
C. A g ro g e o lo g ia i fö lv é te lek .

8. Jelentés az 1901-ik év nyarán végzett talaj fölvételi
munkálatokról,

T r EITZ PÉTER-tŐl.

Az 1901-ik évben a Nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi minisz
tériumtól következő megbizásokat vettem:

1. A múlt évi felvételemhez csatlakozva a 18. zóna XX. rovat lap 
nyugati részén, azután a 17. zóna XX. rovat lap ugyancsak nyugati ré
szén folytatni a részletes fölvételeket.

2. A részletes fölvétel érdekében a 20. zóna XXI. rovat lapnak eddig 
csak átnézetesen felvett részén Halas és Kis-Kun-Majsa vidéken reambu- 
lációt végezni.

3. Szeptember hó elején a Nagyméltóságú földmívelésügyi minisz
térium 53,221. VIII. 3. számú magas rendelete alapján Pécsre utaztam 
és ott B ucker A lajos központi m. kir. szőlőszeti felügyelő úrral Pécs 
szab. kir. város határának talaját térképeztem.

Mielőtt a feldolgozott területnek agrogeologiai leirására térnék át, 
kedves kötelességemnek ismerem felemlíteni, hogy az idei fölvételi munka 
fáradságát velem két társam osztotta meg. Egyike ezeknek G ü l l  V ilm o s  
úr, m. kir. agrogeologus, ki az idén területemen kezdte el az országos 
agrogeologiai felvételeket; másika Sá n d o r  P e r e n c z  úr, a zágrábi erdészeti 
akadémián a talajismeret tanára, a ki a sík vidéken folyó agrogeologiai 
térképezést óhajtotta nálam tanulmányozni. Fogadja ezen helyen mind a 
két úr odaadó buzgóságáért és fáradhatlan kitartásáért őszinte elismeré
semet.

A Nagy-Alíöldön folytatott felvételem folyamán történt, hogy inté
zetünk igazgatója, B öckh János ministeri tanácsos úr és az agrogeologiai 
osztály vezetője, Dr. Szontágh Tamás m. kir. bányatanácsos, osztály geo
lógus úr, kegyesek voltak munkaterületemen meglátogatni s velem együtt 
az egész lápterületet bejárni. Szakavatott tanácsaikért és utasításaikért,
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melyekkel engem a vidék geológiai alakulatát illetőleg elláttak, valamint 
hogy fáradságot nem kiméivé az uralkodó hőségben a területet velem 
beutazták, mélyen tisztelt főnökeimnek e helyen is hálás köszönetét 
mondok.

Dunavecse, Apostag, Szalk-Szt-Márton -vidéke.
A fölvett terület a Duna bal partján húzódik végig mintegy 10 km 

szélességben. Domborzata sokkal változatosabb, mint a minőt a tőle 
keletre eső lapon —  eltekintve annak futóhomok részétől —  tapasztal
tam. Az egész terület a Duna öntés-anyagaiból épült fel a szélnek közre
működésével. A Duna a szabályozás előtti időben kiömlött medréből s 
s tavaszi árvize a terület laposain futott le, azokat több-kevesebb homok
kal töltötte meg. A nyári és őszi szól a homokot felkavarta s szétterítette 
az egész vidéken. A laposok iránya ENy —» DK volt, az őszi és téli szelek 
iránya inkább észak-déli, így azután a magasabb hátak is északról húzód
nak délnek. Ilyen eredete van azon legmagasabb nagyobb térj edelmű hát
nak is, a mely Dunavecsétől keletre, Szalk-Szt-Mártontól kiindulva egye
nesen délfelé tart. Ez a Eodor-dülő és a Nagy-Székkuti dűlő, továbbá a 
Felső-, Alsó- és Újvárosi hegynek nevezett dűlők területe. Dunavecse előtt 
az eredeti alluviális lösz lerakodásra még újabb eredetű dunahomok tele
pült rá s ezt a magasabb hátat 5— 10 mt fölemelte.

A hátakat régi vízerek szegélyzik, a melyeken még a XIX. század 
elején a tavaszi idő alatt Dunavíz folyt. Ma már az erek legnagyobb 
részének kezdete és vége márgahomokkal van eltemetve, úgy hogy azok 
nem közlekednek többé a Dunával. De nem csak az ereket öntötte el 
helyenként a homok, hanem annak szálló pora feltöltötte a laposokat és 
tavakat is. A Nagyszék, a Fülőszék, a Mártonszék stb. azelőtt mély vizű 
tavak voltak és nádat termeltek, ma már csak tavaszszal áll meg rajtok 
sekély víz, ez is kiszárad nyáron s fehér kopár szék marad utána. A víz
állások talaja finom hulló por és kőliszt, melynek földpát ásványait a székes 
víz feltárta s a tófenék földjét agyagossá tette. Atalában az egész terület 
felső talaja, különösen a ma gazdasági mívelés alatt álló réteg, majdnem 
mindenütt eolikus eredetű, azaz a széltől fölkavart porfelhőkből leüllepe- 
dett lösz és buczkákká felhajtott homok. Ezen a részen van az alluviális 
löszterületnek kezdete.

Dunavecse, Apostag és Szalk-Szt-Márton városok ó-alluviális eredetű 
homokhátakon épültek. Ezen hátak az ó-alluviális Duna medrében homok
zátonyok, szigetek voltak. A Duna medre, mint ismeretes, folytonos sülye- 
désben van; a sülyedés magyarázatát azon kőgátaknak elmosásában kell 
keresnünk, a melyeknek egyike a Mohácsi sziget felett Battánál fekszik a
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folyás irányával keresztben a Duna medrében, a másika pedig az Alduná- 
nál duzzasztotta fel a folyó vizét, úgy hogy az rajta áttörve, a hires zu- 
hatagokat alkotta.

A jelzett homokszigetek 10— 15 m magasan emelkednek ki a mai 
dunai zátonyok fölé és 10 méterrel feküsznek magasabban a Duna eddig 
tapasztalt legnagyobb árvíz szintje fölött. Továbbá a homokdombok szer
kezete réteges, fent finom homok, lejebb durva murvás homok fekszik a 
régi meder fenekét kitöltő kavicsréteg fölött. A dombok szerkezete azonos 
a Duna-Pataj mellett fekvő haloméval, csakhogy ott az anyag, mely a 
kavicsrétegen fekszik, sokkal finomabb szemű. A felsorolt megfigyelések 
alapján mondhatjuk: először, hogy az említett homokhegyek régi zátonyok; 
másodszor, hogy a Duna völgye az időtől kezdve, midőn e zátonyok kelet
keztek, mai napig 5— 10 méterrel sülyedt.

A bejárt területen nevezetesek még a régi vízjárások medrei. Ezek 
a nagy és mély erekkel többé-kevésbé párhuzamosan haladnak, azonban 
egymással nincsenek többé összefüggésben, a mennyiben kezdetüket és 
végokét megint csak a futóhomok öntötte el. Feltűnő azonban, hogy ezen 
régi medrek között mindenütt egy-egy kis homokvonulat húzódik vé
gig, mely rendesen a medrek keleti oldalán a partot és mederközöket 
alkotó alluviális lösztalajon fekszik. A homokhátakban kis elődünékre 
ismerünk, melyeknek anyaga a medrekben tavaszkor végigfutó vízből 
maradt ott vissza s a szél azt a keleti partra hajtotta föl. Ilyen elő- 
dünék kisérik a medreket majdnem mindenütt. Közel a nagyobb homok
területekhez a dünéket újabb keletű hulló por, a «löszhomok» födte be; 
ilyen helyeken alakjok nem olyan típusos, a mennyiben a felső löszhomok- 
takaró az elődüne kiemelkedését elsimította. Dél felé azonban, különösen 
pl. a Nagy-ér alatt fekvő részen, még teljes érintetlen állapotban tanul
mányozhatók.

A bejárt területen következő geológiai képződményeket találtam:
ó-alluviális homok,
alluviális löszhomok,
alluviális lösz,
új-alluviális homok,
székes agyag,
Duna öntés talaja.

/

0-CLllvLviáblis h om ok . A bejárt területen három nagyobb ó-allu
viális homoksziget fekszik. A legfelső Szalk-Szent-Márton felett és alatt 
északnyugat-délkeleti irányú keskeny sáv gyanánt terül el. Alsó része már 
a szabadszállási határba nyúlik be. A második szigeten Dunavecse vá
rosa épült s szőlői erre vannak telepítve. Ez a sziget a Malom-érnek neve
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zett régi Duna-ágtól két: felső és alsó részre van osztva. A Malom-ér 
a szigetek között fekvő laposokkal nincs többé összeköttetésben, azt a 
sziget anyagából kifújt löszhomok eltöltötte. A felső homoksziget anyaga 
a déli részen az eredeti lerakódása helyétől a lösz hátán mintegy 1000—  
2000 méternyire haladt délkelet felé. A homoksziget alsó részén épült 
maga a város, legmagasabb pontján a temető áll, innen viszi a szél a ho
mokot délkeletnek s beteríti vele a régi Duna-medreket. A harmadik ho
mokszigeten épült Apostag; ezen domb anyaga egész a Sáka tóig haladt 
le és finom kifújt pora pedig ezt a régente mélyvizű nagy mocsarat tel
jesen feltöltötte, úgy hogy a kiszáradt tófenék nagy részét ma már mező- 
gazdasági művelés alá fogták.

A homokszigetek anyaga durvaszemű éleshomok, csak az 1-4S2 mili- 
méternél nagyobb szemek vannak benne legömbölyítve, biztos jeléül 
annak, hogy ez a homok csak vízben mozgott, hogy lerakódása óta 
semmi, vagy csak igen kis utat tett meg szárazon, mely alatt a finomabb 
szemcsék élei még nem kophattak le. A felső homok alatt több vékonyabb 
murvás réteget is találunk, melyben a murvaszemek szénsavas mészszel 
vannak összeczementezve.

A homok termőrétege barna színű, a mi arra mutat, hogy régente 
erdő állott rajta. Az erdőt kipusztították s a homokban lévő humusz az 
erdő lombsátora alól a napfényre kerülve, oxidálódott, kötőhatása meg
szűnt s a homok maga megindult. A barna, vasas humuszos réteg alatt 
fehér meszes a homok, a felső barna réteg tiszta állapotban mésztelen. 
A szénsavas csapadékvizek ugyanis az erdő humuszában oldva volt meszet 
a mélyebb rétegekbe lugozták, itt az organikus részek elégtek s a mész 
kiválott. A mennyi szénsavas mész a felső rétegből kilugzódott, annyival 
megszaporodott az alatta fekvő rész mésztartalma. Humuszos talajoknál 
ez a jelenség törvényszerű.

Az ó-alluviális homok termőtalaja kitűnő szőlőtalajt nyújt, miután 
minden egyes szemcse egynéhány vasoxidhidrát-réteggel van bevonva, 
elég vasas, jó l nitrifikál s a belevitt nitrogénvegyületeket sokáig megőrzi. 
Helyenként azonban, a hol az alsó meszes homok kerül felszínre, hogy 
a felső termőréteget elvitte a szél, ott sivány foltok keletkeznek s a növé
nyek nitrogénhiány következtében klorozisba esnek és elpusztulnak. Ilyen 
helyeken még az akáczfa is elsárgul és satnya lesz.

LÖSZ és löszhomok. A homok után korban következik az allu- 
viális lösz és löszhomok. Ez a lerakódás a legnagyobb terjedelmű az 
egész területen. Eredetileg az idősebb ó-alluviális homokra települtek rá s 
csak a magasabb homokdombok emelkedtek ki belőle ; de miután a dombokat 
borító erdőket letarolták, a dombok homokja megindult s rászakadt a
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lösz és löszhomok-lerakódásra, úgy hogy ma a homokszigetek közelében 
a lösz fent is, lent is homokrétegek közé van fogva.

A mellékelt szelvényen I a felső fiatal alluviális homok, a mely 
nedves helyzete következtében elhunmszosodott és homokos vályog termő
talajjá vált. II és III a löszréteg, ennek felső részén a termőtalaj

1 =  homokos vályog ; 1L =  agyagos vályog; I I I  — lösz ; IV  =  durva homok.

40 centiméter vastag agyagos vályog, az alatta fekvő tiszta löszréteg 
70 centiméter vastag s a IV alsó durva hon^okrétegre van rátelepülve. 
A szelvény Dunavecsétől keletre fekvő hátról való.

A lösz anyaga teljesen azonos a diluviális lösz anyagával, csakhogy 
nem olyan összeálló. A lösz összeállóságát a szénsavas mész adja, amely 
a lösz anyagszemcséit összeczementezi. A szénsavas mész a humusz fel
táró hatásának köszöni létét, a humusz-savak a löszpor finom ásvány
szemcséit feltárják s a szénsavas márga kiválik. Ezt a szénsavas csapadék
vizek feloldják s lefelé való szüremkedésük alkalmával útközben lerakják, 
a lösz anyagát összefüggő kőzetté kötve össze. A diluviális löszön lerakó
dása óta aránytalanul több meszet tartalmazó víz szüremkedett át és így 
természetes, hogy az összeállóbb, keményebb, mint az alluviális lösz.
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A két anyag porozitásában, a mennyire azt szabad szemmel meg
ítélhetjük, nem látni különbséget. Miután képződésük azonos, szövetük
nek is hasonlónak kell lenni.

A lösz olyan helyeken, a hol vízállások környékezték, hogy az állan
dóan nedves volt, helyben állva elváltozást szenvedett. A vízállásokban a 
Tisza-Duna közén mindenütt kivétel nélkül széksó keletkezik. Ez a szék
sós víz átszivárog a löszrétegbe, annak kapillaritása folytán a felszínre 
jut, itt elpárolog és székessé teszi a talajt. A székes föld, ha kiszárad, 
nagyon erősen összehúzódik, minél nagyobb a föld széksótartalma, annál 
nagyobb annak összehúzódása. A lösz is, ha széksót tartalmaz, veszít 
porozitásúból. A porozitása a széksótartalommal fogy ; a csapóföld, a leg
jobban elszékesedett lösz, teljesen tömött, nem vízátbocsájtó, sárga színét 
is kisebb-nagyobb mértékben elvesztette, megfehóredett. A színváltozást 
a beszüremkedő székes víz humuszsavas sótartalmának bomlása idézi 
elő. A székes víz igen sok humuszsavas alkaliát tartalmaz, a melyek az 
altalajban elbomlanak, bomlási folyamatukhoz oxigént igényelnek. Az al
talajba oxigén nagyon kevés jut, s így a bomlást előidéző baktériumok a 
szükséges oxigént a lösz vasoxidvegyületeitől veszik és oxidulsókká redu
kálják azokat. Ezzel a redukáló folyamattal lépést tart a lösz elszíntele
nedése. A vasoxidulsók szénsavas és humuszsavas vízben könnyen old
hatók, ha a talajban lévő víz évente felujul, akkor a talaj vastartalmát is 
feloldja, a talaj agyagos része teljesen vastalan lesz s a föld színe száraz 
állapotban egészen fehérre válik. A csapóföld színe helyenkint itt is egé
szen fehér vagy legföljebb gyengén sárgás.

S zék es  ta la j fé le s é g e k .  A lösz .képződése alkalmával nemcsak 
a szárazföldre, hanem a vízállásos helyekre is ugyanolyan mértékben hull 
a por. A szárazföldet fedő gyepréteg humusz csak kis mértékben tárja 
föl a hulló por ásványait, a lösz termőrétege, a vályog normális körül
mények között laza porózus s csak kevés agyagos részt tartalmaz. Vizes, 
nedves helyeken, réteken, a feltalajban, savanyú humusz van, ez savas 
hatásánál fogva már sokkal erősebben tárja fel a lehullott ásványszemeket, 
ennek következtében a keletkező termőtalaj agyagos vályog vagy vá- 
lyogos agyag lesz. Ha a humusz nagyon savas, a talaj pedig állandóan 
nedves annyira, hogy a feltárással a talaj teljes elmésztelenedése is be
következik, akkor a lösz termőrétege fekete humuszos agyag, úgynevezett 
szurokföld lesz.

A szurokföldek lassanként természetes vagy mesterséges lecsapo- 
lással kiszáradnak, a bennök összegyűlöm lett szerves anyag ilyen körül
mények között elbomlik, a bomlási termények, a hamu-alkatrészek bent 
maradnak a talajban, ott a csapadékvizektől feloldatnak s velők együtt
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tavaszszal lefelé, nyáron és őszszel felfelé mozognak. Útközben a meszes 
altalajban szabad szénsav jelenlétében cserebomlást szenvednek s meg
születik a szóda. — A káli- és az ammonsók elégtelen kilúgzásnál is 
kivitetnek a talajból, míg a nátronsók, a széksó és a konyhasó, megragad
nak keletkezési helyükön s csak nagyobb mérvű mosás által távolíthatók 
onnan el. Ilyen módon keletkezik e székes talaj a lösz fölött, az úgy
nevezett termő szék.

A nyár és az ősz folyamán a felfelé húzódó talajnedvesség felhozza 
a széksót is a mélyből a talaj felszíne alá, sőt elpárolgása után azt a 
talaj felszínén hagyja vissza. —  Az őszi és tavaszi esők, az olvadásnál a 
hóié a talaj felszínén és felső rétegeiben lévő sókat kimossa, leviszi magá
val a mélyebb helyekre a laposokba. A laposokban nem újulhat fel a 
víz, hanem itt újabb sóoldatok hozzájárulásával évről-évre töményebb 
lesz, annak széksó és más sótartalma folytonosan emelkedik. A lösz egy 
része ebbe a székes vizekbe hullott bele, melyeknek szódatartalmuk alapján 
rendkívül erős feltáró hatásuk volt. A székes vizekben növényi élet alig 
van, ennek következtében a tófenék nem is humuszos, továbbá az ásvá
nyok feltárásánál szabaddá váló szénsavas mész is megmarad a talajban.

Ennek a vegyfolyamatnak, illetve mállási folyamatnak eredménye 
egy rendkívül meszes (40% a mésztartalma), agyagos, fehérszínű talaj, a 
mely a «Seekreide» —  tavi kréta -— elnevezés alatt ismert tavi üledé
keknek felelne meg. Csakhogy, míg az eredeti tavi kréta sós föld, de só
tartalmának nagy része kénsavas és sósavas sókból áll, addig ez a duna- 
völgyi fehér talaj csak nyomokban tartalmazza a kénsavat, sótartalmának 
főrésze széksó, mely utóbbi só a fehér tófenekeknek, a csapóföldnek, 
terméketlenségét fokozza. Vizesen szétfolyik és csontkemény rögökké 
szárad stb.* A mai nagy székek talaja mindenütt csapóföld, nyáron át 
kopár, fehér színű, terméketlen talaj. Olyan helyeken, a hol a tó mellett 
homok volt, hogy a szél homokkal boríthatta be a tó fenekét, ott még a 
homok ismeretes víztartó képessége alapján a növényzet nem pusztul ki 
nyáron sem. A hol azonban tiszta anyaföld a felszín, ott kiszárad, azután 
teljesen megkopaszodik a föld, kopár, fehér folt marad a víz helyén.

U j-a llu v iá lis  h o m o k .  A dunai zátonyokról a szél alacsony 
vízállásnál ma is felhajtja még a homokot a löszterületre. Alkalmam volt 
Dunavecsén tapasztalni, hogy a szél a friss dunai homokot áthajtotta a 
töltésen, a homok a szól előtt átfutott egy 4— é>'mj  magas akadályon.

A löszre érve, ezen a homok gyorsan halad tova, hátat és lapost
5— 10 dm vastag réteggel terít be egyaránt. Nevezetes hely az Apostag

* M. kir. földtani intézet évi jelentése 1899-ről. 100. lap. (Európa földleírása. I
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alatt levő Fülő-szék területe. Ez a szék még nem is olyan régen mély 
mocsaras tó volt, ma már a felső részét egész elöntötte a homok s az 
emberek a régi tófenéket mezőgazdasági mívelés alá fogták.

Az új-alluviális homokot a régibb korú homoktól humuszának színe 
alapján lehet szabad szemmel megkülönböztetni. A homok csak a vizesebb 
helyeken maradt meg, a szárazabb helyekről tova vitte .a szél, így azután 
a homok humusza, mint nedves helyek humusza, fekete, kiszáradva szürke. 
A régi korú homokdombok erdővel voltak fedve, azoknak humusza erdei 
származású, tehát barna. Továbbá az új homok szemei teljesen tiszták, 
a régi homok szemei fent vasoxidhidrát kéreggel, az alsó részeken mész- 
kóreggel vannak bevonva.

A Duna Öntés földjei. Öntésföldeket változatlan állapotban 
első sorban a Duna árterén azután a dunai védtöltésen belől a védgát 
közelében találunk; végül azon régi erek és medrek fenekén, melyek még 
ma is a Duna árterén lévő laposokba nyílnak.

Az öntésföldek kétfélék, iszapos homokok és agyagos iszapok. 
A Duna iszapja igen meszes, ennélfogva öntésföldje a növényzet és a 
földi giliszták munkája behatása alatt homokos vályog és vályog termő
földdé válnak. A nyers öntésföldek világos szürke színűek; nagy mész
tartalmúk a lerakodásuk alkalmával hozzájok keveredett organikus anya
gokat hamar elégeti, így nem olyan termékenyek mint pld. a Tisza 
mésztelen iszapja, amely általában sokkal több humuszos anyagokat 
tartalmaz. Gazdasági művelésnél a dunai öntéstalajok erős humuszpót
lást igényelnek, hogy teljes termőképességüket kifejthessék; minél homo
kosabb a lerakodás, annál gyorsabban oxidálódnak benne, magas mész- 
tartalma következtében, a belekevert humuszos anyagok.

Az öntésföldek területén lévő erek állandóan nedvesek voltak, ben
nük tenyésző buja mocsárnövényzet alatt savas hatású humusz szaporo
dott fel, mely egyrészt az iszap finom ásványszemeit feltárta, az ér fenekét 
agyagossá változtatta, másrészt a felszint mésztelenítette. így keletkeztek 
a fekete mésztelen agyagsávok, melyek a világos szürke, meszes földű 
öntésterületet sűrűn áthálózzák. Több helyütt a régi fekete földű ereket 
új öntésiszap födte b e ; az altalajban lévő agyagréteg a növényzet víz
ellátását nehezíti meg, ilyen foltokon a tartósabb szárazságnál a növény
zet kisül.

Meteorologiai viszonyok.
Nem hagyhatom említés nélkül azon feltűnő időjárási különbsége

ket, a melyeket itt, a Duna völgyében közvetlen a Duna mellett, és tőle 
keletre 10— 15 km-nvi távolságra eső területen tapasztaltam.
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A legfeltűnőbb különbséget mutatja a hőmérsék eloszlása. A Duna 
mellett napon egész nyáron át nem emelkedett 38 C°-on felül a hőmér
sék; a nagy síkságon pedig ugyanakkor 40— 45 G° mértem. Ha a Duná
tól kiindulva keletfelé haladunk, a hőmérsékemelkedés olyan hirtelen, 
hogy azt még hőmérő nélkül is észre vehetjük.

A második különbséget az eső járásában találjuk. A Duna mellett 
mindig több eső jár, mint a Dunavölgy belső sík és aszályos területén. 
Kun-Szt-Miklós és Akasztó között fekvő területen rendes az aszály, ottani 
fölvételem alkalmával több éven át 80— 110 nap is elmúlt eső nélkül. 
A zivatarok rendesen eső nélkül folytak le. A nyári viharok óriási por
felhőket kavartak fel, melyekből a szél elálltával vastag porréteg hullott 
a földre. Egy ízben egy vihar után végzett mérésem szerint a gyepet 
8 mm vastagon borította egyenletesen a portakaró.

A szél nagy sötét felhőket hajtott ezen aszályos terület felett el, 
melyekből köröskörül sűrű zápor hullott a földre, csak az aszályos rész 
maradt eső nélkül.

Több Ízben volt alkalmam tapasztalni, hogy egyik-másik sötét felhő
ből nagy zápor indult meg, a földre azonban csak igen ritkán hullottak 
az apró esőcseppek, a zápor lefelé haladtában mindjobban ritkult, a leg
nagyobb rész esés közben elpárolgott, a földre csak kis része jutott le. 
Ezt a jelenséget csak úgy tudom megfejteni, ha feltételezem, hogy a le
vegő az aszályos területen nagyon száraz, páratartalma állandóan kisebb, 
mint a Duna melletti rész, a Tisza-Duna közi magas homokhát légköré
nek páratartalma, a hol a felhőből megindult nyári esők nagyobb mérvű 
párolgás nélkül jutnak le a földre. Ebbéli nézetemet sajnos, számadatok
kal még nem tudom igazolni, mert eddig a levegő páratartalmának mé
résére alkalmas műszerem nem volt.

Reményiem azonban, hogy a jövőben engedélyt fogunk kapni ilyen 
műszerek beszerzésére, a melyekkel végzett megfigyelések nemcsak a fent 
leirt sajátságos tünemény okát fogják megvilágítni, hanem a löszképződés 
ismeretéhez is fontos adatokat fognak szolgáltatni. Az említett aszályos 
területen ma is legerősebben folyik a löszképződés, nagyobb mérvű por- 
hullás csak igen száraz, kevés vízpárát tartalmazó levegőben történhetik, 
a hol a felkavart por változatlanul lebeghet hosszabb ideig a levegőben. 
Nagyobb páratartalmú levegőben a felkavart porszemcsékre útközben víz
párák rakodnak rá, így súlya megnövekedvón, felszállási helyétől csekély 
távolságra juthat csak el, hamar lehull.

A levegő páratartalmának mérése tehát geológiai tünemények lefo
lyásának magyarázatához fontos adatokat szolgáltat. Kívánatos volna, 
hogy a Kis- és Nagy-Alföldön dolgozó geológusoknak egyszerű szerkezetű 
a légkör páratartalmát jelző műszerek beszerzése engedélyeztetnék.


