
C ) Agrogeologiai fölvételek.

13, Soltvadkert Halas városok határának földtani leírása.
(Jelentés az 1903. évi agrogeologiai fö lvételről.)

Tbeitz Péter tői.

A 42,135/IV. 3. b. számú magas rendelet értelmében, kapcsolatosan 
az 1896. évi fölvételekkel, Kiskőröstől keletfelé a 19. zóna, XXI. rovat lap 
délnyugati részén végeztem a fölvételeket. Az új terület földolgozása után 
a fentidézett magas rendelet még az 1895. évben átnézetesen térképezett 
20. zóna, XXI. rovat lap egész területének reambulálását is kitűzte fel
adatomul. E második megbízatásnak azonban csak részben tehettem ele
get, mert az 1895-ik évi fölvétel két 75,000 lapra terjedt, az ezen évben 
térképezett terület 2136 négyzet kilométert foglal el. így természetesen 
a munka a területet főbb vonásaiban tüntethette csak fel. Most midőn a 
nevezett lapot kiadása ezéljából reambuláltam, több részét részletesebben 
kellett újra bejárnom, így az idő rövidsége nem engedte a munka befeje
zését. A lap keleti szélén Majsa határa a jövő évi fölvételre maradt.

A nyár folyamán 658/903. számú magas rendelet értelmében Baranya 
megyébe küldettem ki, hogy az ott dolgozó két szőlőszeti szakférfinek 
talajtérképezési munkájában segítségére legyek.

Kedves kötelességemnek tartom Dr. Nagy Mór úr Halas város pol
gármesterének, Veiszmár Mihály úr kisszállási uradalom jószágfelügyelő
jének hathatós támogatásukért, melylyel munkámban segítségemre voltak, 
őszinte köszönetemet kifejezni.

*

A térképezett vidék a Duna-Tisza közi magas hát nyugati részén 
terül el. Rajta találjuk az Alföld legmagasabb dombjait, a Jankovácz és 
Rém közötti homokhalmokat, a melyeknek legmagasabb csúcsa 174 m. 
tengerszini magasságra emelkedik. Innen délfelé síkabb terület következik, 
itt kezdődik a telecskai fensík, ennek a felszíne 30 m-rel alacsonyabb.

A magas csúcstól észak és kelet felé még több halmos homokvidék 
van, a melyeket egymástól szélesebb vagy keskenyebb völgyek választa
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nak külön. Mindjárt a jankováczi homokoktól északra egy széles völgyet 
találunk, a Fehórtó-pusztát, melynek enyhén halmos földjén kitűnő szán
tók állanak. A Fehértó-puszta a Sivány-hegy meredek lejtőjű kopár bucz- 
kái és az Inoka-puszta homokdombjai közötti völgyet alkotja. Ez az 
utóbbi futóhomok terület már alacsonyabb fekvésű, rajta a buczkáknak 
sokkal szelidebb lejtői vannak s már nagyobbrészt mezőgazdasági művelés 
alatt állanak. Keletfelé közvetlen az inokai homokok mellett találjuk az 
Öreg-szőlők magas homokjait, továbbá a Kistelek és Pirtó puszták erdős 
ligetes halmait. A legmagasabb halmok itt sehol sem emelkednek 150 
méter fölé. A pirtói bomokvonulat északnyugat felé a kiskőrösi erdőben 
leli folytatását, ez a bejárt terület legvadabb része; itt mozog legerőseb
ben és még akadály nélkül a homok.

A kiskőrösi erdő dombjai északfelé lassanként 27 m. eséssel leeresz
kednek a Böszér puszta sík fekvésű szántóira, a melyek innen megszakí
tás nélkül egész a Duna völgyéig ereszkednek alá.

A böszéri szántók kapcsolatban vannak a hasonlókép sík czebei puszta 
termékeny földjeivel. Czebe pusztáról délfelé haladva, Soltvadkert város 
szántóföldjeire érünk, melyek apróbb homokhalmokkal tarkítva keletfelé 
a kisbocsai erdő és a Tázlár-puszta, délfelé pedig a Pirto-puszta ligetes, 
buczkás bomokvonulatáig terjed.

Böszér-puszta és Soltvadkert városa szántói között még egy homok- 
dombvidék húzódik északdéli irányban s beleolvad délen a kiskőrösi erdő 
homokjába. E halmokra telepítették a város szőlőkertjeit.

A város szántói a kisbocsai erdő és a tázlári erdő magas, halmos 
homokja északdéli irányban szegélyzik a nagybocsai és tázlári agya
gos szántók területét. A kisbocsai erdő dombjai a Lázár vizénél véget 
érnek, ezen alól már a tázlári szántók síkja következik. A tázlári erdő 
homokhalmai a bodoglári és kötönyi erdők, továbbá a pirtoi buczkákkal 

, egy összefüggő bomokterületet alkotnak, melyből a tázlári erdő keskeny 
vonulata nyélként nyúlik ki észak felé a szanki erdő homokjaiba. Ezen a 
mintegy 80 négyzet kilométernyi kiterjedésű homokterületen déli irány
ban áthaladva, Halas város szántóterületére érünk, a Felső-Szállás és 
Harka pusztára. Halas városától keletre egy alacsonyabb fekvésű völgyet 
találunk, a mely keletfelé lejt s a Tisza völgyére nyílik, rajta találjuk 
Halasnak legjobb szántóit és kaszálóit.

Közvetlen a város alatt a völgy délnek fordul s a Füzes és Göböl- 
járás pusztákon át a délfelé kiszélesedő Kis-Szállás pusztával belenyílik a 
telecskai fensík híres termékenysegű síkjába. Kis-Szállás puszta szántóit 
keletről egy nagy kiterjedésű bomokvonulat határolja, mely a lap déli szé
léből kiindulva Négyesi erdő, Sasheverő, Balota, Puszta-Eresztő neveket 
véve fel, 3-—4 km. szélességben egyenesen északnak tartva, Halasig fel
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nyúlik s ott a keletnyugat fekvésű, mintegy 60 km2 kiterjedésű zsanai 
homokokra támaszkodik rá.

A Zsana puszta 130 m. magas homokterülete a legszélső keleti na
gyobb futóhomokterület, innen a Tisza völgyéig csak kisebb futóhomok
szigeteket találunk elszórtan, a síkabb természetű homoki szántók között. 
A térszín Halastól kelet felé erősen lejt a lap szóiéig 27 km. távolságra 
27 m. esik, kilométerenként 1 m. az esés.

A zsanai homokdombok ugyancsak délfelé alacsonyodnak. A futó
homok-halmoknál az esés 10 m, ennyivel fekszik a balotai szántók szintje 
a homokbuczkák átlagos magassága alatt, innen azután az esés egyenletes 
egész Szeged városáig, összesen 40 m. a távolság cca 40 km., így tehát a 
térszín esése szintén

A körülirt területen a vizek általában északnjurgat délkeleti irány
ban mozognak. Leginkább a magas homokkerületekből erednek s majd a 
felszínen, majd a homokhalmok alján átszivárogva, bujkálva, eljutnak a 
Tiszába. A mai állapotban a Pirtó homokvonulat a vidék vízválasztója. 
Pirtótól északra eső tavak tavaszi vize a Duna völgyébe folyik le, míg e 
határvonaltól délre minden völgy a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik. 
A majsai laposok, a Harka-tó, Sás-tó, Halasi-tó, sőt a legkeletibb fekvésű 
Fehér-tó vize is a Tiszába ömlik, daczára annak, hogy négyszer-ötször 
nagyobb távolságra fekszenek a Tisza völgyétől, mint a Dunától.

A régi feljegyzések és bemondások alapján az 1870. és 1880. nagyon 
nedves években, a vizek a pirtói háton is átfolytak, nevezetesen a víz a 
kiskőrösi határból a Soltvadkertnek jött, a Bőszér-tó felett az országutat 
áttörte s bele ömlött a tóba, ezen áthúzódva, a kiskőrösi erdő buczkái kö
zött a pirtói nagy tóba jutott, a mely már a Tisza vízgyűjtő területéhez 
tartozik. A víz a bőszéri szőlők között levő laposokon folyott le. A régi 
vízfolyások ma 5— 8 m. mélyen vannak az időközben ráfújt homok alatt. 
A laposokban sok helyütt megfúrtan a régi lösz felszint, a vízfolyások tér- • 
mészfctesen még a lösz felszínénél is mélyebbek voltak. A lösz Pirtó ho
mokjai alatt nagyon mélyen van eltemetve, ha a víznek nem is volt e 
részen nyílt folyása, -— bár bemondás után mély csatornán folyott a ho
mokbuczkák között, —  mégis a laza nagyszemű futóhomokon könnyen 
áthúzódhatott, a déli részén fakadó víz gyanánt került a felszínre s folyott 
le a halasi völgyekbe.

De nem szükséges, hogy az a víz folyjon le a Tiszába, mely a 
kiskőrösi laposokban gyűlt össze, elég ha ennek térszíne oly magasra 
emelkedik, hogy minden vizállásos területet megtölt. A homokterületen a 
földárja mindig arányosan emelkedik a felszínnel. Ha már most a belvíz 
a homokhalmok közötti völgyekben, a nagy hó olvadási vize következté
ben, olyan magasra emelkedik, hogy eléri a halmok futóhomokját, az ege-
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szén teliszívja magát vízzel, úgy, hogy ha még több eső is jár a tavasz- 
szal, a víz már nem tud a homokba beivódni, hanem a felszínen szalad 
le a völgyekbe. A homokterületen ma a völgyek 4— 6 m-rel feküsznek 
alacsonyabban, mint a vizállásos területek a homokvonulat lábánál, ha 
tehát a víz beivódott a homokba, a buczkák déli oldalán fakadt újra fel 
s elöntötte a laposokat.

A belvíz tisztán a csapadék vizekből származott, a mely a talaj 
vízzel telített állapota, a földárja magas volta miatt a felszínen volt kény
telen lefolyni.

Napjainkban a talaj felső rétegei annyira ki vannak száradva, hogy 
azok az évi csapadékvizét mind feltudják venni, fakadó víz mostanában 
ritkán támad. Ha azonban újra esősebb évek következnének be, akkor 
hamar megindulnának a belvizek s ha jó előre nem fogunk folyásuk irá
nyításáról gondoskodni, úgy mérhetetlen gazdasági károknak válhatnak 
okozóivá, a mennyiben éppen a mélyen fekvő sík területeket öntenék el, 
melyek a homokvidékeknek legtermékenyebb és legértékesebb szántói.

A belvizek levezetésére, illetve szabályozására jó útmutatással szol
gál a vidék természetes lecsapoló árka, a mely a Fehértó-puszta lapo
saiból kiindulva a Fehértó fölös vizét is levezeti s a lap déli szélén a 
Kőrös nevű vízfolyásba nyílik. A Kőrös az útközben eső tavak vizét is 
felveszi s Palics alatt kilép a löszterületre, ezen délkeleti irányban végig
folyik s Kanizsa alait ömlik a Tiszába.

Nem mulaszthatom el ezúttal sem a belvízlevezetés tervezőit óva 
inteni a vizek egyszerű lecsapolásától, mert ezen az aszályos vidéken az 
egyszerű vízlevezetés rossz terméseknek és a talaj elszikesedésének válik 
okozójává. Míg a víz szabályozása, esetleg rétöntözésre való összegyűj
tése a vidék mezőgazdaságára rendkívül előnynyel járna, addig a puszta 
lecsapolás vagy víztelenítés csak az aszályt növeli s a rétek kihasználását 
egyenesen lehetetlenné teszi.

Geológiai leirás.

A Duna— Tisza közén a homok mintegy 6000 km3 területet borít be 
s helyenkint 8— 20 m. vastag rétegű. Ez az óriási mennyiségű homok mind
azon vízfolyásokból rakódott le, a melyek a hegységekből az Alföld 
medenczéjébe ömlöttek bele. A homoklerakódás abban az időben kezdő
dött, midőn már a medenczéből a levantei tó vize lefolyott s a helyén 
több kisebb édesvízi tó maradt, melyek egymással időlegesen kapcsolatban 
voltak.

A Duna folyása ekkor még nem alakult ki, a hegységekből leömlő 
vizek különböző utakon folytak le a nagy medenczébe. A medrek mentén
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a nagy medencze peremén a víz esésének csökkenésével kavics- és homok
rétegekből nagy törmelékkúpok keletkeztek. A duna— tiszaközi homokhát 
anyaga is ilyen eredetű törmelékkúpokból származik.

A Duna völgyében három törmelékkúpot lehet kimutatni. Az első a 
legrégibb a Szt.-Lőrincz melletti kavicskúp. A második Ercsinél kezdő
dik s Haraszti— Dunavecse között egéaz Fülöpszállásig terjed. A harmadik 
Duna-Eöldvárnál kezdődik, anyaga egészen Jankováczig követhető. Végre 
a Paks és Szekszárd között északnyugat-délkeleti irányban húzódó nagy 
völgy szinte egy régi vízfolyás helyét jelöli, melyen nagymennyiségű ho
mok jutott a Duna— Tisza közére ; a leszállított anyag egy része Jankováez 
éz Baja között található homoklerakódás.^

Az idei fölvételi területet azon törmelékkúp anyaga borítja, a mely 
Duna-Pöldvártól kiindulva, a régi Duna völgyén húzódik délkeleti irány
ban s Jankovácztól északra ért véget. A Duna kialakulása után ezt a tör
melékkúpot keresztülvágta, anyagát sokhelyütt elmosta s új hordalékkal 
pótolta a régi helyét. Ma a régi anyagnak csak egyes maradványait talál
juk szigetenként a Duna völgyében. Dunapatajnál van egy nagyobb kavics
sziget, tőle délkeletre a Szakmán dombon az altalajban durva murvás 
rétegeket találunk; a Császártöltés és Hajós közötti magas partszakasz
ban még megtaláljuk ennek a murvarétegeknek foszlányait a lösz alatt, a 
kapcsolatot a part alatt folyott Dunaág elmosta.

A Duna völgyében a törmelékkúpnak csak a legalsó rétegei ma
radtak meg, a felsőket a folyó elhordta. A magas parttól Császártöltéstől 
délre már a felső finomszemű rétegek is megmaradtak; anyaguk általá
ban homok. A vastag homokrétegeket vékony iszappadok választják el 
egymástól. E rétegcsoport szelvénye hasonó a halasi fúrott kutak szel
vényéhez.

A diluviumban rakodott le a hazánk sík és dombos belső területeit be
borító lösz. Az eddigi kutatások azt bizonyítják, hogy hazánkban is két 
fázisát különböztetjük meg a lösz képződésének. Aran egy I-ső vagy alsó 
és egy Il-ik vagy felső löszrétegünk. A két löszréteg egy barna, vagy 
veres, helyenként szürke agyagos löszréteggel van egymástól külön
választva. A két löszréteget nemcsak a Duna bal partján, hanem Pest-, 
Baranya-,* * *  Somogy- és Tolna megyékben, továbbá Tokaj hegyalján a Ko
pasz hegyet fedő löszrétegekben is megtaláltam.

A Duna jobb partján Duna-Apostag és Paks közötti szakaszon, Apostag-

* T beitz Péter: A  D una— T isza  közének ag rogeo log ia i le írása. (Fö ld t. K özi. 
X X X I I I .  kötet, 7— 9. füzet.)

* *  T reitz Péter : M ecsek és a Zengő hegycsoport d é li részének agrogeo log ia i 
v iszon ya i. (M . k ir. Fö ld tan i In téze t év i je len tése, 1902. L a p  137.)
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tói Dunaföldvárig s Bölcskétől Paksig megvan a két löszréteg, a közéjiső 
részen azonban csak egy, a felső található; az alsó löszrétegnek egy víz- 
hordta rétegcsoport felel meg, a melyben finom homokrétegek márga- 
rétegekkel váltakoznak. Ebből azt következtethetjük, hogy az első lösz 
lerakódása idejében itt még víz járt s homokot és iszapot rakott le. Duna- 
Földvártól északra és délre megszakad a part, ott belenyúlik a Duna völ
gyébe az a nagy homokterület, melyen át még az. alluviumban is folyott 
le víz.

A bal parton Keceltél Bajáig magas part húzódik végig, melynek 
lábánál még a történelmi időkben a Duna vize folyott. A part szelvénye 
hasonló a jobbparti löszfal középső részével. Itt is csak egy löszréteg, a 
felső van meg. Alatta homokrétegeket találunk. A legnagyobb szemű 
homokrétegeket Hajós községi út feljárójánál találjuk a lösz alatt; ettől 
a ponttól észak és délfelé, a mennyire a föltárásokból kivehettem, mindig 
finomabb az alsó rétegek anyaga. Az első lösz lerakodása alkalmával 
tehát ezen a területen még vízjárás volt, ennek a fő folyása az imént em
lített hajósi feljárónál jutott a mai diluvialis területre. A második lösz
réteg lerakódása alkalmával már szárazra vált ez a terület, úgy hogy a 
hulló por 6— 8 m. vastagon fedte be a vízi üledékeket. De a lösz csak 
1— 4 km. széles vékony szegélyként fedi a diluviális partot, legnagyobb
részt fiatalabb származású futóhomok és löszhomokkal van befedve. 
A  löszréteg északon egészen Kiskőrös alá ér, ott az idei fölvételi terü
letemre is lehúzódik. Kiskőröstől északra már nem találunk löszlerakódást, 
hanem csak vízi rétegeket, itt tehát még a felső lösz lerakódása idejében 
is víz folyott. A felső lösz Kiskőröstől kiindulva Halasig követhető, azon
ban nem alkot egy összefüggő takarót, hanem több helyen meg van szakítva 
és helyenként futóhomokkal vastagon borítva. A löszben továbbá hosszú 
délkeleti irányú völgyeket találni, a melyekben igen finom egyszemű tiszta 
fehér homokból álló hosszú, elnyújtott, egymással párhuzamosan haladó 
dünék húzódnak. E dünék Kiskőröstől egész Halasig követhetők, közben 
több helyütt fedetnek be futóhomokkal. A dünék homokja élesen elválik 
a futóhomok anyagától.

A nevezett hosszúkás homokvonulatokat vordünéknek tartom, a me
lyeket a szél a vízfolyásokból fújt ki s a partok mentén halmozott fel. 
Keletkezésüket a felső lösz lerakódása idejébe teszem. Ekkor még a kis
körös— vadkerti résztől északra eső területen egyes ereken víz íoly ott nyu
gat-keleti irányabn. A vizek tavaszszal megdagadtak s sok homokot szál
lítottak ; a nyár folyamán egyes ágaik kiszáradtak, a mederben lévő homo
kot a szél kifújta s elődünét épített belőle a meder partján. E medrekben 
a víz folyása fokozatosan csökkent, a fölfolyás más irányba terelődött,, itt 
már csak a tavaszi ár futott le, hordaléka e szerint igen finomszemű volt.
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A szél ebből már csak homokos löszt fújhatott ki és ezzel 
borította be az alsó homokréteget. A homokból a homo
kos löszbe az. átmenet teljesen fokozatos, a lösztől azon
ban a felső homokos lösz élesen elválik.

Az eddig elmondottakból láthatjuk tehát, hogy:
1. A Duna mai folyása a diluviumban az Alföldön 

még nem volt kialakulva, a hegységekről a nagy meden- 
czébe ömlő vizek több ágra oszolva húzódtak rajta végig.

2. A diluvium elején a Duna— Tisza köze vízjárásos 
hely volt, a víz nyugatról keletnek folyt rajta, a vízfolyás 
iránya a mai Duna völgyeit keresztezte.

3. A vízfolyások lassanként párhuzamosan észak 
felé helyeződtek el. A második löszréteg lerakodása után 
már csak Kiskőrös felett folyott át a háton a víz. Az 
uralkodó északi szél mindig a délen fekvő medreket te
mette el s az északi meder vált főmederré.

4. Az utolsó időbeli vízfolyásokban lerakodott anya
gokat a szól az idősebb korú rétegekre fújta rá. A homok 
mint futóhomok, az iszap mint lösztakaró borította be 
őket.

A fölvételi területen a felszínt mindenütt a legutolsó 
vízfolyásokból származó homokrétegek borítják. A homok
takaró helyenként csak 1— 2 m. és igen finom szemű, 
helyenként azonban 10— 20 m. vastag és durvaszemű.

A homok alatt majdnem mindenütt megvan az idő
sebb lösz takaró. A mellékelt szelvény (1. ábra) mutatja 
a lösztakaró helyzetét. Tázlár székes tavától a tázlári 
erdőn át egész a majsai földekig terjed, hossza 15 km.

A szelvényen:
1. A futóhomok.
2. Székes tófenék.
3. Lösz.
4. Iszap- és homokrétegek váltakozva.
Láthatjuk rajta, hogy a völgyekben a lösz min

denütt a felszínre bukkan s a futóhomok rajta fekszik. 
A magas homokterületen 13 m. vastag a homoktakaró. 
Sajnos, alkalmas fúró hiányában nem tudtam itt az alsó 
löszréteget konstatálni. A homokbuczkák közötti tavak 
azonban mutatj ák, hogy a homok alatt ott is meg kell lennie 
az agyagosabb vízrekesztő löszrétegnek különben a homo
kon ilyen magasságban nem maradhatna meg a tó vize.
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Vadkert városa körül a homoki alatt kihágásnál mindig megtalálják 
a löszréteget, a kútvíz rendesen ez alól fakad.

A jelzett löszlerakódás egyidős a felső második löszszel, de e réteg 
keletkezésének csak utolsó idejében rakódott le. Alatta homok- és márga- 
rétegek váltakoznak, jeléül annak, hogy lerakodását vízjárás előzte meg. 
A kanyargó vízfolyás majd homokot, majd pedig finom iszapot szállított. 
A már szárazzá vált helyekre vékony löszréteget fújt belőle a szél.

A felszíni futóhomok. A Duna folyó kialakulása első idejében sok 
ágra oszolva folyott át Kiskőröstől északra fekvő területen a homokháton. 
A Duna régi medre sokkal magasabban feküdt a mai vízszin fölött. A  folyó 
lassankint mélyítette a mai szintig a medrét. Dél felé való folyását azok 
a törmelékkúpok gátolták, a melyek délkeletnek elnyúlva helyezkedtek el 
a mai mederben.

A tavaszi ár nagy tömeg homokot szállított le a mai völgybe. A víz 
lefolyása után a száraz szelek magas buczkákká tornyosították fel a szá
razzá vált homokot. A Duna— Tisza közén általában (tizenhárom évi 
tapasztalat és kutatások alapján mondhatom) az északi és északnyugati 
szelek az uralkodók. A szárazföldre fújt homok dél felé indult és lassan
kint beborította a régi lösz humuszos felszínét. Az egész térképezett terü
leten, a hol a homoktakaró 2— 3 m-nél nem volt vastagabb, mindenütt 
megleltem a löszt az altalajban, mélyebbre nem tudtam lehatolni, mert 
itt már vizes a homok. Bár a kézifúrónk öt méter hosszú, homokvidéken 
nem tudunk a vízszinnél lejebb haladni, mert a vizes homok a fúrólyuk
ban összefolyik és kitölti azt. Ismeretes tény, hogy a homokon a talajvíz 
színe a felszínnel egyenletesen emelkedik, tehát még a magas buezkák 
közötti völgyekben is 2— 3 méterre van a felszín alatt. Homokos terüle
ten csakis egy könnyű csöves fúróval lehetne czélt érni.

Szükséges volna pedig a magas dombok között 1— 2 fúrást lemélyesz- 
teni annak kimutatására, hogy a homok alatt megvan-e a lösz, hogy ez 
utóbbi egy összefüggő takaró, vagy pedig csak a völgyekben a régi víz
folyások helyét takarják s apró foszlányokban találhatók. B ténynek meg
határozása biztosan eldöntené a homok és lösz korának egymáshoz való 
viszonyát. Míg pontosabb vizsgálatok ellenkezőjét nem bizonyítják, addig 
a homokot a lösznél átalában fiatalabb képződménynek kell vennem.

A területen lévő futóhomok többféle. Vadkerttől északra levő része
ken finomabb szemű, a déli részen, a mint a pirtói magas homokhátra 
érünk, ott a homokszemek már nagyobbak. A homokszemek nagysága 
tanúságot tesz a homok haladásának irányáról. A Böszér-puszta területén 
feltűnő gorombaszemű a homok. Ez a terület alacsonyan fekszik. Innen 
dél felé emelkedik a térszín s a homok szemei is apróbbakká válnak. Bö- 
szér-pusztáról már elhajtotta a homokot a szél, ott csak a kifuvásokban

(8 )
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található goromba szemek alkotják a talajt. Az apróbb szemek már a kis
kőrösi erdőig értek le s itt 5— 10 m. magas buczkákat épített belőlök 
a szól. A nagyszemű homokrész sík és alacsony, (116— 120 t. sz. m.) a 
finomszemű homokkal fedett rósz magas és hegyes-völgyes (136— 138 t. 
sz. m.).

A reambulált területen Halas határában már pontosan meg lehet 
különböztetni a régi homokot, azaz a löszszel egykorú elődünók anyagát 
a tulajdonképpeni futóhomoktól, a mely a lösznél fiatalabb. A dűnék 
homokja ma már nem fut, felszinökön mindenütt 4— 5 dm. vastag humusz- 
réteg van, anyaga igen finom és tiszta fehér. A futóhomok szemei nagyob
bak, a homok színe átalában barnás vagy sárgás, sokhelyen a futóhomok 
ráhaladt a dünékre s beborította őket.

Halastól nyugatra még egy idősebb korú homoklerakódást is talá
lunk, a nagy törmelókkúp déli peremét, a mely Fehértó völgyétől nyu
gatra terül el és egész Jankovácz községéig terjed. Ez a magas homokhát 
a vidék legmagasabb része s azon törmelékkúpnak alkotja déli részét, a 
melyet az első lösz lerakódása idejében Duna-Földvárnál a Duna völ
gyébe lépő vizek raktak le. Ez tehát a legrégibb korú lerakódás, homokja 
arról nevezetes, hogy még a garmadákban és a kifuvási helyeken is igen 
sok csillámot tartalmaz. A buczkák nem állanak tisztán futóhomokból, 
hanem vékony márgás iszaprétegek váltakoznak benne vastag homokréte
gekkel. A szelvénye legjobban a halasi fúrott kutakéval egyezik meg.

A felszint mozgó homok fedi, ez idők folyamán ráfutott a nagy 
törmelékkúpot körülvevő homokos lösz-övre s annak a felszínén halad 
délkelet-felé. Helyenként 2— 3 m. vastagon fedi azt el, fúrással legtöbb 
helyen el tudtam az alatta fekvő homokos löszt érni. Közel a lerakodás 
helyéhez még sok csillám van benne, mihelyest azonban 2—4 kmt 
futott, már nem látunk benne csillámot; az átfuvásnál a szél megrostálta 
az anyagot és a könnyű csillámpikkelyeket mind kifújta belőle.

A nagy csillámtartalom tehát mindig fontos útmutatással szolgál 
arra nézve, hogy az illető homok vízi vagy szárazföldi lerakódás-e, hogy 
továbbá kis vagy nagy utat tett-e meg a szél előtt.

A bejárt területen a legújabb íutóbomok is tartalmaz csillámokat 
Vadkert körül, de ezt könnyen meg lehet különböztetni a régi homoktól, 
a törmelékkúp anyagától. Ez a csillámos homok a legutolsó alluviális 
vízjárásokból való s csak a történelmi időben indult meg.

Halastól keletre fekvő homoktorületek mind a régi törmelókkúp 
homokjából valók. A felszíni homok futóhomokká vált rajtok, de az alap 
még az eredeti helyzetében maradt. A buczkák közötti mélyedésekben le
fúrva 2— 4 m. mélyen rendesen megtaláljuk a csillámos vízhordta homo
kot eredeti állapotában, nevezetesen a csillámos homokrétegek között itt
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iszapos márgás rétegek vannak, melyek egynómelyike igen sok csigát tar
talmaz.

A lösz. Kiskőröstől Bajáig mindenütt jól kiemelkedik a Duna régi 
folyását szegélyző part, a diluviális fensík széle. Alapját mindenütt a már 
említett törmelékkúp anyaga alkotja, melyet a második lösz képződése 
alkalmával befedett a hulló por. Az alacsonyabb részeken, a hol a ned
vesség következtében némi növényzet még e száraz aszályos időben is 
megélt, megakadt a hulló por, itt lösz keletkezett; míg a dombokra hulló 
port a mozgó homokból a szél újra kirostálta és tovább hajtotta a déli lösz
területre, s ott rakódott le. A Duna völgyében az alluviális lösz képződésé
nél szerzett tapasztalatok bizonyítják azt a szabályszerű természeti tényt, 
hogy löszterületen a mozgó homokhalmok mindig lösztakaró nélkül 
maradlak, az egyenleteset), hulló por a mozgékony száraz homok fel
színéről lefúvatott. Csak egy esetben marad meg a homokon a hulló por, 
ha az nedves területen fekszik és ennek következtében erdő áll rajta. De 
az erdő létezését a lehullott por elváltozásából könnyű kimutatni, az már 
nem lösz többé, hanem az erdőföld humuszának hatása következtében barna 
vasas vályoggá vált.

A magas homokhátakat tehát nem borítja a lösztakaró, csak az ala
csonyabb fekvésű síkabb rétegek felszíne lösz. A magassági különbségek 
mintegy 40 m-re tehetők, a lösz térszíni magassága 118- -120 m, a ho
mokterületeké, melyeken nem fekszik lösztakaró, 150— 160 m. A futó
homok lassanként a közbeneső löszlapokat is beterítette, úgy hogy ma 
csak egyes mélyebb helyeken, a hol a homok 1— 3 m lehet a régi fel
színt a homok alatt megfúrni. A törmelékkúptól délkeletre és keletre 
kezdődik a tulajdonképpeni löszterület; Halas város is egy megmaradt 
magas löszdombra épült. A lösz vastagsága itt is mint a Duna-parton 
7— 8 m s a mint a kútszelvényekből láthatjuk, mozgó homokrétegekre 
települt.

A vadkerti lapon sokkal vékonyabb a löszróteg, alig 10—-15 dm, 
ez a terület tehát még mindig vízjárta hely volt akkor, midőn már 
Halasnál vastag lösztakaró fedte a felszínt. Yadkertről dél felé haladva 
egész a pirtói magas dombokig mindenütt megtaláljuk a löszt az altalaj
ban a legújabb lérakodású futóhomok alatt. A futóhomok, mint azt már 
fönnebb írtam, az alluviumban északról kiindulva, beborította az egész 
területet. A hol a fúróval nem lehet elérni, ott a földárjának magassága 
jelzi a homok alatti löszréteget. A vadkerti Hosszú víz 113 m. térszíni 
magasságban terül a város alatt, tőle 3 km. távolságban a homokon a 
földárja 120 m-re, tehát 7 méterrel magasabban fekszik, a térszín esése 
kilométerenként 2'3 m. Homokterületen ilyen esés mellett a víz csak úgy 
maradhat meg a jelzett magasságban, ha az altalajban egv vízrekesztő

13A m. lát. földtani intézet évi jelentése. 1903.
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réteg, itt lösz, a vizet felszorítja, illetve annak lefelé való átszivárgását 
megakadályozza.

Magyarázatra szorul a fent írt kijelentés, hogy a lösz itt vízrekesztő 
rétegként szerepel, holott eddig úgy ismertették a löszt, mint igen poró
zus és vizet könnyen áteresztő kőzetet. A körülírt területen azonban a 
lösz ebbeli természete, illetve tulajdonsága változást szenvedett. A futó
homok csak a legújabb időben fedte az itteni löszréteget el, azelőtt, míg 
felszínt alkotott, mint mélyenfekvő terület nedves volt és elég erős növény- 
takarót viselt, ebből azután humusz keletkezett, mely a löszt 4—5 dm 
vastagságig átitatta. A ráfújt homok laza rétege alatt a humusz oxidáló
dott, de minthogy a talajvíz lefolyása legnagyobbrészt megszűnt, a homok 
a ráhullott csapadékot ott a helyszínén párologtatja el, a humusz oxida- 
tiójánál keletkező káli-, nátron- és mészsók, mint hamualkatrészek, meg
maradtak képződési helyükön a humuszrétegben. De tudjuk azt, hogy 
szénsavasmész jelenlétében a káli és nátron sósavhoz és kénsavhoz kötött 
sói szabad szénsav közreműködésével szénsavas sókká változnak át, míg a 
sósavat és kénsavat a mész köti le. A humusz oxidációjánál szénsav sza
badult ki s ez itt is elősegítette a sók bomlását, a talajban sok szénsavas 
nátron keletkezett s elszékesedett. Szódatartalmú talaj mindig veszít 
áteresztő képességéből, a szóda feloldja a humuszt és feláztatja a talaj 
finom agyagos részét, átszüremkedése alkalmával leviszi magával úgy az 
oldódott agyagot, mint a lebegő agyagszemcséket s eltörni velők a lösz 
humusz alatti rétegének pórusait.

A területen a löszrétegek humusz alatt lévő vékony rétege mindig 
székes, igen meszes és rendkívül tömődött. Ez az oka az itteni lösz víz
rekesztő tulajdonságainak.

A körülírt területen háromféle löszt külömböztetünk meg; van 
ugyanis típusos lösz, homokos lösz és löszös homok. A löszt a régi vizek 
mentén sokhelyütt homokréteg borítja, melynek szövete nagyon emlékez
tet a löszre. Eétegzést nem mutat, egyenletes anyagú és löszre valló poro- 
zitása van ; mésztartalma következtében meredek falakban áll meg, isza- 
polási eredmény szerint azonban finomszemű homok. E lerakódást löszös 
homoknak mondom. Típusa példáját Kiskőröstől délre eső löszterüieten 
és a Halas környéki régi elődünék hátán találjuk. A halasi szélmal
mok mind ilyen löszös homokdombokon állanak.

A háromféle anyag közöl a legrégibb a homokos lösz, ez diluviális 
korú; Jankovácztól délre terül el s a telecskai fensík északi peremét al
kotja. Igen nagy területet borít be. Halas— Jankovácz—Baja városok kö
zött vont vonaltól délfelé 8— 10 km. széles övben szegélyezi a régi tör
melékkúp déli végét; a szél az anyagát ennek felszíni futóhomok takaró
jából fújta ki.



Térszini magassága 130— 140 m, tehát 30— 40 m-rel fekszik ala
csonyabban, mint a tőle északra eső törmelékkúp futóhomokjának felszíne. 
Nevezetes e homokos lösz terület domborzata. Nem sík, mint a rendes 
lösz terület, azokat a bizonyos medenczeszerű mélyedéseket sem találjuk 
meg rajta, hanem keskeny észak-déli irányú hátakra van szabdalva. 
A hosszan elnyúló délkeleti irányú egyenes hátakat mély völgyek választ
ják el egymástól, a melyek határozott vízjárás jeleit mutatják. Minden 
je l arra vall, hogy e völgyeket a törmelékkúpból eredő vizek vágták. 
A tavaszi vízfolyások könnyen vágtak e laza anyagba szakadékokat. A be- 
omló part vízbe jutva, egyszerre szétmállik. A nyári aszály a meszes par
tot a vizek elapadása után kiszárította, a szelek őszszel felkapták és szerte
szórták. Úgylátszik, hogy e völgyek kimélyítésénél igen nagy szerepe volt 
a deflációnak. A Duna völgyében a történelmi időben az alluvíális lösz
táblákban a szél a kocsikerék nyomán 1— 11/i m. mély utakat tudott be
vágni,* akkor e sokkal lazább anyagú földön nem kelthet csodálkozást, 
ha a 6— 10 m. mély völgyeket a szél és víz együttes munkájának mond
juk, tekintettel azon rendkívül hosszú időre, a mely alatt e két tényező 
hatását kifejthette.

A völgyek egynémelyikében még ma is folyik tavaszszal a víz.
A hatvanas években még a völgyek annyira megteltek tavaszszal 

vízzel, hogy a kocsiközlekedést megakadályozta, a kocsiknak a magas 
futóhomokterületre kellett kerülni, hogy Bajára juthassanak.

A homokos lösz sokkal több és nagyobbszemű homokot tartalmaz, 
mint a típusos lösz, továbbá több mész és kevesebb vas van a finom ré
szében; nem olyan szilárd, mint a lösz, bár az is megáll meredek 
falakban.

A Kiskőröstől délre elterülő löszterület lösztakarója alatt is találunk 
vékonyabb homokos löszréteget.

E lerakódás az itteni vízjárásokban a víz lefolyása után maradt 
gorombább szemű iszapból fuvatott ki; a mint a víz ereje e folyásokban 
megcsökkent, a mederben maradt anyag is finomult s a szél ebből már 
csak löszt tudott kifújni. Az alsó löszös homok fölfelé finomul, fent már 
típusos lösz, határ a két kőzet között nem vonható.

Homokos lösz rétegek fedik végre a Halas mellett húzódó elődünéket 
a melyeken a szélmalmok állanak; itt is, mint Kiskőrösnél, kék homok 
települt rá.

Típusos lösz. A legvastagabb löszrétegeket a Duna régi partján 
találjuk Keezeltől Bajáig, vastagsága 6— 8 m, anyaga csak olyan szilárd,

* Tkeitz Péter: Fö lvé te li je len tés 1900. (A  m. kir. Fö ld tan i In té ze t évi 
je len tése.)
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mint a Duna balpartján lévő löszterületeké. Pinczéket vájnak bele, me
lyek boltozás nélkül megállanak. A területen lévő löszrétegek már sokkal 
vékonyabbak, 2 m-nél alig van vastagabb közöttük, azonban itt több ilyen 
vékony löszréteg fekszik egymás felett vizi származású homokkal válta
kozva. A második löszréteg lerakodása alkalmával ezen a részen még 
tavaszkor víz járt, a kanyargó vízfolyás löszbe vájta medrét s a meder
ben szállított homok a löszön maradt. Később az egész újra löszszel fedő- 
dött be. A homok és lösz váltakozása napjainkig tartott, csak a Duna sza
bályozása óta szűnt meg.

A lösz anyaga teljesen azonos a dunántúli lösz anyagával, ugyan
olyan porózus, finom részében annyi a vas és mész, csak állománya kissé 
puhább, mert a vékonyabb rétegen kevesebb víz szivárgott át, mint a 
6—:8 m. vastag tömegen, kevesebb mész, — a mely a löszben mint kötő 
anyag szerepel, — oldódott és vált ki újra, szóval a víz hatását még nem 
fejthette ki oly mértékben a származás óta lefolyó rövidebb idő alatt s 
így az anyag puhább maradt.

A löszt a legújabb időben futóhomok vagy löszös homok fedte be. 
Kiskőrös alatti lösz területen, továbbá a Duna régi partján löszös homok
réteg, Vadkerttől délre eső részeken azonban típusos futóhomok borította 
be. A löszös homok sokkal durvább szemű, mint a homokos lösz, soha
sem vastagabb 1— i 1/* m.-nél, a felszín alatt 4—8 cm-ig humuszos. Ez 
a legfiatalabb képződménye a területnek.

A bejárt területen még kétféle mészkő képződést is találunk; az 
egyik a réti mészkő (Ortstein), a másik a futóhomok buczkák mészhomok
köve, az atka.

A réti mészkő a legmélyebb fekvésű laposok altalajában fordul elő, 
s határozottan vizi származású kőzet. Mocsaras vizes területen igen kö
zönséges, megvan a magas hegység rétjeinek, mint a sík vidék mocsarai
nak az altalajában. Képződése a vizes területek nagy humusztartalmának 
oxidációjánál kiváló szénsavas-mész czementező tulajdonságából magya
rázható. A réti vizek barna színűek, igen sok humuszsavas-meszet tar
talmaznak. A mésztartalom néha a 4% is eléri. A humuszsavas-mész az 
altalajt átitatja és a földben oxidálódik.

A szerves anyagok oxidációjánál hamualkatrészek maradnak, a me
lyek a talajnedvességben feloldódnak. A hamualkatrészek szénsavas alkália 
sói a szerves-mészsó oldatával érintkezésbe jőve, a meszet mint vízben 
oldhatlan szénsavas-meszet leválasztják; de már a humuszsavas-mész 
oxidációjánál is szénsavas-mész válik ki. E két folyamat együtthatásának 
eredménye a réti mészkőpad, a mely rendesen a humuszos réteg alatt 
5— 10 cm. mélységben fekszik.

Összetétele is bizonyítja, hogy humuszos anyagok oxidációja is
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közreműködik keletkezésénél. Külsőleg likaesos porózus állományú, a 
közfalak azonban tömöttek. A meszes agyagos alapanyagba csigák, leve
lek, szárrészek vannak beágyazva; a kő anyagát áthálózó hajszál csator
nák jelzik, hogy képződésekor növények tenyésztek felette, melyeknek 
gyökérszálai közé rakódott le a szénsavas mész. Van benne még szerves 
anyag is, még el nem bomlott növényi maradványok (a szerves részt csak 
mennyilegesen határoztam meg) és nehezen bomló humuszos vegyüle- 
tek. Végre vasat is tartalmaz részint vasoxidul, részint oxidvegyület alak
jában. A vasoxid az ochreaceak működéséből kifolyólag jut a kőzetbe. 
A mint az ochreaceak tenyészlepénye a víz felszínére jut, a benne lévő 
vas oxidálódik s az egész lepény a víz fenekére száll, itt belekerül a kelet
kező mészkő anyagába s a fölé rakodó szénsavas-mész a kőbe zárja. 
A vasoxidul vegyületek a tófenék földjének agyagos részében foglal
tatnak s ezzel együtt köttetnek bele a mészkőbe. A mészkő anyaga homok
vidéken több homokot is tartalmaz, rendesen azonban itt is inkább már- 
gás szerkezetet mutat.

A Palicsi-tó mellől való réti mészkő következő összetételt mutatta:

Vas, mint vasoxidul vegyület (FeO ) . 2'99% j a  vastartalomból
Vas, mint oxid vegyület (Fe2 03) 13'69% I kiszámítva
Szénsavasmész és magnézia (esetleg vas) 54‘76%
Oldhatlan rész: Agyagos rész _  _  ... .„ 094%

H o m o k ______ ... ... 28 32%
10070

Nevezetes e mészkőnek nagy vastartalma 16%, a kőzetben az ösz- 
szes vastartalom 77%-a oxidvegyület s csak 23% foglaltatik mint oxidul 
benne.

Homok igen finom szemű.
Szénsav több van benne, mint a mennyi a szénsavmósznek felelne 

meg, így valószínű, az nem pusztán mészhez, hanem magnézia és vashoz 
is van kötve.

Elterjedésére nézve jellemző, hogy fekvésökkel a régi vízjárások 
irányát jelzik s sokszor vastag futóhomokréteggel vannak borítva. Kis
kőröstől kezdve egész Szegedig húzódnak a semlyékekben. Vastagságuk 
20— 50 cm. között ingadozik, kiterjedésűk 100— 1000 négyszögméter egy 
darabban, de rövid megszakítással a padok 10—20 km. hosszúságban is 
húzódhatnak egyhosszban, a vonulat szélessége azonban ritkán éri el a 
300 m-t.

A szilárd, sokszor rostos kristályos szerkezetű réti mészkő és földes 
réti márga között az átmenetek minden formában megtalálhatók. Nagyobb 
összefüggő vízterületek aljában, a hová kevés port hordhatott a szél,
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tisztább a kőzet anyaga, szilárdabb az állománya. Keskeny völgyek
ben futóhomokbuczkák között, vagy löszterületek közelében sok homok 
és por jutott képződése alkalmával bele, az ottani mészkő anyaga földes 
vagy homokos lesz, a kőzet puha, omlós. A duna-tiszaközi hát vízállásos 
székes területeinek aljában ma is képződik, keletkezése első stádiumában 
természetesen igen kevéssé mutatja a mészkő jellegét, inkább puha székes 
márgának mondható. A mai állapot nem kedvez a szilárd réti mészkő 
képződésének. A szilárd mészkőréteg keletkezéséhez nagyobb és állandó 
nedvesség szükséges, mint a minőt ma a futóhomokterületen találunk, 
továbbá főfeltétel, hogy a vízben buja növényzet, különösen mohok 
tenyészszenek, a tó feneke ne emelkedjen gyorsan a belefujt homok és por 
következtében, mert a mészkiválás lassú folyamat, s ha a fenék gyorsan 
magasodik, kevés mész válik ki a belehulló homok és por között, ilyen 
körülmények között csak puha meszes márga képződhetik.

Napjainkban már csak kevés helyen találunk a földben összefüggő 
kőpadokat, mert a mi könnyen elérhető mélységben volt, azt mind ki
szedték és felhasználták épületkőnek.

Kéti meszeknek nyomait találni a Vadkert alatti Hosszúvíz déli 
partján, Halasnál Puszta-Harkán és Majsa körül fekvő laposokban stb.

Homoki atka. A régebb korú futóhomokbuczkákban sokhelyütt ki- 
sebb-nagyobb kőlapokat találunk, a melyek igen gyenge hajlással feküsz- 
nek a mozgó homok alatt. Jellemző sajátságuk, hogy a buczkának min
dig az északi oldalán kerülnek a felszínre, s hogy eddigi tapasztalatok, 
szerint mindnyájan észak felé lejtenek. A homokdomb déli lejtőin még, 
nem találtam soha a homoki mészkő lapjait. Míg a réti mészkő rendesen 
a terület legmélyebb pontjain lelhető, addig a homoki mészkő éppen a 
legmagasabb dombok észak—északnyugati lejtőin kerül a felszínre.

A réti mészkő anyaga szilárd, a mállásnak és poriásnak jól ellent- 
á ll; a homoki mészkő porózus, könnyen törik s a mállási tényezők hatása 
alatt hamar széthull.

De Összetételükre nézve is nagyon különböznek egymástól.
A réti mészkőben finomszemű homok és agyagos rész keveréke van 

mésszel összekötve, továbbá sok vasat is tartalmaz. A homoki mészkőben 
tiszta futóhomok van szénsavas mésszel összekötve, ez kevés agyagot és 
vasat tartalmaz. Az oldhatlan részében agyagos rész és kőliszt nincs, csak 
homok. Mésztartalma felényi, mint a réti mészkőé; nevezetes még, hogy' 
a vastartalom főrésze vasoxidul 63%, csak kisebb része oxid vegyület 37%.

A Böszéri-tó melletti homokdombokból gyűjtött homoki mészkőben 
meghatároztam a vasat, meszet, agyagos részt és a homokot.
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Yas mint oxidulvegyület (FeO )
Vas mint oxidyegyület (jFe303) ........
Szénsavas mész és magnézium 
Oldhatlan : Agyagos rész, kőliszt __

_ _  2-01 % 
1-21 % 

_  _  24-64% 
1-94 o/o 

_  .... 70-20 % 
100 00 o/o

Homok

Már a csekély mész és a nagy homoktartalom is mutatja, hogy 
laza, könnyen porló kőzettel van dolgunk. A réti mészkőben oldhatlan 
volt 29'16%, a homoki mészkőben pedig 64'49. A réti mészkőben sok 
agyagos rész is volt, míg a homoki mészkő oldhatatlan része tiszta homok 
volt, ugyan az az anyag, mely alatta feküdt és beborította.

A fekvésből, az összetételből, de különösen az ép anyag minőségé
ből világosan látszik, hogy a származása egészen más mint a réti mészkőé. 
A réti mészkő szülő anyja az állóvíz, a homoki mészkövet pedig a száraz 
szél hozza létre.

Már több éven át kutattam nyári fölvételeim alkalmával a homoki 
mészkő keletkezését, míg végre az idén sikerült képződését megfigyelnem.

A homoki mészkő mindig a szélfelőli oldalon fekszik, a buczka oldalán. 
A szólfelőli oldal lankás 1— 2° lejtést mutat. A kezdődő kifuvásnál a 
szélnek egyenesen kitett homok felszíne egészen kemény; rajta járva még 
a sarkunk is alig süpped bele. Feltűnik még, hogy ez a kemény, egyenesen 
a szélnek fordult felszín nedves. Ez tulajdonképpen természetes, mert a 
száraz réteget rögtön, a mint kiszárad, elviszi a szél.

A szél erős párolgást idéz elő a felszínen, minél nagyobb a szél, 
annál több talajvíz párolog el a kifuvásból. Ha a szél nagy s a földárja 
alacsonyan fekszik, az elpárolgás oly gyors, hogy a homok nem pótol
hatja az elpárolgó vizet, a felületen lévő homok kiszárad s a szól elyiszi. 
Ekkor a szél addig hordja el a kiszáradt felső homokréteget, míg oly 
közel nem jut a felszín a földárjához, hogy a homok hajcsövessége 
illetve —  (a homokban a víz a homokszemek felületén mozog tapadás 
útján, a hajcsövek nagyok, azokat a víz csak közel a földárja felszínéhez 
tölti ki,) —  a homokban rendes felszivárgás szerint a felszínre jutó víz 
pótolni tudja az elpárolgó mennyiséget s a felszín nedves marad, a homok 
futása megáll.

Tavasszal magas a földárja színe, a szél hamar eléri azt a réteget, 
a mely oly közel van a földárja színéhez, hogy a felületen elpárolgó víz 
belőle pótlódhatik. Tavasszal bár sok erős szél fú, mégis kicsi a homok 
mozgása.

Őszre kelve leszáll a földárja színe, a szélnek igen sok homokot 
el kell hajtani, míg azt a réteget tárja fel, melyben már a kiszáradást
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az alulról felszivárgó víz pótolni tudja. Nyár végén és ősszel legnagyobb 
a homok mozgása.

A homokban mozgó víz azonban nem tiszta, hanem sok sót tartal
maz. A sótartalom összetétele vidékenként változó. Az idei területemen a 
talajvíz igen kemény és meszes. A meszes víz elpárolgásánál a szénsavas 
mész az elpárolgó vízből kiválik s összeköti a homoknak a felületén fekvő 
szemeit, mészkővé alakul. Ez a homoki mészkő származásának lefolyása. 
Minél hosszabb ideig marad egy és ugyanazon felszín a szélnek kitéve, •— 
s a legelő állat nem bántja meg a felület gyenge mérges kérgét, —  
annál jobban vastagszik a homokkő.

L ö sz  és liom okterü leten  gyű jtö tt kútvizek tVa.,6’0., S O ;l
K em énység

ném et
fokokban

Tom pam ajor, lőszterü let _  .... .... .... ........ 0-0047 0-021 20-4
A lm a jo r « . . .... .................. .... 0-0058 0-033 16-0
Iván ka « .... .... .... __ ._. ..  ... 0-028 0-008 15
B elm ajor csárdakút, lőszterület .......... ....... 0-02 0-011 11-4
Iván ka kanászkút, székes lapos ________... 0-04 0-019 14
K ápolna m. futóhom ok terü let .. ________ 0-017 o-oi 14
K ápoln a i usztató-tó v ize  ... _ .... .... .... .... 0-06 0-02 10-1

A z  altalaj igen  meszes, a v íz  kem énysége is jó  
tarta lm átó l szárm azik.

részt mész ís m agnézi a

A homoki mészkő rendes vastagsága 2—3 cm, néha azonban 10—15 cm 
vastag kőpadokat találunk. E vastag kőrétegek már nem tudnának tisztán 
a meszes víz elpárolgásából kialakulni, de ők rendesen más helyen for
dulnak is elő, mint a vékony homokkőpadok. A magas homokvidéken 
mindig vékony lapok találhatók, míg a vastag padok az alacsonyabb 
homokbuczkákból kerülnek napfényre, rendesen egy mocsaras hely vagy 
vízállásos lapos közelében. Ilyen helyeken a íöldárja a dombtetőn is csak 
1— 2 m-re van a felület alatt s a lapos vize barna, erősen humuszos.

Ha már most ez a barna víz párolog el a felszínen, úgy a kifuvás 
felülete barna humuszos lesz, az elpárolgó humuszos vízből kiváló humu
szos anyagok következtében. De ez a humusz sok szerves mészvegyületet 
tartalmaz. Egy esőt követő 24 órás szól után a friss kifuvás felszínén 
3 cm vastag humuszréteget találtam. Ha a szél megszűnik, s az idő fel- 
melegszik, akkor ez a humuszos réteg igen hamar eltűnik, a homok meg- 
íehérszik. De nem azért tűnik el a humuszos festés, mintha az újra bele- 
huzódott volna a homokba, hanem azért, mert a humuszos anyagok a 
meleg, nedves porózus homokban rögtön oxidálódtak. Az oxidációnál
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kivált mész hatása révén a kifuvás felülete megkérgesedik. Ha a humuszos 
víz kiválása és oxidációja hosszabb időn át háborítlanul történik, akkor 
a mészkéreg is 5— 10 cm vastagra növekedhetik. Mellékelt szelvényen a 
Vadkert alatt levő legelőn tapasztalt homoki mészkőképződésnek sémáját 
iparkodtam visszaadni.

A dombok csak 2—4 m. magasak s a buczkák közötti völgyekben 
eső után megáll a humuszos barna színű víz. A kifuvás helyén a szél

2. ábra. A — B  a szélnek kitett buczka lejtője, C— D  és L  az összegyűlt esővíz, a mely a 
nyilak irányába húzódik fel a homokon és a lejtőn elpárolog.

hatása alatt egészen megbámult a homok felszíne, minél nagyobb volt a 
szél, annál sötétebb a festés. Ha eső után nem jött szél, a barna szín is 
elmaradt.

A Halas határában lévő magas dombhátakon nagyon vékonyak a 
homoki mészkőlapok, vastag, 10— 15 cm-es padokat Vadkerten és Bocsán 
mindig a vízállásos helyek közelében találtam.

Székes tavak. A homokon mindenütt székesek a vízállásos helyek. 
A vizek elszékesedése tisztán a talaj kilugzás elégtelen voltából származik, 
illetve, hogy a csapadékvizek legnagyobb része ott párolog el, a hová 
hullott, a lefolyás csak igen kismértékű.

A talajban lévő humuszos anyagok oxidációja után a hamualkat
részek a földben maradnak, egy részök a káli, a nátron és a mészsók feloldód
nak. A nátronsók a szénsavasmésszel szódává alakulnak. De vannak még 
a székes tavakban ezenkívül kénsavas sók és kloridok is.

A székes tavak mindig a terület legmélyebb pontjait foglalják el s 
így természetes, hogy a körülötte lévő talajban keletkező sók is ide mosat
nak le, magában a talajban csak a szóda marad meg azon tulajdonságánál 
fogva, hogy ő a sókeverékekben legnehezebben mozog. A talaj csak addig 
áteresztő, míg más sók vannak túlsúlyban, mihelyt a szóda tartalom kere
kedik felül, rögtön vizetrekesztővé válik. Ez az oka annak, hogy a talaj 
felső rétegében a szénsavas-nátronsók vannak túlsúlyban.

De nevezetes ezeknek a székes tavaknak fekvése. A tavak mindig 
egy magas homokterület déli pontján terülnek el és pedig rendesen a
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homok és az agyagosabb természetű lösz terület között. A  homok csak 
akkor futott rá a löszra, ha ezeket a tavakat már előbb betemette. A tavak 
keletkezését úgy gondolom, hogy a szél a homokdomb déli oldalán forgót 
csinál s a por nem tud ott lehullani, hanem odáig száll, a hol ennek a 
forgónak hatása már megszűnik. A szél szárnyán repülő por sohasem 
hullik le közvetlen valamely útjába eső akadály mögött. Ilyen helyen 
mindig egy pormentes öv marad.

Ilyen fekvése van a következő tavaknak: Büdös-tó, Városi-tó, Bocsai 
tavak, Benyiczki vize, Lázár vize, Horka-tó, Halasi-tavak, Simon-tó, 
Bekettyés-tó, stb. Sok helyütt a homok a régi tavat betöltötte s a vizet 
a löszre szorította ki, ilyen esetben a tó északi partja nem magas. 
A homokterületek északi oldalán nincs tó. Mindezekből azt következte
tem, hogy a székes tavak fekvése nem véletlen, hanem a szélnek a futó- 
homokbuczka mögött keletkező örvénylő mozgásában leli magyarázatát.

Termő talajok.

A bejárt területen következő termő talajféleségeket találjuk :
Homok.

. Vályogos homok.
Homokos vályog.
Vályog.
Székes agyag.
Székes homok.
Homok. A futóhomok termőrétege igen sokféle. A gazdasági mű

vekben a futóhomokot nem szokták több csoportra osztani, pedig a homok 
termőrétege minősége szerint több egymástól teljesen különböző termő
talaj lehet. Különösen fontos megkülönböztető jel a homok vas- és mósz- 
tartalma. Van ugyanis olyan futóhomok, a mely csak meszet tartalmaz 
és vasoxidot nem; van azután olyan, a melyben mész és vasoxid elég van; 
végre egyes helyeken találni olyan homokot, a melyben sem mész, sem 
vas nincs, tisztán kvarczból áll, ezek a legrosszabb homokok.

A meszes homok. Halastól nyugatra eső törmelékkúp felületetén 
levő homokrétegek igen világos színűek és meszesek, könnyen mozognak 
s alig tartalmaznak egy kevés finom részt. E meszes homokok gyenge 
termőerejét a rajtok élő fák is mutatják: mind ritkalevelűek s a gyér 
lombozat szine világoszöld. A meszes homok fő hibája, hogy nincs benne 
vas, értem a finom részben; mert az eddig szokásban volt kémiai elemzés 
sok vasat mutat ki benne, de ez a vastartalom magnetit-szemektől szár
mazik s a homoknak termőtalaj tulajdonságaira nincs hatással.
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A sárga vagy barna homokterületeket már messziről meg lehet a 
rajtok élő fák lombozatáról ösmerni. A levelek nagyok és haragoszöldek. 
A homokot magát vizsgálva azt látjuk, hogy minden egyes homokszem 
vékony vasrozsdakéreggel van bevonva. Ez a kis vasrozsdakéreg teszi 
a vasas homokot a meszes homoknál hasonlíthatlanul termékenyebbé. 
A vasrozsda ugyanis igen erősen kondenzálja a gázokat, így különösen a 
szénsavas ammoniákot.

A barna homok megőrzi a szerves anyagok bomlásánál keletkező 
ammóniák vegyületeket, míg ellenben azok a meszes homokból, a mint a 
homok kiszárad, elillannak.

A meszes homokon sikerrel csak szőlőt vagy erdőt tenyészthetünk, 
míg a barna vagy sárga homokon már a gazdasági növények is megélnek, 
(így a rozs, a bükköny, a baltaczim stb.). A barna homok a kondenzált am
moniákot könnyen nitrifikálja, ezért jól égő és illatos a rajta termő dohány. 
A dohány éghetősége, tudvalévő dolog, egyenes kapcsolatban áll a talaj 
nitrifikáló képességével.

A fehér homok. A régi délkeleti irányú vízfolyások mentén a szél 
a vízfolyások kiszáradt medréből kifújta a szállítás közben kiiszapolt 
írnom homokot és elődünéket épített belőlük a meder mentén. Eme dünók 
anyaga csupán homokszemekből áll, a melyek teljesen víztiszták. Einom 
rész, agyagos rész 1% alól van ezen .anyagban, a finom részben 3Vs% 
mész van, míg a vasnak csak nyomát találtam bennök.

Ha ez a fehér homok a domboldalon a felszínre kerül, ott kopasz 
folt keletkezik, minden vetés elpusztul benne, sőt még az ákácz sem tud 
benne tenyészni. A vidéken ilyen foltokat: sivány foltnak, —  Csongrád- 
megyében: öregesnek —  nevezik. Következő táblázatban három ilyen 
érczes folt földjének elemzését közlöm. A minták Kisszállás-puszta terüle
téről származnak.

FÖLVÉTELI JELENTÉS.

Minta-

szám a
Szárm azás helye N a 2C 0 3 C a O M g O K f i 1“ Os S 0 3 C l h n o 3

i

Puszta K iss zá llá s : 
Iv á n k a -m a jo r_ _ 0.08 0.16 0.11 0.02 0.02

u2 A lm a jor ___________ 0.11 4.70 3.23 0.04 0.05 0.01 0.02 —

3 Jánost e l e k _____
10— 20 dm. altalaj 0.06 7.56 0.18 0.05 nyom ok 0.07

4 20— 30 dm. altalaj 0.11 5.15 3.18 0.7 — nyom ok 0.05 n yom ok

Az 1. és 2. számú homokot megiszapoltam, az iszapolásnál nyert 
finom részt elemezve az 1. számúban 3'68%; a 2. számúban 3’43% szén- 
savasmeszet találtam; vasnak csak nyomait voltam képes kimutatni.
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Finom rósz is igen kevés volt a homokban; 100 rész homok, 2 rész 
agyagos alkatrészt tartalmazott.

A 2., 3., 4. számú minták oly földről származtak, a hol az ákácz- 
ültetés sem sikerült. A 3. és 4. számú minták egy régi ákáczültetésből 
valók, e helyt az ákácz csak bokorként nő, fává nem tud kifejlődni.

Tavaszszal midőn a földárja magasan van, akkor szépen hajt itt is 
az ákácz, a mint a földárja a nyár folyamán sülyed, satnyul az ákácz is 
s lassankint elszárad. A száradás a csúcshajtással kezdődik s innen halad 
lefelé. E jelenség azt bizonyítja, hogy a tavaszi fejlődésnél a fa tápanya
gait a földárja sótartalmából fedezi, úgy él, mintha tápoldatban volna. 
A mint a földárja annyira lesülyed, hogy a fa gyökereivel nem tudja 
elérni, akkor ebből a homokból kellene megélnie. Minthogy ebben nincs 
annyi tápanyag, különösen vas, a mennyi neki tenyészetéhez kellene, 
(a mi van, az oxidul vegyület), a fa beszünteti növekedését, csúcshajtásai 
elsárgulnak s levelei lehullanak. De nem pusztul el, annyi élet marad 
benne, hogy jövő tavaszszal újra kihajthasson. Nedves években kevesebb 
a pusztulás, száraz években azonban már júliusban lehullanak a levelek.

Ha ez a fehér homok domb tetején fekszik a felületen, akkor ott 
semminemű növényzet meg nem marad benne. Egyes helyeken ákáczot 
ültettek ebbe a homokba. Tíz év alatt, mióta ismerem az ültetvényt, az 
ákáezfák csak ujjnyi vastagra növekedtek benne. A rendes futóhomokon 
még a legszárazabb időben sem pusztul ki az ákácz, azon ilyen kopasz 
foltok nem fordulnak elő.

Vályogos homok. A löszös homoknak vályogos homok a föltalaja. 
Kissé gyengébb természetű termőtalaj, mint a vályog, de búzán kívül 
mindent megterem. A vályogos homok, homokos vályog és vályog között 
az a különbség, hogy a finom rész fokozatosan több bennök; legkevesebb 
van a vályogos homokban, legtöbb a vályogban. Mind a három talajfajta 
tulajdonságaikra megegyezik. A színök barnásba hajló, csak a vízállásos 
helyeken szürke. A barna szín a humusz természetét jelzi.

A korhadásnál a növényi anyagokból barna vasas humusz keletke
zik, melyben sok nitrogén van,* H ilgábd vizsgálatai szerint átlagban 
10— 15 százalék. A rothadásnál a növényi anyagok elszenesednek és az 
elszenesedett humusz a talajt szürkére vagy feketére festi. A fekete humusz 
sohasem tartalmaz annyi nitrogént, mint a barna humusz, nitrogén tar
talma átlagban 5%.

A vas és mész is kevesebb benne, ennélfogva nem nitnfikál olyan

(21)

*  E . W . H ilgárd. Jafía. Über dem Sticksto ffgehalt des Bodenhum us in  dér 

ariden und hum iden B eeion . (Forsehungen  au f dem  G ebiete dér Agriku ltu rphysik . 

Bd. X V I I .  S. 478.)
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erősen, mint a fekete humusz. A rajta termelt árpa és dohány, a nitri- 
fikáczió iránt legigényesebb két növény bizonyítja ez állítás helyességét, 
mert a fekete humuszban nem terem éghető dohány, sem pedig jó  sör
árpa. Búza azonban a fekete humuszu földben is jó terem.

Székes agyag. A bejárt területen olyan székes agyag, mint a minőt 
az agyagvidékeken találunk, nincsen. Az itteni székes agyagok inkább el- 
székesedett vályognak mondhatók. A kettő között az a különbség, hogy 
míg a tulajdonképpeni székes agyagban szóda alig 1—4%o van, káros 
tulajdonságai annak nagy vízben oldható kovasavas vegyületek, a vízüreg 
tartalmától származik, addig az itteni székes agyagok terméketlenségét 
nagyrészt csak a szódatartalom okozza.

A vízben oldható kovasavas vegyület a szóda feltáró hatásának 
eredménye, csak olyan talajokban szaporodik fel, a melyekben már eredetileg 
is sok az agyagos rész (30— 80%). E vegyületnek káros hatása abban áll, 
hogy a kiszáradásnál a termőtalajt kőzetté köti össze, a vízüveg mint ra
gasztó anyag szerepel benne. A székes talajoknak ez a faja fizikai saját
ságainál fogva terméketlen.

A szóda hasonlókép működik, az is keménynyé teszi a talajt, de káros 
hatása leginkább abban nyilvánul, hogy a humuszt feloldja; a humusz 
székes oldata átitatja a termőtalajt, likacsait kitölti, porozítását meg
szünteti s ezáltal a növénytermelésre alkalmatlanná válik. A gyep alatti 
réteg teljesen tömődött, a vizet, levegőt nem ereszti át, felszántva pedig 
a rögök kőkemények, nem omlanak szét.

A bejárt területen lévő székes földeken majdnem mindenütt lehet 
széksókivirágzást is találni. Nedves esztendőkben a székes laposok kitűnő 
rétek, száraz években azonban a gyep kisül rajta és kopárfoltos lesz. Ön
tözéssel e területek mind kitűnő kaszálókat szolgáltatnának.

Székes homok. A homokon lévő tavak és vízállások vize mind sós, 
különösen sok széksót tartalmaznak. Aszályos esztendőkben a legtöbb 
tó kiszárad, a vízében foglalt só a meder fenekén kivirágzik. De nem
csak a száraz fenéken van sóki virágzás, hanem ha a fenék homokos, a 
tó szélén is találni reggelenként kristályos sókivirágzást. A kivirágzott só 
összetétele igen változatos, feltűnik azonban, hogy nagyobb mennyiségű 
vízben oldható foszforsav is van benne, sőt a söprött sóban még káli- 
vegyeliet is találunk.

(22 ) FÖLVÉTELI JELENTÉS.



206 TBEITZ PÉTBE (23)

N o C O y C aO M g O K J ) S 0 3 C l P A N

K isszá llás négyes m ajor
seprett s ó ________ _ 8.40 2.03 0.34 0,14 0.03 0.28 0.19 —

A la tta  a felső  ta la jréteg 0.33 7.44 0.30 0.12 0.03 0.11 0.28 —

H alas  seprett só __ 1.53 — — — — 0.16 — —

A la tta  a felső  ta la jréteg 0.13 4.87 0.30 0.14 0.04 0.05 0.16 0.14
Göböljárás seprés _____ 13.16 — 0.208 0.07 0.53 0.11 —

Az elemzési adatokból láthatjuk, hogy sok konyhasó is van a kivi
rágzásban, már pedig ismeretes dolog, hogy a konyhasó hig oldatában 
igen könnyen keletkezik szénsav és szénsavasmész jelenlétében széksó. 
A széksó képződésének tehát ezen a vidéken minden föltétele megvan. 
A székes homok kiszáradva kopár, de ha sekély vizet tudnánk állan
dóan rajta tartani, akkor azon is igen kitűnő rétet lehetne alakítani. 
A széki széna kitűnő táperejű, a mi tekintettel a székes homok magas 
foszfor, káli és nitrogén tartalmára, csak természetes.

Klimatológiai megfigyelések.

Fölvételeim alkalmával többször volt alkalmam megfigyelni, hogy a 
Duna-Tisza közén több kiima zónát lehet megkülönböztetni. Az évi nyári 
csapadék igen különbözőképpen oszlik meg rajta.

Az idei fölvételi területem két különböző zónára oszlott, a határ a 
terület középen haladt át. Yadkert— Kiskőrös vidékén aránytalanul több 
az eső, mint Halason és tőle délre eső vidéken. Sajnos, ezen állításomat 
számadatokkal nem tudom igazolni, miután Yadkerten meterologiai meg
figyelő állomás nincs, de az esős napokat feljegyeztem s a halasi észlelé
sekkel összehasonlítottam, s kitűnt, hogy ott sokkal kevesebb volt az esős 
nap. Vadkerten esett s Halasra csak a légáramlat szele jutott el. Meg
jegyzem, az esős napok alatt nem a nyári helyi zivatarok záporesőit ér
tem, hanem a lassú tartós esőket.

De eltekintve az esős napok számától,, már maga a tenyészet is 
megmutatta a két öv csapadékmennyiségében észlelt különbséget. Yad
kert határában még augusztusban is zöldek voltak a semlyékek, a leg
többen még volt víz, Halason ez időtájt a laposok mind szárazak s a 
rétek kisülve kopárok voltak. Az egész növényvilág mutatta ezt a különb
séget, a tarló Yadkerten virágos, Halas határában kopár volt; az erdő, a 
szőlő is mind üdébb volt az északi részen, mint a déli területen.

Kutatva e jelenség okát, megkerestem a két zóna közötti határ
vonalat, ez a Pirtó magas homokvonulaton fekszik.
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Solt-Vadkert határa mélyebb terület, a mely a Dunavölgyéből (95 m 
t. sz. m.) lassanként emelkedik fel 116 m. magasságra a t. sz. fölé. A te
rület déli részén a térszin hirtelen 27— 30 m-t emelkedik ; azután újra 
20— 25 m-t sülyed.

A Vadkert és Halas határa között egy 20— 30 m magas homok
vonulat áll.

Az esők mindig nyugat vagy északnyugat felől jönnek, a nyugati 
légáramlatok hozzák nyáron a csapadékot. Míg a légáram a Dunavölgyé
ből Halas határára ér, egy még magasabb homokgátat kell átugornia.

A Dunavölgy 95 m. t. sz. magasságban van; a törmelékkup fel
színe, a mely a halasi határ és a Duna völgye között húzódik 160— 170 
m-re emelkedik, a különbség tehát 65— 75 m. Ez az emelkedés lehűléssel 
jár, a lehűlésnél az eső könnyen kiválhatik a felhőből és pedig a domb- 
vonulat előtt, a magaslaton át csak kis része jut az esőknek, de leg
többször már csak a száraz szél.

Ez a körülmény magyaráza meg azt is, hogy miért oly csekély ma a 
vadkerti határában a löszhullás, mikor tőle csak 18 km. távolságra a ha
lasi határban igen erős löszképződést találunk.

A fenti észlelést csak azért említettem meg, hogy majdan a belvíz
levezetés terveinél, a melyről mostanában sokat beszélnek, ezt is figye
lembe vehessék.


