
C) Agronomgeologiai fölvételek.

7, Jelentés az 1900-ik év nyarán végzett agrogeologiaí 
munkálatokról.

T b EITZ PÉTEK-tŐl.

Az 1900-ik évi nyár folyamán a nagyméltóságú m. kir. földmivelés- 
ügyi minisztériumtól több rendbeli megbízást kaptam; nevezetesen, hogy:

A  múlt évi felvételekhez csatlakozva, intézetünk igazgatóságának a 
magas minisztériumtól 44,855. IV. 2. szám alatt jóváhagyott felvételi ter
vezete értelmében a 18. zóna XX. rovat jelzésű lap EK részén Szabadszállás 
környékén folytassam az országos fölvételeket.

A  fölvételi munkálatok megkezdése után nehány napra kaptam az 
56,194. IV. 2. számú sürgős rendeletet, mely szerint az országos felvételeket 
abbahagyva Kismartonba kellett utaznom, a hol P e t t e n k o f f e r  S á n d o r  és 
B e r n h a e d  R e zs ő  kir. szőlészeti felügyelőkkel együtt a fentírt rendelet uta
sítása szerint a Lajtahegység lejtőin és a ruszti dombháton lévő szőlőket 
jártuk be. Tapasztalatainkról a bejárás befejeztével közös jelentésben 
számoltunk be. A nevezett jelentés A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
kiadványai. Í900. 19. szám czím alatt jelent meg. A munka bevégzése 
után újra a 18. zóna és XX. rov. jelzésű lap területére, Szabadszállásra 
utaztam, hogy ott a félbenhagyott felvételeket folytassam.

Augusztus hó 20-án az 56,113. V III. 2. számú magas rendelet értel
mében a Nagy-Alföldön folytatott fölvételeket újra abba kellett hagynom, 
hogy a felső szőlészeti tanfolyam hallgatóival Tokajhegyaljára geológiai 
tanulmánykirándulást; tegyek. A szőlészeti tanulmányúiról visszatérve 
Szabadszállás határában folytattam a másodízben megszakított felvételi 
munkálatokat. Szeptember hó végén a Szabadszállás környékén folytatott 
felvételeket befejezve, Szeged város területére utaztam, hogy ott a múlt év
ben elmaradt reambulációt elvégezhesem.

Végre a szegedi, 20. zóna XX II. rovat jelzésű lap területén folytatott 
reambulációt bevégezve a 83,740. V III. 3. számú magas rendelet alapján a
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tolnamegyei szőlőtalajokat Nits István kir. központi szőlészeti felügyelő 
és P ettenkoffer Sándor kir. szőlészeti felügyelő urakkal együtt bejártuk. 
A bejárás eredményeiről szóló jelentést a nagyméltóságú magyar kir. 
földművelésügyi minisztérium VIII. ügyosztály vezetőségének adtam be. 
A nevezett jelentés azonban ezideig nyomtatásban még nem jelent meg.

Mielőtt az országos felvételeket megkezdtem, 48,359. V III. 1. számú 
magas rendelet értelmében a gyönki állami szőlőtelepen is végeztem fölvé
teli munkát és ezzel kapcsolatban a talaj nedvességének eloszlására vonat
kozó vizsgálatokat. Mielőtt az itt elért eredményeket közölném, szükségesnek 
tartom a gyűjtött egyes talaj fajtáknak tüzetesebb megvizsgálását. A  vizsgá
latokat az év folyamán reményiem megejthetni.

Szeptember hó elején Timko Imre agrogeologus úr látogatott meg 
fölvételi területemen, a kivel azután a területemen előforduló összes talaj- 
fajtákat bejártuk, azokat helyszínén tanulumányoztuk. Nem mulaszthatom 
el ezen tanulmányi kirándulás alkalmából intézetünk nagyrabecsült igaz
gatójának B öckh János min. osztálytanácsos úrnak igaz köszönetemet tolmá
csolni azért, hogy lehetővé teszi az egyes agrogeologusoknak hazánk talaj- 
fajtáinak a helyszínén való tanulmányozását, bölcsen tudva azt, hogy 
egy kőzetről, egy talajról csak akkor mondhatunk elfogulatlan és helyes 
ítéletet, ha van annyi tapasztalatunk, hogy ezek alapján rámondhassuk a 
talajra, miként fordul elő künn a természetben s minők a tulajdonságai.

Szabadszállás határának talajviszonyai.

Szabadszállás város szigeten épült, melyet két régi Dunaág: a 
Kigyós-ér nyugatról, a Csintova-ér keletről szegélyez. A  Csintova egy régi 
főmeder irányát jelzi, mely ma már teljesen fel van töltve s csak vizes 

esztendőkben telik meg vízzel. A Csintova-ér Szabadszállás fölött a Lápos 
rétbe nyilik, melynek mélyedményeit vizével tavaszonként még ma is meg
tölti, úgy hogy ez az egész terület csak rétnek, esetleg kaszálónak használ
ható. Talaja székes és a rajta élt mocsárnövényzetből keletkező humusz
savak azt teljesen kilúgozták. Ha ezt a területet lecsapolják, az soha sem 
fog kultúrnövények termelésére alkalmas talajul szolgálni, mert humusz, 
a talaj ezen éltető eleme, hiányzik belőle. Az a kevés a mi benne van, 
kiszáradásnál mihamarabb oxidálódni fog, s lecsapolva az egész Lápos-rét, 
a Galambos-réttel együtt olyan fehér terméketlen területté fog válni, mini 
a minő ma a várostól nyugatra eső Kis-rét és a különböző nevű székek. 
Csakis az öntözés az egyedüli módszer, a melynek segélyével ezt a területet 
lassanként meg lehet szelidítni és kultúra alá fogni.
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AUuviális löszterület. A Lápos-réttől nyugatra eső terület foly
tatása a múlt évben * *  leírt Kigyóshátnak. Alluviális löszterület, melyen 
számtalan székes tó van elszórva. A múlt évben közölt leíráshoz csak annyit 
fűzhetek hozzá, hogy az alluviális lösz anyaga a terület északi részén sokkal 
durvább, mint a délre eső területen. A típusos diluviális lösz anyagát 
halom környékén közelíti meg legjobban, míg a Szabadszállástól észak- 
Oltonyugatra eső területen már löszhomokká, végre egészen homokká 
válik. Ebből világosan láthatjuk, hogy az alluviális löszt a Duna völgyében 
uralkodó északi szél északról hozta s az nyilván azon iszaplerakodásokból 
származik, a melyeket a Duna a szabályozás előtt évről-évre a régi medrek
ben lerakott és az árterületeken szétterített.

A finom iszap lerakodása után a víz elpárolgott; a felszín a beállott 
nyári aszály alatt többé nem gyepesedhetett be. Az őszi szelek ezt a kiszáradt, 
felazult iszapréteget felkavarták s az egész Dunavölgyén szétterítették. 
A löszképződés még ma is folyik, habár sokkal kisebb mértékben, mint 
azon időben, midőn a Duna tavaszi iszapos árja az egész völg}T mólyedmé- 
nyeit akadálytalanul tölthette meg. Azokban az erekben, melyekbe a Duna 
nagyobb víztömegeket bocsájtott, iszapon kívül homok is rakodott le. Ezt a 
szél a finom iszaphoz hasonlóan megindította s sokszor a meder 2— 3 mé
teres partjára is felhajtotta, ott kisebb-nagyobb buczkát alkotott belőlök. 
A medrek két oldalán, de különösen a keleti oldalán a löszrétegen homok- 
réteg fekszik, a mely keskeny sávként húzódik az ér mellett végig. Különö
sen a Kigyós-ér mentén Űj-Szász-halomtól délfelé észlelhető ezen jelenség 
tisztán. Jellemző még a fent elmondott körülményekre, hogy az erek partjai 
mindenütt sokkal magasabbak, mint a tőle távolabb 60— 100 lépésnyire eső

1. ábra.
h - homok ; l =  lösz ; öi — öntésiszap ; oh =  öntéshomok ; a =  agyag.

terület felszíne. Az 1 . ábra a Kígyóséi- metszetét mutatja a Csaplártanya 
mellett. Sajnos, mérő műszert nem kaphattam, így a metszetét csak szem- 
mérték után készítettem el.

* A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1899-ről 96. lap.
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Már a Tisza völgyében is észleltem azt a jelenséget, hogy a vízereket 
két oldalt természetes töltések kisérik, így a tisza-marosvölgyi tápai réten. 
A  környék talaja fekete szurokföld volt, míg a töltések talaja lösz. A tölté
sek a régi mocsárterületből ki is emelkedtek. Ma már bizton mondhatom, 
hogy ezen természetes töltések a víztől hozott öntéstalajból hivattak k i; 
az idei felvételi területemen alkalmam volt képződésüket láthatni.

Már néhány év előtt feltűnt nekem, hogy e vidéken, az összes nagyobb 
közlekedési utak 2— 3 m-rel mélyebben fekszenek, mint a talaj felszíne, 
hogy minden nagyobb közlekedési út mély árokban halad, melynek 
falai nagyrészt meredekek. Az idén végre sikerült ennek is nyitjára akad
nom. A  Duna völgye ugyanis nyáron át a folyam medrétől úgy 6 — 7 
km-nyi távolságra igen aszályos klimájú, a levegő sokkal melegebb 
(40— 48 C°) és szárazabb, az eső ritkább; a föld fölszine mélyebb réte
gekig szárad ki, mint a Duna mellékén. Az országutakon a kocsi nyáron át 
igen felvágja a laza poros talajt, úgy hogy néha 8 — 1 0  cm porréteg is van 
a kocsiúton. A  legközelebbi zivatar szele lesöpri az egész porréteget s a 
kocsi újra a por alatt volt tömödött löszrétegen gurul. A kocsi kereke és a 
lovak patkója azt lassanként ismét felvágják, az utat fedő porréteg fokoza
tosan vastagodik addig, míg a legközelebbi zivatar azt az útról megint 
lesöpri. A széltől felkavart por egyrésze és pedig a durvább szemcsék, 
közvetlen az út két partján, de nagyobbára a cléli és délkeleti partján rakodnak 
le, a partok ez által folytonosan magasodnak, idővel a régebbi közlekedési 
utakat két többé-kevésbé tisztán kialakult töltés kiséri, mely az úttest és a 
fölszín régi síkját egymástól elválasztja. A régebbi utakat az egész területen 
nagyobbára kétoldalt töltések kísérik, melyek az út mellett legmagasabbak 
s az úttól elfelé lassanként belesimulnak a terület felszínébe. (2 . ábra.) 
A  Tisza völgyében a löszterületen ugyancsak megtaláljuk az utakat kisérő 
töltéseket.

Az egész Duna völgye folytonosan töltődik, magasíttatik részint a víz- 
hordta iszap, részint az ebből kifújt por által. Szabadszállás városa alatt 
4 — 6  m feltöltést lehet kimutatni. Kutatások alkalmával sokszor találunk 
4— 6  m mélységben téglafalat és más régi kulturfelszinre vonatkozó 
anyagokat. Addig míg több adatot sikerül összegyűjtenem, a melyek felte
vésemben megerősítenék, egyszerűen megemlítem, hogy a Duna völgye is 
valószínűleg ma is még folytonos sülyedéshen van. A  sülyedő terület nyu-
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gáton a Duna medrét szegélyző löszpartoknál kezdődik s keleten a diluviá
lis futóhomok fensíkig tart.

A diluviális futóhomokfönsík. A diluviális futóhomok- 
fönsík első nyugati vonulata az idei fölvételi területemen kezdődik. 
A  Csapógödröknek nevezett területen a fekete székes iszaptalajon csak ala
csony és kis terjedelmű buczkákat találunk, innen keletnek ritkábbak, de 
magasabbak lesznek, a közöttük lévő laposok talaja fekete székes agyag, 
ebből emelkednek ki egyenesen a homokhegyek 4— 8  m magasan. Ilyenek 
a Botosház, a Kőkúti csárda dombjai és azon dombcsoportok, melyeken 
a majorok állanak. A  homokbuczkáknak agyagos iszap az alapja, melyben 
sokszor vékonyabb-vastagabb tőzegrétegek vannak beágyazva.

Kis-Adács pusztától délfelé mind összefüggőbb lesz a homokterület, 
a dombok között lévő laposok fokozatosan szűkülnek. Az Agostonhalomtól 
délre fekvő Csintova-ér és Nádas-rét közötti területen már összefüggő 
a homokhát, melyen a hátak és a laposok talaja homok. A  homokbuczkák 
északon alacsonyak délfelé mind magasabbak lesznek, legnagyobb magassá
gukat a Bikatorokhalom körül érik el (18 m ); ezen halmok a Kolom- 
tóra 30° lejtővel ereszkednek alá. A Rolom-tavat és a környék én lévő mo
csarakat a szél a hátakról lefújt finom homokkal lssanként teljesen felfogja 
tölteni, mint ahogy a Matyohalom és a kiskőrösi erdő között volt mocsaras 
területet már eddig is feltöltötte. A régi humuszos felszínét e tájon 1— IVa 
méter mélyen találjuk meg, ezt újabb keletű futóhomok fedi.

A Peszér-Adacs és Pereg-Adacs pusztákon fekvő homokdombok idő
sebbek, mint az Óreg-Buczka néven ismeretes homokvonulatok. A peregi 
pusztán lévő homokhátak felszínén ugyanis a felső talaj vasas homokja 
löszanyaggal van keverve; nagyon sok finom részt (agyagos részt ?) tartal
maz sok apró csillámlemezkékkel. Az Öreg-Buczka homokját a szél az újabb 
időben már egyszer átforgatta; ezen mozgásnál a finomabb részt a csillám
lemezkékkel együtt kifújta belőle, a Nádasrétbe vitte bele, azt töltötte fel 
vele. Ez a sajátságos jelenség abban leli magyarázatát, hogy a peregi puszta 
ős időktől fogva uradalom volt, ott mindig kevesebb volt az állat, semhogy 
az az egész puszta legelőjét kihasználta volna. A legelő állat a gyepet még 
a legnagyobb aszály idején se tarolta le teljesen, nem tépte föl, így a szél 
nem kezdhette meg a buczkák hajtását és azok homokjának átforgatását. 
Éppen az aszály idején legerősebb a löszképződés. Az a vékony gyep
takaró, a mi a buczkákat födte, felfogta a hulló, a régi kiszáradt vízjárások 
fenekéről felkavart port, s így ezek ma termékeny vasas porréteggel van
nak fedve.

Az Öreg-Buczka dombjain Szabadszállás lakosainak állatjai legeltek. 
A  legelő állat különösen a birka, egyrészt lecsípte a fű hajtásait, ezzel igen
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gyengítette a növény ellenállóképeségót; másrészt vékony patájával fel
vágta a gyepet s a szél könnyen kikezdhette azt. így azután a szél az egész 
homokot lassanként átforgatta, s a tulajdonképpeni termékeny részt kifújta 
belőle. Az egéez Oreg-Buczka területe sokkal terméketlenebb, mint az 
adacsi puszták homokjai. Rajta a megkezdett beei-dősítós csak lassan halad 
előre. A homok szine átalában sokkal világosabb, sokkal kevesebb vas van 
a homokszemek körül lerakodva. A homok termékenysége, mint tudva van, 
azon vasoxidhidrát réteg vastagságától függ, mely az egyes szemeket be
borítja és amely mint finom rész a homokhoz van keverve.

Az itt elmondottakat, sajnos, elemzési adatokkal nem támogathatom, 
mert laboratóriumunk ez ideig nem volt oly állapotban, hogy benne elem
zéseket végezhettünk volna. Örömmel jelenthetem azonban, hogy a beren
dezés oly mértékben halad előre, hogy már remélhetőleg még ez év folyamán 
a laboratóriumban a rendszeres munkát megkezdhetjük.

Talajismereti rész. Talajvizsgálatok a szabadban.

A hőmérsék és talajnedveség ingadozása a futóhomokban. Az idei 
fölvételi idő alatt a homok nedvességi viszonyait és felmelegedési képes
ségét is tanulmányom tárgyává tettem. Sajnos, a nyári nagy melegek alatt 
másutt voltam elfoglalva, úgy hogy méréseimet már csak a hűvösebb őszi 
időben végezhettem. Számos mérés alapján mondhatom, hogy a futóhomok 
a júliusi meleg napok alatt 50— 54 C°-ra melegszik fel. Azon időben midőn 
méréseimet eszközöltem, a homok felszínének felmelegedése csak 48 C°-ig 
terjedt. A  mellékelt 4-ik ábra 24 órányi időszak tartama alatt a különböző 
mélységben lefolyó hőmérsékingadozásokat mutatja be. A  talajba 6  hőmérő 
volt leállítva, a melynek egyenként a 3, 5, 17, 30, 60 cm-nyi mélyen fekvő 
rétegekbe nyúltak le. (3. ábra.) A hőmérők földfeletti része a nap behatása 
elől meg voltak védve, a talaj fölszinét azonban szabadon érte a nap. Az 
észlelés óránként történt, úgy hogy a minimum és maximum idejét egész 
pontosan meg lehetett állapítani.

A  homok alsó rétegeiben végbemenő hőingadozások világosan mutat
ják, hogy mért nem szárad ki a homoktalaj a legnagyobb aszály alkalmával 
sem. A  felső 15 cm-nyi réteg 24 óra alatt 12 órán át hidegebb, 30 cm-nyi 
réteg 17 órán át hidegebb, mint az alsó 60 cm alatt fekvő rétegek, úgy hogy 
az alsó vízgőzök, a mint este 8 — 1 0 -től reggeli 6 — 1 0  óráig felfelé húzódva 
a felső 30 cm-nyi rétegben lecsapódnak. A  homoktalajban a víz mozgása 
nem a kapilláris erő alapján történik, hanem tisztán az adhézió, a tapadás 
törvénye szerint. Futóhomokban a víz 80— 120 cm-nél magasabbra a kapil- 
laritás törvénye alapján nem tud fölemelkedni; mégis azt látjuk, hogy a ho
mok a buczkák tetején is, 10— 15 cm-re a fölszin alatt, éppen olyan nedves,
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3. ábra. A talajhőmérők elhelyezése.

mint a sík vidéken, daczára annak, hogy a hátakon a felső rétegek 5— 8  m 
magasan fekszenek a talajvíz felett, míg a síkon a föld árja IV 2 — 3 m-nyi 
mélységben rendesen feltalálható. A  magasan fekvő rétegek kapillaritás 
segélyével nem nedvesedhetnek át, a nedvességnek tehát itt más módon kell 
a felszínig jutnia. Ha eső esik, akkor a víz természetesen lassanként egész 
a föld árjáig szüremkedik alá, útközben az egész közbeneső talajréteget 
egyenletesen átitatja. De ha tekintetbe veszszük, hogy éppen nyáron át sok
szor 60— 90 napig sem esik eső, ez a nedvesség, ha alolról nem pótol
tatnék, ilyen tartós szárazság alatt csakhamar elpárologna. Eddigi vizsgá
lataim arra engednek következtetni, hogy a nedvesség a homoktalajban 
vízgőz alakjában mozog. A  földárja felülete folytonosan párolog. A  vízpára 
a homok nagy likacsaiban felfelé húzódik s útközben az egyes homokszem
csék felületére, különösen ha azok hidegebbek, mint a vízgőz, apró gyön
gyök alakjában le is csapódik. A  típusos homoktalajnál a talajnedveség 
nem tölti ki a kapilláris üregeket, hanem oly módon foglaltatik a talaj
ban, hogy minden egyes homokszemcse egy igen vékony vízburokkal van 
borítva.
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Nappal az erős felmelegedés alkalmával a felső rétegek víztartalma 
megesökken, éjjel azonban midőn a felső rétegek hőmérséke alacsonyabb, 
mint az alsóké, a felfelé húzódó vízpárák ezen hidegebb felső homokréteg
ben fokozottabb mértékben csapódnak le, úgy hogy ott a lecsapódott víz
pára lassanként felszaporodik. A  mint azt a mennyiséget, amely a homok
szemeken tapadás alapján megtartatik, túllépte : a homokszemek felületén 
lassanként a nehézség törvénye szerint lefelé húzódik. Minél hidegebb az 
éjjel, annál nagyobb mértékben fog a felső rétegek nappali vízvesztesége 
pótoltatni. Az itt elmondottakat helyszínén végzett mérésekkel kísérlettem 
meg igazolni, azonban a rendelkezésemre álló eszközök tökéletlen volta és 
az idő rövidsége nem engedte meg, hogy a vízelosztásról és a víz mozgá
sáról tiszta képet nyerjek.
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A jövő év folyamán azonban reményiem a megkezdett vizsgálatokat 
folytathatni, s azok adataival az elmondottakat igazolni. A vizsgálatokat 

következőképen hajtottam végre. A talajból a tányérfuróval 1-től 300 cm 
mélységben fekvő rétegekből lehetőleg tiszta mintákat emeltem ki, s azo
kat rögtön a mint a fúróról leszedtem légmentesen elzárható üvegedényekbe 

helyeztem. A  mint az egész szelvény együtt volt, a szobába vittem őket s az 
üvegedényeket kinyitva 2 0  gr. anyagot a kinyitás után hamar lemértem. 
A kiszárítást takaréktűzhely sütőcsővében óraüvegeken végeztem. Bár a 
szárító berendezés, mint látható, igen kezdetleges volt, mégis igen érdekes 
eredményekre jutottam.

A mintákat reggel nyolcz órakor és este hat órakor szedtem.
A nap, melyen a mérést eszközöltem, sajnos, igen borult volt, úgy 

hogy a lég hőmérséke csak 21 C°-ra emelkedett. Reggel sütött a nap, a 
levegő hőmérsékének maximuma 1 0  órára, a napsütés tartamára esik. 

A mint beborult a hőmérsék rögtön 4 C°-al alább szállott. A II. táblázat 
az észlelés napján a talajban 60 cm mélységig mutatkozó hőmérsék inga

dozásokat tünteti föl. Szél az egész nap folyamán nem fújt, úgy hogy a 
talajnedvesség mozgása tisztán az egyes talajrétegek hőkülönbözetén 
alapszik.

A fent közölt számokból annyit olvashatunk ki, hogy borús napon 
reggel 8  órától este 6 -ig a talajnedvesség tartalma 150 cm-nyi mélységig 
szaporodik, innen lefelé fogy egész addig mig a földárjához oly közeire 
érünk, a hol már a víz a szemcsék felületén a tapadás alapján is huzód- 
hatik felfelé. Ez évi felvételeim sürgős volta nem engedte meg, hogy a 
kísérletet megismételjen. Tekintettel azonban a tárgy fontos voltára, 
reményiem hogy a jövő év folyamán jobb felszereléssel nagyobb számú 
egész pontos vizsgálatokat fogok tehetni, melyek majd megmagyarázzák 
azt a sajátságos tapasztalatot, hogy: a futóhomokbuczka tetején 15 m 

magasságban m iért olyan nedves a homok száraz időben is, mint a síkon, 
daczára annak, hogy a buczkán a talajvíz 10— 12 m mélységben fekszik, 
míg a síkon azt m ár 1— 2 m -ny i mélységben elérjük. Továbbá, hogy: mi 
okozza a homok állandó nedvességét, oly időben is, a midőn a fekete agya
gos talajok I— 2 m -n y i mélységig már teljesen kiszáradlak és össze
repedeztek.

A hőmérsékingadozások és a talajnedvesség vizsgálatánál H ege I stván 
szőlőbirtokos úr volt segítségemre. Szives támogatásáért, és azért hogy fárad
ságot nem kiméivé, a leolvasásoknál engem napokon át felváltott, nem 

mulaszthatom el, hogy hálás köszönetét ne mondjak.
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I. táblázat.

A talaj 
mélysége

A gyűjtés ideje 

reggel 8 óraj este 6 óra

Többlet 4- 
Yeszte- 
ség —

Jegyzet

5 cm. 4-75 5-08 +  0-33 A számok a talaj

30 « 5-40 6-48 4- 1-08 víztartalmát jelzik 
százalékokban.

60 « 5-40 6-00 +  0-60 A homok 60 cm-nyi
70 « 5-06 6-80 4- 0-84 mélységig forgatva

100 « tí-28 6-40 4- 0-12 volt.

150 « 5’ 60 6-69 +  0-91

200 « 6-72 5-92 — 0-80
250 « 19-00 8-08 —  0-92

300 « 18-63 22-68 +  4-05

II. táblázat.

Időjárás Óra
Lég Fel-

szin 5 cm 17 cm 30 cm 90 cm

Hőmérsék Celsius fokokban

Napos 10 211.5 29.4 1 9.8 16.5 17.5 19

Homályos 11 22.8 3«.s 21.o 17.5 17.2 19
Borult 12 19.5 24.5 21.2 18.8 17.5 18.9
Homályos 1 % *2 26.5 22 19.o 18 18.9

Borult 2 20.5 24.o 21.5 20.o 18.5 18.9

Borult 3 21 25 21.8 20.5 19 18.9
Borult 4‘/í 18.9 20.r, 21 20.5 19 18.9
Borult őVs 17.5 18 20.5 20.5 19.5 18.9
Borult 6 1 6.5 17.5 19.5 20 19.6 19


