kultúráját, lakosságát, épületeit és szociális be-

rendezéseit ismernk meg, hanem megismerkednénk e városok mély-

ségeivel, sok minden elhatározást dönten befolyásoló földtani szerke-

zetével is.

Hséges munkatársammal : Gácsér János bányaigazgató úrral a

megtisztel feladatot el is intéztem a vendéglátó fgymnázium igen

tisztelt igazgatójának, Dr. Balogh Albin ftisztelend urnák, az eucha-

risztikus ünnepségeket elkészít bizottság elnökének szíves és fárad-

hatatlan támogatásával.

Hátra van még az a kedves és megtisztel kötelességem, hogy a

Társulatnak a vándorgylésen megjelent igen tisztelt Tagjait, vala-

mint a gylésen megjelent igen tisztelt kedves vendégeket szeretettel

üdvözöljem.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Amilyen meghatottsággal fogadtuk a Magyarhoni Földtani Tár-

sulat idei közgylésén elhangzott elnöki megnyitót, mikor szép ma-


