
A fúrás 1,50—2,00 m mélységében nyomás alatt álló víz jelentkezett. 
Az igen sok vizet tartalmazó, erősen feldolgozott és alján akkor még mindig 
mozgó földtömeg állandóan összecsukódott, és megfogta a fúrófejet. 
Béléscső híján 3,5 m alól eredeti m intát nem tudtunk venni; a fúró itt 
teljesen elázott, híg, képlékeny anyagban „dagasztott".

A löszön és a kavicsos, mészgöbecses rétegeken könnyen áthatolt 
csapadék összegyűlt a kavicsban, majd lehúzódott a morzsás, mészgöbecses 
agyagrétegbe az eocén agyag ép felszínéig. Ez átázva képlékennyé vált. 
Átázását fokozta, hogy a régi csúszások vápáiban, repedéseiben összegyűlt 
csapadékvíz nem tudott lefolyni a felszínen, hanem beszivárgott a települé
sükben megzavart rétegekbe.

Hogy mekkora szerepe volt a csapadéknak a csúszás létrejöttében, azt 
az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézettől készséggel átenge
dett* és a bakonybéli esőmérő állomáson mért adatok grafikus ábrázolása 
szemlélteti (5. ábra). Ebből kitűnik, hogy már 1936 októberében a 30 éves 
átlag kétszeres mennyisége esett, ennek maximuma havaseső alakjában 
október 29-én, amelynek nagy része beszivároghatott a megbolygatott 
lejtő rétegeibe. 1937 márciusában (181 mm), júniusában (116 mm), augusz
tusában (150,4 mm), majd novemberében (168,1 mm) és decemberében 
(116,2 mm) az átlagot jóval meghaladó csapadék olyan eloszlásban esett, 
hogy különösen november és december folyamán lehetett a beszivárgás 
akkora, hogy az eocén agyag felszíni része elérte a folyás határát. Kará
csony előtt kezdett az istálló melletti szakadás kialakulni, és január— 
februárig tarto tt, amíg a mélyebb földtömeg is annyira átázott, hogy a 
fölötte fekvő szárazabb rétegek belesüllyedtek a képlékeny anyagba, 
annak egy részét a lejtő mentén előttük fekvő rétegek alá préselték, és így 
azokat is kimozdították helyükből.

A csuszamlás jövőbeli megismétlődését és terjeszkedését legcélszerűb
ben a lejtő befásításával és a rajta tám adt mélyedések, tavacskák és forrá
sok vizének levezetésével (tehát a felső földrétegek kiszárításával és a 
vízbeszivárgás mérséklésével) lehet megakadályozni.

LE GLISSEMENT DE TERRAIN A BAKONYBÉL
Par Gy . Y ígh

En hiver 1937—38, il a eu lieu un glissement de terrain au bout de 
ГЕ de Bakonybél, au versant de ГЕ de la colline Pityerdomb. Ce glissement 
est dú á la précipitation dépassant les valeurs moyennes. Sur la surface 
détrempée en bouillie de Pargile éocéne gisant au-dessous des couches de sol 
pléistocéne supérieur, ameublies par la coupe de bois, une masse de térré 
de 23 000 m5, 1 х/5 arpents de jardin et päturage se mirent en mouvement, 
en 150 m de longueur, 70 m de largeur, 25 á 5 m d’épaisseur.

* Az adatok átengedéséért az Intézet vezetőségének ezúton is hálás köszöne- 
tem et fejezem ki.
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Le glissement se cléroula á un territoire démoli par des glissements 
antérieurs. Si Геаи accumulée dans les cavités ainsi formées ne sera pas 
réguliérement drainée, les glissements se renouveleront par les précipita- 
tions anormales et mettront en danger les maisons prés de la route natio
nale.

СКОЛЗАНИЕ ЗЕМЛИ В С. БАКОНЬБЕЛ
ДЮЛА ВИГ

Зимой 1937—1938 гг. на восточной окраине с. Баконьбел, на восточ
ном склоне холма Питьердомб пройзошло сколзание земли, вызванное 
чрезмерным количеством атмосферных осадков. На размоченной и став
шей тестообразной поверхности эоценовой глины, залегающей под раз
рыхленными корчеванием верхними плейстоценовыми слоями почвы, 
длиной в 150 м, шириной в 70 м и мощностью от 25 до 5 м сдвинулись сад 
и пастбище, распространяющиеся на площади Н/5 кадастровых хольдов 
и составляющие земляную массу в 23 000 м3.

Сколзание пройзошло на территории, уже разрыхленной прежними 
сколзаниями, и если из образующихся лотков накапливающаяся в них 
осадочная вода беспрерывно не отводится, то сколзания будут повторяться 
во всех дождливых периодах и угрожать сохранности домов, построенных 
вдоль шоссейной дороги.


