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TrEITZ PÉTER-tŐl.

A nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi minisztérium intézetünk 
igazgatóságának felvételi terve szerint a 21. öv XXI. rovat 1 : 75,000 
mértékű osztálylap Szabadka, Almás és Kunbaja környékét magába fog
laló területet tűzte ki részemre munkaterületül.

A négy hónapig tartó külső munkát egy ízben szakítottam meg. 
midőn augusztus hóban a m. kir. felső szőlőszeti és borászati tan
folyam hallgatóival Pécs város határában rendezett szokásos talajisme
reti tanulmányutat vezettem.

Augusztus hó 1-től kezdve Obicsán Lázár m. kir. gazdasági gya
kornok igazgatóságunktól azzal a rám nézve megtisztelő rendelettel 
csatlakozott hozzám, hogy őt a talaj térképezés módjaival megismertes
sem. A nagyméltóságú minisztériumnak Obicsán Lázár úr kiküldésével 
ugyanis az volt a célja, hogy egy a gazdaságban már működött erőt a 
Földtani Intézet agrogeologiai osztályához két évre beosztva, a talaj- 
ismeret legkülönbözőbb, de gazdasági fontosságú ágaiban kiképeztessen 
s később olyan kérdések megfejtésével bízza meg, melyeket az agro- 
geologus a gazdasági tapasztalat, a mezőgazdák pedig a talaj felvételek
ben való gyakorlat hiánya miatt, egyszerűen és egyedül nem oldhat
nak meg. A m. kir. földtani intézet eddig ily irányú megkereséseket 
kénytelen volt elutasítani.

Obicsán Lázár úr már a múlt év nyarán is foglalkozott talaj fel
vétellel, amennyiben Szabadka sz. kir. város földmíves-iskolája gazda
ságának talajtérképét elkészítette s a tél folyamán, a karácsonyi szün
időkben intézetünk laboratóriumában a szükséges talaj elemzéseket is 
elvégezte. Egyrészt előzetes munkája, másrészt nagy szorgalma, vala
mint nyelvismerete jelölte ki Obicsán L ázár urat a minisztériumtól 
tervezett állásra. A mellettem töltött idő alatt tanúsított nagy szorgalma 
és íigybuzgósága alapján hiszem, hogy Obicsán úr a hozzá fűzött vára
kozásnak meg fog felelni.
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Október hó második felében intézetünk agrogeologiai osztályának 
tagjai dr. S zontagh Tamás kir. tanácsos úr, az agrogeologiai osztály 
főnöke vezetése alatt, felvételi területemen tartotta bejárással egybe
kötött első tanácskozását. Főnökömnek, dr. Szontagh Tamás úrnak 
őszinte köszönetemet kell tolmácsolnom azért, hogy e tanácskozást 
lehetővé tette, hogy fáradságot nem kímélve, a bejárásokat vezette és 
hogy végül az én területemet jelölte ki elsőnek s nekem alkalmat 
nyújtott a Nagy-Alföldön végzett felvételi munkám menetét bemutat
hatni.

Semsey Andor dr. úr bőkezűsége révén alkalmam nyílt június hó 
folyamán a múlt évben megkezdett talajismereti tanulmányutamat az 
orosz erdők és füves puszták régióiban folytatni. Ezúttal oly szerencsés 
voltam Timkó I mre urat tanulmányutamra útitársnak megnyerhetni. 
Tanulmányutam eredményeiről más helyütt számoltam be. Nem mulaszt
hatom el őszintén bevallani, hogy a talajismeret alapelvei és a talaj- 
alakulás alaptörvényei csak azóta kezdenek előttem kibontakozni, mióta 
a talajtípusokat őseredeti állapotban, bolygatatlan szelvényekben, kitűnő 
tudósok vezetése alatt, helyszínén tanulmányozhattam. Éppen ezért 
kívánatosnak tartom, hogy agrogeologiai osztályunknak minden tagja 
özeket az ős szelvényeket helyszínén tanulmányozhassa, mert sajnos, 
leírások révén a talajok kialakulásáról nem szerezhetünk helyes képet. 
S emsey Andor úr Öméltóságának bőkezű támogatásáért ezen a helyen is 
hálás köszönetemet fejezem ki.

D o m b o rz a t.

A térképezett terület Szabadka, Mélykút és Bácsalmás helységek 
hözé esik. Helyzetére nézve délkelet felé lejtősödő tájék ez, melyen az 
alapot alkotó futóhomok dombvonulatokká halmozódott fel. A domb
vonulatok homokjának egy részét lösz fedte be, más része szabadon 
maradt s később újkori futóhomok alá került. A futóhomok takaró még 
ma is mozgásban van.

A löszszel borított részen északnyugat-délkeleti irányú keskeny 
dombhátak sorakoznak párvonalasan egymás mellett és keskeny, mély 
völgyeket alkotnak.

A futóhomok-területen magas bucka-csoportokat találunk, melyek 
nagyterjedelmű, széles medencéket zárnak körül. A medencék iránya 
többé-kevésbbé szintén délkeleti. Az északról jövő csapadékvizeket ezek 
a  medencék vezetik le. Egyes laposabb helyeken a víz megreked s ott 
jzsombékos semlyékek alakulásának vált okozójává.

A vidék legmagasabban kiemelkedő gerince a futóhomok és a lösz
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terület határán tornyosult fel, oly módon, hogy a futóhomok a lösz
hátra ráfutott. A futóhomok északról jött, dél felé haladva útközben 
betöltötte a régi medreket s a haladása előtt gátul emelkedő partok 
előtt feltorlódott, miként a víz hulláma, ha magas parthoz ér.

A Szabadka és Mélykút közötti országút régi vízfolyás medrének 
helyét jelöli, melynek a nyugati partját a löszfal alkotta. A fal a homo
kot haladásában megakasztotta; a homok feltorlódott s ráfutott a lösz 
hátára. A lösztábla hátán a futóhomokból buckák alakultak, melyek a 
lösz-terraszon a környezet térszíne felett 8 — 10 m magasan kiemelked
je k  s az egész térszín gerincéül szolgálnak.

A gerinctől kelet, dél és nyugat felé ereszkedik a térszín. A vidé
ket kelet és délkelet felé szabálytalan irányú és alakú futóhomok hal
mok, míg nyugatra és északra párvonalas keskeny dombsorok borítják. 
Ez utóbbiak magva finomszemű homok, takarójuk pedig homokos lösz. 
Az egyes dombhátak 4 — 8 m magasak, 50—90 m szélesek s ilyen 
méretű völgyeket zárnak be. A dombok és völgyek hosszúsága 2—4 km 
között váltakozik.

Ezt a szabályos domborzati alakulást csak a Bácsalmás határába 
eső, különálló, hosszúkás homoksziget zavarja meg, melynek északi 
csúcsa még a felvételi területemre esik. A nevezett homoksziget egykor 
az innen északra eső nagy homokterülettel összefüggött. A különválás 
a homoknak az utolsó időben történt nagyobb mozgása alkalmával 
következett be, midőn a szél a sziget északi végéről elhordta a ho
mokot.

A sziget magvául szolgáló homokbuckák a környezet térszíne 
felett néhány méterrel kiemelkednek. A vidék keleti széle egybeolvad a 
löszszel borított diinék felszínével, míg a nyugati szélen beleereszkedik 
abba a mélyedésbe, melynek a folytatása egy a Tisza völgyébe torkolló 
nagy vízvezető árok. Az árok a futóhomok-terület kezdetén véget ér, 
minthogy itt betemette a homok. Eredeti alakjában csak a lösz-terüle
ten találjuk meg, ahol partjait még a lösz alkotja. A lösz-partok me
redeken emelkednek ki a völgy fenékből, míg az északi végén a futó
homok területbe eső szakaszon a partok enyhe lejtésűek. Ez a futó
homokkal kitöltött mélyedés a bejárt terület legalacsonyabb fek
vésű része.

A  d o m b o rz a t k ia la k u lá sa .

A vidék földtani kialakulását a múlt évi jelentésemben bővebben 
leírtam.1 A közölt leíráshoz az idei nyár folyamán végzett vizsgálatok

1 A m. kir. Földtani Intézet évi jelentése 1907-ről, 192. lap.
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alapján hozzáfűzhetem még azt, hogy az ezidei vizsgálatok eredményei 
a múlt évi jelentésemben felsorolt tapasztalatokból és a begyűjtött ada
tokból levont következtetésekhez új és értékes bizonyítékokat szol
gáltattak.

Az idén a felső takarót alkotó rétegek anyagának a származását 
kutattam s e vizsgálataim a következő eredményekre vezettek:
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A rétegek származásának módját a szelvény földnemeinek azokból 
az alaki és anyagi sajátságaiból vezethetjük le, melyeket részint a 
helyszíni, részint a laboratóriumi vizsgálatok alapján állapíthattam meg.

A jelzett szelvény anyagainak vizsgálatából az tűnik ki, hogy 
azok szemcsenagyság szerinti összetételre nézve két csoportra oszlanak. 
Az egyik csoportba tartozik a felső humuszos rész, a vályog, és az 
alatta lévő sárga löszszerű réteg. A második csoportba tartoznak e két 
felső réteg alatt következő homokos lerakodások, a fehér meszes homok, 
az alatta lévő vasas homok és a terület^ altalaj át alkotó sárga homok
réteg. A homokos rétegcsoportban finom ásványpor nincs, a főrész finom 
homok ; míg ezzel ellentétben a löszös földben s ennek elhumuszosodott 
részében ásványliszt és kőpor van legtöbb. Ha már most a szemecskék 
minőségét és az ásványi összetételt vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 
dünehomok szemei mind legömbölyödtek és csillám nincs köztük. Az 
ásványok közül egyszerű vizsgálat mellett következők voltak benne 
megállapíthatók: kvarc, földpát, gránát, amphibol és epidot; továbbá 
sok magnetit.

A löszös homokban sok a csillám és kevesebb a magnetit.
Az alsó homok főtömege olyan nagyságú szemcsékből áll, aminőket 

a szél nem képes nagyobb távolságra tova szállítani s amelyek ilyetén- 
képen csak néhány méterre sodródnak el, a legnagyobb rész azonban 
csak egymáson gurulva halad előre.

Hogy a szél az egyes különböző nagyságú ásványszemeket minő 
távolságra tudja elröpíteni, azt ü d é n  geológus állapította meg vizgála- 
tai alapján.1

8—1 mm. nagyságú homokszemeket néhány lábnyi távolságra.
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Mind a két rétegcsoport anyaga arról a nagy homokterületről szár
mazik, mely e vidéktől északra Halas—Jánoshalma—Baja városokat 
összekötő vonal fölé esik. Az a tény, hogy ebből a területből egyszer 
durvább, máskor finomabb szemű anyag került a bejárt területre és 
hogy mindegyik fajta anyag hosszú ideig megszakítás nélkül rakodott 
le, arra enged következtetni, hogy a kétféle anyagú lerakodás keletke
zésekor uralkodó éghajlat nem volt egyforma. A futóhomokdünék ki
alakulásakor száraz, legalább a nyár volt nagyon aszályos, míg a felső 
löszös réteg kialakulásakor nedvesebb. A száraz időszakra vallanak a 
homok anyagán kívül még azok a dombsorok is, melyek belőle ala
kultak. Ilyen párvonalas dombsorok, mint alább látni fogjuk, csak igen 
száraz időben alakulnak.

A talajszelvényben legalsónak jelzett sárga homok felfelé vörös
vasas homokpadba megy át, melyet fehér, igen meszes homokréteg fed 
be. Ez a két felső homokréteg igen jellegzetes alakulás, s a német 
Heidéken ismeretes «Bleisand» és «Orterde» vagy «Branderde» 
név alatt le írt1 anyagokkal megegyezik. Származásuk is hasonló körül
mények között jött létre. A laboratóriumban végzett idevágó vizsgálatok 
következő eredményeket szolgáltatták:

A fehér rétegben 60% mész van, a mészen kívül más bázist, 
sem humuszt, sem vasat nem tudtam benne nagyobb mennyiségben ki
mutatni. Fontos körülmény az, hogy ebben a felső rétegben magnetit 
nincs, holott úgy a vasas rétegben, mint az alatta lévő sárga homok
ban sok van.

A vasas réteg összeálló, kockákat lehet belőle ki faragni, ragasztó 
anyagként vas és humusz szerepel benne. Mész a vasas rétegben nincs.

A fehér réteg és az alatta lévő vasasréteg kialakulása egy és 
ugyanazon folyamatnak, és pedig erdei növényzetnek az eredménye. Az 
erdő humusza 1 0 - 15 cm vastagon fedi a talajt, mely az év legnagyobb 
részében nedves. A kiszáradást egyrészt az erdő lombsátora akadályozza, 
amennyiben a napsugarak behatolását megnehezíti, másrészt az a kö
rülmény, hogy a fák között állandóan szélcsend van. Ismeretes dolog, 
hogy a talaj kiszárítását elsősorban a talajfelszínén végigfutó szél végzi.

A nedves környezetben bomló humusznak savas bomlási termékei 
vannak. Ezek a savas hatású vegyületek a csapadékvízben feloldódnak 
s a talajon való keresztülszüremkedésük alkalmával feloldják a talaj 
bázisát; különösen az alkáliákat, a földfémeket és a vasat.

A téli és tavaszi nedves időszakban a csapadékvíz a humuszsavas

1 B amann E. Dér Ortstein. Jahrb. 0. K. preuss. Geol. Landesanstalt fiir 
1885. — Mü l l e r : Humusbildungen.
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sók oldatát lemossa az altalajba. Nyáron azonban a felső rétegek még 
az erdőben is száradnak. A száradás következtében a fent beállott víz- 
veszteség pótlására a talaj hajszálcsövein keresztül a lemosott oldatok 
az altalajból felfelé áramlanak. De változatlanul csak addig jutnak fel, 
a meddig a talajlevegőbe oxigén nem jut. Abban a rétegben, ahová a 
a légkörből az első oxigén atomok, akár a levegő mozgása révén, akár 
a nyári záporok közvetítésével, lejutnak, ott megindul a humuszsavas 
vegyületek oxidátiója és leválása. Ebben a rétegben azután felszapo
rodnak a bázisok a humuszszal együtt. Minél nedvesebb helyzetben áll 
a nevezett réteg, annál több a humusz benne, ellenben minél szá
razabb fekvésben válnak le a sók, annál kevesebb benne a humusz és 
annál több a vas.1

A vasas rétegek mindenütt, ahol eddig vizsgáltam őket 40—50 
om*nyi mélységben feküdtek, ez körülbelül megfelel annak a mélységnek, 
ameddig az oxigén a talajlevegőbe leér.

Ennek a folyamatnak a következése a felső réteg kilugzása, s a 
kilugzott bázisoknak az altalajban való felszaporodása. A felső rétegből 
idővel teljesen kilugozódik a vas, ennek folytán a föld egészen világos 
színű lesz, az ilyen földet nevezzük: szürke erdei földnek (oroszul: 
podzol). Az alsó rétegben pedig felszaporodnak a vassal együtt a bá
zisok; ennek a színe sötét rozsdabarnára változik, szövete összeállóvá, 
tömötté lesz és lassanként kialakul a vizrekesztő homokos vasköves 
fok vagy agyagos vasköves fok; (németül Orlstein vagy Orterde.)

Az alapul szolgáló futóhomok rétegcsoportot igen aprószemű poros 
anyagú, likacsos szerkezetű rétegek fedik be. A kétféle anyagú lerako
dás között egy vékonyka csík van, mely a homokból a felső sárga ho
mokos löszbe való átmenetet közvetíti. A felső löszös réteg 120 — 160 cm 
vastag, felső része 50—60 cm-nyire elhumuszosodott.

A legfelső poros anyagú takaró physikai szerkezete, valamint 
vegyi összetétele biztos adatokat nyújt a származás módjának a meg
határozására.

Első sorban a szerkezet egészen egynemű, egyöntetű, rétegzésnek 
nyoma sem látható rajta. Ez a tény amellett bizonyít, hogy lerakodása 
megszakítás nélkül történt.

Másodsorban a löszös réteg legnagyobb részét alkotta szemcsék, 
valamint a benne lévő legnagyobb átmérőjű szemek is olyan kicsinyek, 
aminőket a szél könnyen nagyon messzire szállíthat, durva homok csak 
igen kevés van bennük.

1 Treitz P . : Was ist Verwitterung ? — Berichte dér I-en agrogeologischen 
Konferenz zu Budapest. 1909.

11*
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Yégül a inállási termék, illetve a talajszemeket beburkoló kéreg 
összetétele azt bizonyítják, hogy ezen a földrétegen sohasem állott víz, 
hanem hogy száraz helyen fűtenyészet alatt hulló porból halmozódott 
fel. A szemecskéket beburkoló kéreg nem ad vasoxydul-reactiót, egyedül 
vasoxyd-vegyületek mutathatók ki benne. Minden olyan földféleségben 
pedig, amelyet viz hozott, vagy vízben rakodott le, a vasoxyd mellett 
vasoxydul-vegyületek is kimutathatók.

Végül a lösz meszes (20—25% Ca C03\  A mész egyenletes elosz
lású benne. A lösz felső része 50 cm vastagságban humuszos, a termő
réteg vályog.

A felsorolt elemzési adatokból, az egyes rétegek lerakodásának 
és átalakulásának módjára vonatkozólag következő felvilágosításokat 
kapjuk :

Az alsó sárgaszínű futóhomok, a párvonalas dünesorok inogva, 
egy a mainál viszonylagosan szárazabb éghajlat alatt került erre a helyre. 
A talaj ebben az időben olyan száraz, a földárja pedig olyan mélyen 
járó volt, hogy a homokon fa nem tudott megélni s az egész terü
letet gyeptakaró födte be. Erre mutat az alsó homok szemeit betakaró 
sárga kéreg.

A dünesorok kialakulása után a földárja magasabbra emelkedett és 
a talaj víztartalma általában megszaporodott. Hogy ennek a változásnak 
mi volt az indító oka, azt nem kutatom, csak megemlítem, hogy ez 
klímaváltozás nélkül is bekövetkezhetett. A talaj víztartalmának a meg
növekedése azonban a homok mozgékonyságát nagyon csökkenti, a nö
vényi takaró tenyészetét pedig fokozza és nagyobb nedvességet igénylő 
növényzet keletkezését teszi lehetővé. A talaj víztartalma megnöveke
désének eredménye, egy a homokdombokat beborító erdei tenyészet ki
fejlődése volt.

Az egykori erdei növényzetet jelzi a vaskőfok  és a felette levő 
f e h é r  k i l u g z o t t  homok,  a fakó homok.  (Bleichsand.)

A felső löszös rétegcsoport, mely a fehér homokot fedi, újra csak 
száraz természetű gyeppel fedett talaj alatt alakulhatott. Ebből az kö
vetkezik, hogy a talaj víztartalma másodszor is annyira megfogyott, 
hogy az az erdő tenyészetének már nem felelt meg. Ennek folytán az 
erdő lassanként kipusztult s helyét fűnövényzet, gyep foglalta el. A gyep- 
növényzettel nagymértékű porhullás jár együtt, s ebből épült fel a leg
felső lösztakaró. Annyit tehát biztosan megállapíthatunk, hogy a talaj- 
nedvességben a felső rétegek lerakodása idejében változás történt. Egy 
ízben megszaporodott a talajnedvesség és pedig olyannyira, hogy a 
növényzet megváltozását idézte elő, azután pedig ugyanilyen mértékben 
megfagyott. Hogy ez a változás mikor történt és hogy mi volt az oko
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zója, ennek a megállapítására az a kis terület, melyet a Duna-Tisza- 
közén bejártam, nem szolgáltat eléggé biztos adatokat s így e kérdés 
tárgyalását ezúttal mellőznöm kell.

A kétféle földféleségnek, nevezetesen az alsó homoknak és a felső 
löszösnek anyagi tulajdonságain kívül elhelyeződési módjuk is nagyon 
különbözik egymástól. A löszös réteg egyenletesen bevonja úgy a domb
hátakat és a völgyeket, mig a homokból sajátságos párvonalas düne- 
sorok alakultak. Ilyen formájú dünesorok Európa középső részén ma 
seholsem képződnek; kialakulásuk menetét szerkezetük és elhelyeződésiik 
alapján a következőkben vázolhatom.

A p á rv o n a la s  d ü n eso ro k  k ia lak u lása .

Az alsó finomszemű homokból épült dombhátak keskenyek, ma
gasak, közel állanak egymáshoz és irányuk párvonalas.

A dombhátak magvául szolgáló homokban rétegzés nem látható s 
az anyag egész tömegében egynemű. A homok szemei gömbölyűek, 
csillámpikkelyek vagy teljesen hiányoznak belőle, vagy csak alig egy
két szem található belőlük. Végezetül a homokszemek sárga-meszes, 
a löszszemeket beburkoló kérgéhez hasonló összetételű anyaggal vannak 
beburkolva.

A felsorolt tények mind arra vallanak, hogy ez a homok száraz
földi eredetű, és hogy a keskeny, sűrűn álló dombhátakat a szél for
málta belőle.

Ha mármost a dombsorok alakját és elhelyezkedésük módját össze
hasonlítjuk azokkal az alakulásokkal, amelyekhez hasonlókat futóhomok 
területen a mai éghajlat alatt, nálunk, vagy a Fekete-tenger román 
partvidékén, vagy az orosz részen a Dnyepr déli oldalán elterülő buckás 
futóhomoktérségen találhatunk, akkor azt fogjuk látni, hogy a mai domb
hátak egészen más alakúak.

Ilyenforma egyenes és párvonalas dombhátak itt nem épülnek.
A szél a mozgó futóhomokból ma is formál párvonalas domb

hátakat, de a közbezárt völgyek csak egy oldalon nyitottak, a szél alá 
eső oldalon mindig zártak. A régi dombok közötti völgyek ezzel ellen
tétben mind a két oldalon nyíltak. Garmadát,1 mely a kihívásból szár
mazó anyagból a völgy alsó végén alakul és amely a más alakulású 
völgyekre olyan jellemző, ezeknél hiába keresünk.

Ami mármost ezeknek a dünesoroknak a felépülését illeti, ha 
tekintetbe vészük azt, hogy elhelyeződésük t ö r v é n y s z e r ű ,  hogy mindig

1 Cholnoky J. d r .: Futó homok. Földtani Közlöny 1902. 1—4. Füzet
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egy magasabb futóhomok-területről indulnak ki és hogy mindenütt a 
száraz évszakban uralkodó szelek irányában fekszenek s hogy végül 
alakjuk mindenütt hasonló, akkor világos, hogy felépítésüknél mindenütt 
hasonló erők és tényezők működtek közre és hogy valamennyi hasonló, 
de a maitól különböző éghajlati viszonyok alatt alakult ki. Hazánkban 
mind a három nagy futóhomok-teríiletet hasonló alakú vonalas domb
sorok szegik be. Ilyen alakúak és helyzetűek azok a dombsorok, melyek 
a Nyírség déli peremén kifutnak a nagy homoktömzsből az Ér partjáig. 
Irányuk itt észak-déli. Ismeretes, hogy ezen a vidéken ma is az északi 
szél hajtja a homokot.

A delibláti nagy homokpuszta északi és északnyugati peremén 
hasonló dombsorok szolgálnak átmenetül a futóhomok-tömzs és a lösz
tábla között, a völgyek északnyugat felé nyílnak. A Delibláton a Kossava- 
szél formálja a buckákat s ez délkeletről jön.

Végül a Duna-Tisza közén fekvő nagy homoktömzsből, mely 
Keczel—Halas—Jánoshalma és Baja közé esik, hasonló formájú domb
sorok indulnak ki. A párvonalas dombsorok iránya teljesen megfelel a 
nyáron és őszszel ma is uralkodó szelek irányának.

A Dunához közelebb eső részeken az északi szél az uralkodó; 
a Tisza-felé haladva azonban a szélnek keletfelé való elhajlását mu
tatják a mozgó homokon alakuló kifuvások. Szabadka és Szeged között 
pedig már a délkeleti szél is erősen érezteti hatását.

Minthogy a körülírt területen a dünesorok iránya a Dunától a 
Tiszáig a szél irányával együtt változik, ebből arra kell következtetnünk, 
hogy az uralkodó nyári és őszi szelek és a dünék elhelyeződése között 
okozati összefüggés van.

A dünesorok Baja alatt észak-déli fekvésüek, míg a Tisza-felé ha
ladva, irányuk fokozatosan délkelet felé hajlik e l ; Szabadka és Szeged 
között az észak-déli vonaltól már 45° alatt eltérnek.

Párvonalas dünesorok kialakulására a Nagyalföldön több példa is 
van. így a Tisza felső szakaszán Tiszafüred környékén,1 az alsó sza
kaszon pedig Pádé határában. Továbbá a Duna régi árterületén Kun- 
Szent-Miklós és Akasztó között az erek mentén (Kigyósér, Bakér, 
Vajas stb.).

Ezek a folyómenti párvonalas partidüne sorok azonban sohasem 
egyenesek, hanem mindig hajlottak. Hajlásúkkal a vízfolyás medrét 
követik.

A tiszamenti dombsorok magja szintén rétegzetlen homok, mely

1 Cholnoky J. d r .: A Tisza. Földrajzi Közlemények. 1908.
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ben egész csigát ritkán találunk, s ha igen, akkor az magán viseli a 
szárazon szél előtt való gurulás nyomát, vagyis koptatott. A dombok 
homokmagja finomabb anyaggal fedett, mely utólag a növényi tenyészet 
hatása alatt különböző módon átalakult.

Ugyanilyen a Duna völgyében is a dombok szerkezete, a felületen 
azonban itt mindenütt lösz van. A Tisza alsó szakaszán a dombok 
homokjának a szemei sokkal apróbbak. Maga a homok, amidőn a folyó 
vízszínének alászálltával kiszáradt, a beállott nagymértékű párolgás foly
tán a talajvízből leváló mésztől tömötté és összeállóvá lett. A homokot 
fedő löszréteg ugyancsak elváltozott, elagyagosodott. A talajnedvesség 
ezen a vidéken ugyanis sós s ez a sósviz a takaró löszréteg ásványait 
feltárta, a porózus löszt elagyagosította.

Mindezek a párvonalas dünesorok hajlott irányúak s a régi víz
folyások, morotvák medrét követik, jóllehet ugyancsak a szél hatása 
alatt épültek fel, de mindig folyóvíz közreműködésével. A szabályozás 
előtti időben minden egyes mederben folyt a víz, a zöldár csak június
ban futott le. A mozgó víz a finom agyagos iszapot, mely kötőanyagként 
szerepelhetett volna, elvitte magával. A fenéken laza szövetű, könnyen 
porzó homok maradt. A kiszáradt meder poros felsejét a forró nyári 
nap hamar kiszárította; a szél ennek folytán könnyen felkavarta s 
porfelhő alakjában elszállította. A szél szárnyán repülő por durvább 
szemei már a parton, ahol a szél ereje megcsökkent, lehullottak, míg 
a finomabb szemek távolabbra szálltak. így épült fel a meder két ol
dalán a partidüne. Ahol a meder iránya könyökre hajolt, ott a két 
oldalról fúvó szél is egy pont felé magasított. Ilyen helyeken a düne 
gyorsabban épült fel, mint a többi részen s kimagasló kúp alakult a 
könyökre forduló domb hátán.

A hetvenes években a Tisza medrében, a mederszabályozás előtt 
Szeged határában is igen sok porond volt. E kopár porondok felszínén 
alkalmam volt sokszor a szél munkáját megfigyelhetni.

Nyáron és őszszel már kis szél is nagy porfelhőket kavar fel 
rajta. A homokszemeket csak a porond hátán hajtja, míg a finomabb 
szemeket átröpíti a vizen s a folyómenti szántóföldekre és legelőkre 
szórja.

A Duna völgyében végzett felvételeim alkalmával pedig a medret 
kisérő partidüne alakulását is alkalmam nyilt megfigyelhetni. Itt tapasz
taltam azt, hogy a szélnek a meder két partja között meghatványozódik 
az ereje; s a falak között haladó szél a homokszemeket is nagy ma
gasságra tudja fölhajtani. Dunavecse város alatt láttam, hogy a szél a 
homokot a mederből az öt méter magas töltésre hajtotta, mely a töl
tésen áthaladt és a város utcáiba futott bele.
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Hasonló módon magasodtak fel a Duna völgyének ezen a felső 
szakaszán a kanyargó erek partjai is.1

Futóhomok területen szintén találunk hosszanti irányban elnyúló 
dombhátaktól bezárt völgyeket. Ezeket a völgyeket szélbarázdáknak 
nevezi Cholnoky.1 2 Azonban a szélbarázdák a területemen található 
fentebb leírt partidüne vonulatoktól egy fontos alaki tulajdonságuk révén 
különböznek; nevezetesen abban, hogy a szélbarázdák csak egyik oldalon 
nyíltak, míg a szél alá eső végük zárt. Nyílásukat elzárja a garmada, 
mely éppen abból a homokból épül, amit a szél a barázdából kifújt.

A területemen lévő partidünéktől bezárt völgyek ellenben mind a 
két végükön nyíltak és garmada nem található a végződésüknél. A ne
vezett völgyeken tehát alakulásuk közben — ha hosszú időközökben 
is, — de mégis víz folyott végig. A folyó víz megakadályozta a gar
mada felépülését, a záporoknak a barázdán végigfutó vize újra és újra 
elmosta a völgy végén a széltől felhalmazott homokot, melyből a víz 
hozzájárulása nélkül lassanként garmada épült volna fel.

Mint látjuk tehát az Alföldön kétféle alakulási dombsor van és 
mind a kettőt a szél építette fel.

Az egyik fajta alakulása idején mindig száraz volt, ennek szél
alatti végét a garmada zárja el.

A másik fajta ellenben mindig olyan vizmedreket kisér, melyekben 
időközönként víz folyik. Ennek mind a két vége nyílt.

A vízmedreket szegélyező dünék, melyek ma, vagy a történelmi 
időben épültek, h a j l o t t a k  és híven követik a meder minden kanya
rulatát. A területemen leírt régikorú dünék ellenben egyene s  i r á 
n y ú a k  s ebben különböznek a Tiszamenti és a Duna völgyében lévő 
erek mentén található díinéktől, amelyek belső vizeket vezetnek le. 
De ugyancsak egyenesek azok a régikorú párvonalas dünesorok is. 
melyek a Nyírség déli peremét és a Deliblát északi peremeit sze
gélyezik.

Már most, tudva azt, hogy a lassú folyású vizek medre kanyargós, 
a gyorsfolyásuaké pedig egyenes, azt kell következtetnünk, hogy a ne
vezett egyenes irányú párvonalas dünesorok gyorsfolyású vizek mentén 
épültek fel.

A dünék anyagának tárgyalásakor említettem, hogy a szemeket 
beburkoló kéreg fűtakaró alatt alakult.

Az összes felsorolt adatok arra utalnak, hogy az egyenes irányú 
párvonalas dünesorok a mainál k o n t i n e n t á l i s a b b  j e l l e g ű  k i i ma

1 Treitz Péter: Földtani Intézet évi jelentése 1904-ről.
2 Cholnoky J. d r . : Futóliomok. Földtani Közlöny 1902. 1—4. Füzet
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h a t o s a  a l a t t  alakultak. Olyan éghajlat alatt, midőn a tél és a nyár 
között rövid és hirtelen volt az átmenet. A hó gyorsan olvadt, a tavaszi 
esők záporok alakjában hullottak le. Ezek a gyorsan lefolyó vizek egyenes 
irányú medreket vájtak és lehordták a homokhátról azt az anyagot, 
amelyből a szél az aszályos nyár folyamán a meder két oldalán lévő 
dünéket felépítette. A hirtelen beálló nyári száraz meleg megakadályozta 
a mederfenék begyepesedését, s a mederfenéken lévő homok kopáran 
maradt. Ily módon ez a homok védő növénytakaró nélkül maradt s az 
év száraz szakaszán keresztül a szél földalakító hatása alatt állott. 
Gyorsan épültek fel így egymás mellett a dünesorok.

Az erős kontinentális éghajlatú vidékeken járt utazók hasonló 
esetekről tesznek említést.

Úgy látszik, hogy a dünesorok kialakulása és szerkezete újra azt 
a tapasztalatot erősíti meg, amelyet az 1907. évről szóló jelentésemben 
tettem közzé. Nevezetesen, hogy a dünék kialakulása alkalmával az 
éghajlat a mainál kontinentalisabb jellegű volt, de később nedvesebbre 
fordult, nevezetesen a talaj víztartalma olyannyira emelkedett, hogy a 
dünéket erdő boríthatta be. Erre az erdős vidékre terült rá azután a 
mai felső löszt^ikaró.

De nemcsak a homokterület vizsgálata szolgáltatott olyan adatokat, 
melyek a felső rétegek felépülése alatt a talajnedvességben beállott vál
tozásról szólnak, hanem ugyanilyen eredményeket kaptam a löszterü
leten folytatott felvétel alkalmával is.

Szabadkától nyugatcelé már lösz van, ez a telecskai síknak a kez
dete. Amint a Palicsi-tóba vezető nagy völgyön — Sándor felé — át
haladunk, meglehetősen sík területre érünk. A felület mezőségi föld, az 
altalaj mindenütt lösz.

A Palicsba vezető nagy völgy oldala 14 m mélyen feltárva, végig 
rétegzetten lösz; a Györgyén mellett lévő nagy völgyben szintén fel
tárásban látható 12 m mélységig. Ez ugyancsak rétegzetten lösz. Ebből 
a két feltárásból, valamint a felszínen 2 m-ig mélyesztett fúrásokból 
azt kellene következtetnünk, hogy az egész hát anyaga egyöntetű és 
végig lösz.

Azonban a vasútépítés alkalmával nyitott anyaggödrök egészen 
más szerkezetről tesznek tanúságot.

A löszhát belső része ugyancsak olyan párvonalas dünesorokból 
áll, mint aminőt a homokterületen láttunk s ezek nyilván az utóbbiak
nak a folytatásául szolgálnak.

A dünék között a felület alatt 3—4 m mélységben vékonyréteg- 
zésű, igen finomszemű homokot találhatunk, mely tele van jellegzetes 
vizi csigákkal. A dünékben azonban ugyanebben a mélységben csak
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szárazföldi csiga található. Szabadkán 14 m, Györgyén mellett 12 m 
mélységig a löszben csak szárazföldi csiga volt lelhető.

Ebből nyilvánvaló, hogy itt is utólag a löszlerakodása után víz
folyások alakultak, melyek a löszbe medreket vájtak.

A vízfolyások későbben elapadtak s az egész hátat egyenletes lösz
takaró borította be.

A talajféleségeket 1907. évi jelentésemben Írtam le, az ott közöl- 
tekhez ezúttal nincs mit hozzáfűznöm.


