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FOLYÓVÍZI- ÉS SZÉLFJTA HOMOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

MIHÁIyTZ ISTVÁN — UNGÁR TIBOR*

(I. táblával)

Az Alföld legfiatalabb rétegsorában folyóvízi és szélhordta üledékek vannak,
fontos tehát a iiomokrétegek származásának eldöntése. Futóhomok mindig csak száraz

klimájú idszakban keletkezett nagy tömegben, tehát a pleisztocénben a glaciálisokban,

vagy az interglaciálisok száraz szakaszaiban. Ennek biztos megkülönböztetése tehát

a folyóvízi homoktól a negyedkor rétegtani tagolásában fontos támpont. (5)

Közismert, hogy a folyóvízi homok uralkodólag szögletes, míg a szélfújta homok
többé-kevésbbé legömbölyödött. További különbség van még a kett között abban,

hogy a folyóvízi homok kisebb vagy nagyobb mértékben csillámos, csillámszemei

nagyok, míg a szélfújta homokban ha van is kevés csillám, ennek pikkelyei a homok
uralkodó szemnagyságánál sokkal kisebbek, a széltl görgetve összetöredeztek.

Mindkét megkülönböztet tulajdonság azonban sok esetben viszonylagos, el-

mosódó, ezért, ha természetes vagy mesterséges feltárásokból származó, vagy fúrásokkal

felszínre hozott fosszilis homokkal van dolgmik, annak származása sokszor nehezen

dönthet el. Ha a Duna-Tisza közén valamely felszíni, jelenleg is széltl mozgatott

futóhomokot ersebb nagyítással nézünk, azt tapasztaljuk, hogy a szemcséknek csak

egy része jellegzetesen legömbölyödött, egy része átmeneti jelleg, st jelentékeny

mennyiségben a folyóvízi homok éles, szilánkos formáját mutatja. Ugyanezt tapasztaljuk

megfordítva a folyóvízi homokban is, az alföldi folyók jelenleg szállított homokjában.
Szükséges tehát valami törvényszerséget megállapítani, amelynek alapján a kétféle

homokot biztosabban lehet megkülönböztetni.

A törmelékes üledékek szemcséinek alakjával újabban kiterjedt irodalom foglal-

kozik. Számos vizsgálat (2, 6, 7, 11) egyönteten arra a váratlan eredményre vezetett,

hogy míg a kavics-szemek legömbölyödöttségének foka a folyóvízi szállítás folyamán

eleinte gyorsan, majd lassabban fokozódik, a homokszemcséké kis mértékben, de követ-

kezetesen csökken. Ezt egyesek a töredezés elrehaladásával, mások az alak szerint

való osztályozódási folyamattal magyarázzák. Bár hazai viszonylatban erre vonatkozó

vizsgálat még nincs, a fenti megállapítás megnyugtat bennünket afell, hogy ersen
koptatott felszín homokszemcsét valóban csak szél által való mozgatás hozhat létre.

Kiindulási alapnak természetesen a jelenlegi folyóvizek által szállított, illetleg

a jelenben is széltl mozgatott homokot kellett elfogadni. A szemcsék alakjának meg-

figyelése azt mutatta, hogy a futóhomok legjellegzetesebb szemcséinek koptatottságát

nem a szemcse nagy formája, tehát a domború oldalaknak az egyenes, vagy homorú
oldalakkal szembeni uralkodó volta jellemzi, hanem a szemcse felszínének a kidolgozása

(mikroreliefje), a közismert gyöngyházfény, vagy zsírfény. Ez igen gyakran jelentkezik

* Eladták a Magyar Földtani Társulat 1951. áprilisi szakülésén.
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olyan szemcséken is, amelyeknek körrajzában nem a domború vonalak az uralkodók.

Ezzel a megállapítással jól egyezik Thiel (11) kísérlete is, aki mesterségesen el-
állított éles homokszemeket forgó dobban való görgetéssel koptatott és a különböz
idtartamú kezelés után készített fényképei azt mutatják, hogy a koptatás elször a

legfinomabb éleket simítja el, majd az egész szemcse felveszi a felület félfényesre csiszolt

állapotát, anélkül, hogy nagy formáiban a domború vonal jutna túlsúlyra. Ez az utóbbi

alak, tehát a tulajdonképpeni legömbölyödés folyamata csak sokkal késbb áll be.

így a futóhomok szemcse találó jellemzésére nem is azt kell mondanunk, hogy
gömböly, vagy legömbölyödött, hanem, hogy csiszolt, kop-
tatott. Szádeczky (13) módszere, amely a domború, egyenes és homorú oldalak

hosszúságának viszonyán alapszik, a kavics-szemek gömbölyödöttségi fokának meg-
állapítására igen jó, a homokszemcsék fenti vonatkozásban való jellemzésére kevésbbé

alkalmazható. A kavics ugyanis minden esetben többé-kevésbbé legömbölyödött, éles-

szem kavics nincs és nem is lehetséges, különbség az egyes szemek között csak a

legömbölyödöttség fokában lehet. A homokban egymás mellett vannak
szögletes és gömbölyre csiszolt szemcsék, mindkét homokfajtában. A két féleség közti

különbséget csak a csiszolt és nem csiszolt szemcsék aránya
mutathatja. Szélsséges esetekben ez az arány már nagyító alatt egyszer ránézéssel

feltnik. Legtöbb esetben azonban csak számlálás alapján készült statisztika útján

dönthet el a homok hovatartozósága.

> Az újabb szemcsealak vizsgálati módszerek a legömbölyödöttség fokát egyetlen

számból álló jelzszámmal határozzák meg, egyesek a mérésekkel nyert gömbölységi
sorozatot szemre meghatározható 5— 6 csoportra osztják (8, 10). Ilyen »vizuális« mód-
szert alkalmaztunk mi is.

Hogy az összehasonlítás helyes legyen, tekintetbe kellett venni a szemnagyságot

is. Közismert, hogy minél nagyobbak a szemcsék, annál könnyebben kopnak le. A kavics

minden esetben gömböly, a durva (0,5 mm-nél nagyobb szem) homok jórésze a folyó-

vízi szállítás esetében is legömbölyödik, ennél kisebb szemek azonban már csak a szél

által való görgetés következtében. A 0,1 mm-nél kisebb szemcsék már a futóhomokban

is csak kissé vannak megkopva, a 0,05 mm-nél kisebbek pedig itt is megrzik szögletes,

érdes felszínüket. Koptatottság tekintetében tehát csak az azonos nagyságú szemcséket

lehet összehasonlítani. A homokmintákból ezért szitálással elkülönítettük a 0,1—0,2

mm-es részt és ennek szemcséit vizsgáltuk. Ez a szemnagyság az, amely a durva-, közép-

és aprószem homokból is nagy mennyiségben kivonható.

A szemcséknek 3 felszíni típusa állapítható meg. Egyik szélsség a teljesen éles,

szilánkos, ép törési felület szemcse, amelynek nagy formája is rendszerint különböz

irányokban eltér méreteket mutat. Folyóvízi homokjainkban ez az uralkodó, ezért

I. számú típusnak nevezzük. A Il-es forma átmeneti jelleg. Többnyire egyenl át-

mérj, nagy törési szilánkok nincsenek rajta, felszíne durva legömbölyödött séget

mutat, egészen apró egyenetlenségekkel. Határozottan csiszolt felszín még nincs rajta.

A III. sz. változat a futóhomok szemcse legjellegzetesebb szélsséges kifejldése. Kis

felszíni formáiban apró egyenetlenségek sincsenek, köröskörül tompa fényre van

csiszolva. Nagyformái szerint lehet megnyúlt is, a legtöbb esetben azonban többé-

kevésbbé egyenl átmérj. Egyes szemeken jelents mértékben jelennek meg egyenes,

st homorú vonalak is, a domború körvonál azonban uralkodó. (1. I. tábla)

Vizsgálati eredményeinknek a szakülésen történt ismertetése óta jelent meg

Cailleux (1) munkája, amely megállapításainkat teljes mértékben igazolja. Ugyan-

azt a három szemcsetípust különbözteti meg, a félfényesre koptatott szemcse felszínét

szélfúvásból származtatja és a tördelt, fényes felszíntl való eltérését optikai alapon

megmagyarázza. Hasonlóan jellemzi a szemcseformákat Svecov (12) 4 típussal.
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Az említett három típus megvan mindkét homokfajtában. Ha megszámláljuk a

szemcséket, a folyóvízi homokban többet találunk az I. sz-ból, futóhomokban pedig a

III/-ból. Az arányokat az alábbi táblázat szemlélteti :

I. táblázat

Minta Ivdhely
Százalék

száma
I II in

i.

Szélfujta homokminták

Bajától D, vaskúti mút m. 233/50. fúrás 2— 3 m 3 74 ’ 23
2. « « « « « 233/50. f. 4,5— 5 m 5 65 30
3, « « « múttól DNy, 234/50. f. 1,5—3,3 m 1 76 23
4. Bajai szlk v. á.-tól DNy 600 m, 223/50. f. 0,2—2,4 m 2 72 26
5. « « v. á.-tól DNv 1 ,6 km 225/50. f. 0,4-—0,8 m 1 68 31

6. Bácsbokod—bajai múttól ÉK 50 m, 227/50. 0,3—0,9 m 1 75 24
7, Bajai—vaskúti vasútvonaltól K 500 m,

230/50. f. 0,2—0,8 m 0 66 34
8. Bajai—vaskúti vasútvonaltól K 500 m,

230/50. f. 1,1—2,3 m 2 69 29
9. Csávoly K. szélén, 197/50. f. 0,4—0,8 m 6 80 14

10. « K. szélén, 197/50. f. 0,8— 1,2 m 1 87 12

11. Kisszállástól É 6 km, 129 50. f. 1,8—2,4 m 0 66 34
12. « É 7 km, 128/50. f. 0,7— 1,3 m 3 72 25
13. Kiskunhalastól ÉNy 4 km, 2. i. 0,4—0,6 m 3 84 13

14. « ÉK 7 km, 1. f. 0,7—2,5 m 0 76 24
15. « ÉK 10 km, 115/50. f. 0,1— 1,9 m 1 72 28
16. « ÉK 10 km, 115/50. f. 4,5—5,0 m 2 75 23
17. « DK Ereszt, 122/50. f. 0,2—0,8 m 0 59 41

18. « DK Ereszt, 122/50. f. 2,0—2,2 m 0 60 40
19. « DK Ereszt, 122/50. f. 3,0—3,2 m 1 61 38
20. Kiskunmajsától DNy 12 km, 106/50. f. 0,0—0,6 m 2 70 28
21. « DNy 12 km, 106/50. f. 1,2— 1,6 m 0 69 31
21'. « DNv Zsanai iskola m. 1,5—2,0 m 3 83 14

22. « DDNy 8 km, 103/50. f. 1,6—2,0 m 5 71 24
22'. « DDNy 10 km, 2 65 33
23. « DDNv 10 km, 102/50. f. 0,8— 1,2 m 4 71 25
24. « DNy 8 km, 101/50. f. 2,7—3,0 m 3 70 27
25. « DNv 7,5 km, 100/50. f. 0,2—2,0 m 3 72 25
26. « DNy 7,5 km, 100/50. f. 2,5—3,5 m 1 62 37
27. « D 1 km, 99/50. f. 0,0—2,3 m 1 77 22
28. « D 7 km, 99/50. f. 2,3—2,7 m 1 73 26
29. « D 6 km, 94/50. f. 1,3—2,2 m 1 80 19

30. « D 6 km, 94/50. f. 2,2—2,5 m 3 70 27
31. Kúnágasegyházi iskola m, 92/50. f. 0,6— 1,0 m 0 75 25
32. « « m, 92/50. f. 1,0—2,0 m 2 59 39
33. Csólvos puszta, 84 50. f, 0,2— 1,6 m 7 68 25
34. « « 84/50. f, 2,6—4,1 m 9 60 31

35. Kiskunmajsától DK 8,5 km, 53/50. f. 0,5— 1,0 m 0 83 17

36. Bugac, városi major, felszínrl 29 45 26
37. Soltvadkerttl DNy 5,5 km, 12. f. 0,8— 1,2 m 3 79 18

38. « K 2 km, 10. f. 0,4— 1,6 m 3 80 17

39. Soltvadkert belterülete, 1 1 . f

.

0,9— 1,9 m 1 73 26
40. Félegyházi Tanvák, Félegyházi Szlk 0,3— 1,0 m 0 85 15
41. J ászszentlászló, piactér, 10. f. 0,0— 1,6 m 7 68 25
41'. « piactér, 10. f. 2,3—2,9 m 6 61 . 32
42. Jászszentlászlótól ÉK 1,5 km, 6. f. 0,0—0,6 m 9 57 34
43. « ÉK 1,5 km, 6. f. 2,3—5,0 m 7 45 48
44. « ÉK 2,5 km, 8. f. 0,0—0,5 m 3 52 45
45. « ÉK 2,5 km, 8. f. 0,7—0,9 m 4 51 45

2 *
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I. táblázat folytatása.

Minta lelhely
Százalék

száma
I II m

46. « ÉK 2,5 km, 8. f. 1,3— 1,6 m 1 45 54
47. « ÉK 2,5 km, 8. f. 3,1—4,0 m 6 52 42
48. « ÉK 3,5 km, 1. f. 0,0—0,5 m 8 66 26
49. « ÉK 5 km, 2. f. 1,2— 1,5 m 7 66 27
50. Pálosszentkúttól Ny 4 km, 2. f. 1,2— 1,5 m 7 66 27
51. « Ny 4 km, 2. f. 3,0—4,0 m 5 51 44
52. « Ny 4,5 km, 3,0—4,0 m 14 56 30
53. « Ny 5 km, 1. f. 0,0—0,5 m 8 66 26
54. « Ny 5 km, 1 . f. 4,0—5,5 m 7 57 36
55. Pálmonostorától DNy 2 km, 8. f. 0,3—2,9 m 17 51 33
56. « DNv 3 km, 15. f. 0,0—0,7 m 25 48 27

57. « D 2 km, 1. f. 2,4—3,2 m 36 - 39 25
58. Pusztaszer, szárnyékhalmi iskola, 3,6—4,6 m 13 59 28
59. Kisteleki tanvák v. á.-tól Ny 1 km, 2,0—3,6 m 9 62 30
60. Kistelek közelében, 8. f. 0,8— 1,0 m 3 82 15

61. Pusztamérges, Sashever 9 66 25
62. Pusztamérgestl ÉK 3 km, 4 81 15

63. Kiskundorozsma 6 70 24

64.
1

«

Folyóvízi homokminták :

3 68 22

65. Dunapart, Petfi- (Kis Pandúr) -sziget 83 13 4

66. Dunapart Bajától Ny, laktanva m
«' Baja közeiében, Decsi szállások

67 28 5

67. 92 8 0
68. « Bátaszék mellett 84 13 3

69. .Tiszapart, Szeged mellett 68 20 12

70. « Szeged, Petfi telep m 57 39 4

71. « Maros-torkolattól D, K-i part 75 25 0
72. « Tápéi hajóállomás mellett 28 67 5

73. « Algy 62 25 13

74. « Szentes, 27/50. f, 2,0—2,8 m 47 41 12

75. « Szentes 27/50. f, 2,8—4,0 m 59 38 3

76. « Szolnok, közúti hídtól É 200 m 50 50 0

77. « Szolnok, közúti Ilidtl É 1 km 56 44 0

78. « Tiszaladánytól DK, jobbparton 46 54 0

79. « Tiszalöktí É, balparton 37 63 o

80. Maros-part, torkolata közelében, balpart 52 47 1

81. « « « « 51 47 2

82. « Kiszombortól É-ra 64 35 1

83. « « É-ra balpart 69 30 1

84. « « É-ra 77 23 0

85. « Makó alatt, torkolattól 20 km 76 24 0

86. Maros zátonva, Apátfalva, torkolattól 40 km 68 32 0

87. Marosmeder, Apátfalva, torkolattól 50 km, 73 24 3

88. Krös-part, Bkén}’, duzzasztómtl D 46 37 17

89. Takta-patak ártere, Tárcáitól DK 3 km, 34 64 2

90. « « « DK 3,5 km, 29 66 3

Egyszer százalékos viszony nem mutatja mindenkor a homok hovatartozóságát,

fleg a II. típusnak gyakran uralkodó volta miatt. Éppen ezért nem dönthet el a homok

hovátartozósága a százalékszámokból levezetett aránysz mmal sem. Jól kiugrik azonban,

a futóhomok-, vagy folyóvízi homok jelleg, ha a megszámolt 3 típus százalékos mennyi-

ségeit a szokásos módon háromszög diagrammba rakjuk fel. Egy sorozat recens
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folyóvízi és futóhomok minta adatait felrakva az derült ki, hogy a két homok-
fajta jól elkülöníthet területen jelenik meg.

E területeken belül varrnak olyan esetek is, amelyekben a százalékos viszony

nem mutatná helyesen a homok származását. A 36. számmal jelzett bugaci és az 57.

sz. pálmonostorai futóhomokban valamivel több az I. típusú (éles), mint a III. típusú,

koptatott szemcse. Pedig mindkett szélhordta, jelenleg is mozgó »futóhomok«. Alrárom-

III

szögdiagrammban való helyüket mindhárom típusba tartozó szemcsék mennyiségének

aránya adja meg és ennek alapján mindkét minta a szélfújta homok területére esik.

Ha most ismeretlen származású homokkal van dolgunk, annak %-os adatait

ugyanígy felrakjuk ‘és annak a homokfajtának a csoportjába sorolhatjuk, amelynek

területébe a háromszögben beleesik. Ha egyelre nem is tudjuk kellen megmagyarázni

a különböz szemcseformáknak egyazon mintában való elfordulását, a jelenben meg-

figyelt helyzetnek a földtani múltba való visszavetítése a legbiztosabb út a képzdési

mód megállapítására. Cailleux (1) a szaharai futóhomokban is megállapított 1 5°/0

éles szemcsét, pedig az általa vizsgált 0.7 mm-es szemcsék ersebben gömbölyödnek le.

A háromszöges ábrázolásban az összes megvizsgált jelenlegi folyóvízi, illetleg

szélhordta homókminták helyei olyan görbe vonallal körülhatárolható két mezbe
esnek, amelyeknek domború oldalai egymás felé fordulnak. Ez a görbe körülhatárolja
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a legkevésbbé jellegzetes, de azért még ugyanabba a fajtába tartozó minták helyeit is.

Az egyik féleség legkevésbbé jellegzetes mintái közelednek a másik féleség ugyan-
csak legkevésbbé jellegzetes mintáinak helyei felé, egymással azonban nem keverednek.
A kevéssé jellegzetes esetek ritkák, minél kifejezettebb a minta jellege, annál srb-
ben fordul el.

Emiatt meg lehetett állapítani a két fcsoporton belül legalább durva elhatá-
rolással a jelleget ersen, közepesen és gyengén mutató alcsoportokat. Erre azért

m

2. ábra. Homokfajták jellegzetességének fokozatai a háromszöges ábrázolásában. Jelzések : f = ersen
folyóvízi, f = közepesen folyóvízi, (f) = gyengén folyóvízi, sz = ersen szélhordta, sz = közepesen

szélhordta, (sz) = gyengén szélhordta jelleg homok mezje

van szükség, mert a származás megítélésében nem egyenl értékek a jelleget igen

különböz mértékben mutató minták. Az alcsoportokra való osztást csak tapasztalati

alapon lehetett megoldani, a két terület egymáshoz közeled részeinek elhatárolásával.

Az elhatárolás durva és bár az elfordulási viszonyok tekintetbevételével készült, ön-

kényes, azonban alkalmas a jellegzetesség fokának megközelít megállapítására. Ezt
a beosztást a II. táblázatban és a 2. ábrán tüntetjük fel.

A homokszemcse vizsgálatok kivitelére vonatkozóan még a következket jegyez-

zük meg : A koptatottságnak a szemnagyságtól való függését már a bevezetésben említet-

tük. Ennek közelebbi bemutatása végett a III. táblázatban közöljük egy folyóvízi és egy

szélhordta homokminta különböz szemnagyságú frakcióinak szemcsetípus százalékait.

E példából jól látszik a különböz nagyságú szemcsék felszínének eltérése,

különösen az éles szemcséknek a szemnagyság növekedésével való következetes csökkenése.
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II. táblázat

Alcsoport

Komokfajta meghatározása

elnevezése jelzése
*

I % II % III %

Folyóvízi

50—100 30—50 0—20 Ersen folyóvízi
jelleg

'
f

20—50 40—80 0—10 Közepesen folyóvízi

jelleg f

50—70 30—60 10—20 Gyengén folyóvízi

'jelleg
(f)

Szélhordta

0—10 40—80 20—60 Ersen szélhordta
jelleg

sz ,

0—20 40—90 10—50 Közepesen szélhordta
jelleg

sz

20—37 35—65 15—45 Gyengén szélhordta
jelleg

(sz)

III. táblázat

Homokfajta és
lelhelye

Szemcsetípus
Szemnagyság

I % II % III %

Szélhordta homok 0,5—0,2 mm 0 5 67 28
Csanytelektl K-re 0,2—0,1 mm 0 17 53 30
150 m 0,1—0,05 mm 0 20 51 29

Folvóvízi homok 0,5—0,2 mm 0 75 22 3
Kiszombortól É-ra, 0,2—0,1 mm 0 77 23 0
Marospart 0,1—0,05mm 0 80 20 . o

A három szemcsetípus binokuláris mikroszkóp alatt igen könnyen felismerhet.

Néhány esetben ugyanazt a homokmintát 3 egyén külön-kiilön kiszámolta. Egy-két

százalék eltéréssel ugyanazt az eredményt kapta mindhárom. A szemesetípus helyes

megállapítását tehát nem veszélyezteti az egyéni megítélés.

A megszámlálandó szemcsék számáról jó felvilágosítást ad a 3. ábra. Ebbl az

derül ki, hogy a kisszámú szem esetén még ingadozó százalékos mennyiségek 1 50 szemcse

megszámlálása után már állandók maradnak.

A módszer helyességét igazolja, a Szádeczky-féle CPV-rendszerrel történt össze-

hasonlítás. E vizsgálat során meghatároztuk az I, II, III típusnak a Szádeczky-
féle görgetettségi fokozatokra vonatkozó gyakorisági százalék-számait, továbbá az

egyes típusok CPV-középértékeit. A gyakorisági százalékszámokat feltüntetet 4.

ábra igazolja, hogy az I, II, III típusok az összes hhetségcs görgetettségi fokozatokat

kimerítik. Figyelemreméltó a II és III típus görbéinek »á hatásad, ami azzal áll kapcsolat-

ban, hogy kis.-bb mértékben a III típus ízemcsé'n is m gjelennek konkáv felszínek,

ezeknek a szemcséknek különben t ljesen simára, tompa gyöngyházfényre csiszoltsága

ellenére.

Az egyes típusok Sz ád e c zk y-féle CPV középértékeit s a középértékeknek meg-

felel Szádeczky-féle típust feltüntet IV'. táblázat arra mutat, hogy az I, II és III
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típusok az összes alábbi lehetséges görgetettségi állapotokat eléggé egyenletesen

osztják fel, ezen kívül az itt feltüntetett számadatok az egyes típusokat pontosan rög-

zítik és az eredményeknek bárki által történ egyértelm ismétlését teszik lehetvé.

3. abra. A koptatottsági százalékszámoknak a megolvasott szemcsék számától való függése. Háromszögek-
kel jelzett számgörbék a szilánkos (»I«), négyzetekkel jelzettek a közepes 0>II«), körökkel jelzettek az ersen

koptatott ( •> 1 1 1 <>
)
szemcsék százalékszámának változására vonatkoznak

A leírt vizsgálatok alföldi homokelfordulások alapján készültek, fként a Duna-

Tisza közi homokféleségek elkülönítése céljából. Ezen az alapon állapítottuk meg a

fúrásokkal feltárt homokszintek hovátartozóságát (5). A Duna-Tisza közi lösz- és homok
hátság DNY-i részében 30 m mélységig csak szélfújta homokrétegeket állapítottunk meg.

A hátság K-i részében már nagy kiterjedésben találtunk folyóvízi homokot eddig a mély-

ségig. A hátságtól Ny-ra lev régi Dunavölgv lerakódásai kivétel nélkül a folyóvízi

homok jellegét mutatták.
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A tisztára a szemcseformák alapján tett megállapításokat nagy mértékben

igazolta a pollentartalom is. A folyóvízinek megállapított rétegekbl bven került ki

fosszilis virágpor, a futóhomok rétegekbl azonban nagyon kevés. Régi tapasztalat,

liogv a szélfújta, tellát szárazföldi képzdményekben a lerakódáskor belekerült virágpor

elpusztul, a vízi lerakódásokban azonban megmarad.

Még ersebb bizonyítékot adnak a csigahéj maradványok. (3).A szemcsék alapján

futóhomoknak minsített rétegekbl nagyrészt szárazföldi fajok kerültek el, azonkívül

kevés Anisus spirorbis és Pisidium cinereum. Elbbi a Duna-Tisza közi futóhomok
terület mélyedéseinek idszakos tócsáiban, az utóbbi állóvizekben ma is él. Jellegzetes

folyóvízi fajok : Lithogliphus naticoides, Theodoxns transversalis, Sphaerium rivicola,

Unió crassus sohasem fordult el, a szemcsék alapján folyóvízinek ítélt homokrétegekben

azonban igen gyakran.

Nem kétséges, hogy ez a módszer, mint minden egyirányú vizsgálat hiányos és

csak másfajta megfigyelésekkel egybevetve használható. A vizsgálat érvényessége alól

feltn kivételt képez a partidünék homokja. Ilyenek vannak a futóhomok-lösz hátság

keleti szélén, st a tiszántúli lösztábla területén is. Ezeknek a lösz alól elbukkanó,

többnyire hosszan elnyúló, keskeny homokvonulatoknak a szemcséi a háromszöges

ábrázolásban még a folyóvízi homok területébe esnek, tár kimutathatóan szélfújta
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településben fekszenek. Ez természetes is, mert a széltl görgetve megtett út igen kicsi

volt. Lehetnek ilyen elfo dulások a hátság keleti részében megfúrt, folyóvízinek kiadódó

rétegek között is, településük azonban nem világlik ki a fúrásokból olyan feltnen,
mint a felszíni, vagy felszínközeli ma is partidüne jelleget mutató homokdomboké.

IV. táblázat

Szemcse-
Szádeczky-érték

Szádeczky-
típustípus

c % p % v %

I 73 6 21 lb

II 35 18 47
1

3b

III 5 15 80
.

4b

A Lírásokban folyóvízinek megállapított rétegek, ha részben partidüne származásúak is,

akkor is jellemz a folyóvizekhez való közelségük. Ehhez hasonló kifejldés homok-

rétegek a Duna-Tiszaközi hátság déli részének középs és nyugati részén egyáltalában

nem találhatók, jeléül annak, hogy folyóvíz még a közelükben sem volt.

Feltn még a felszíni, jelenlegi futóhomokterület különböz helyein a koptatott-

ság különböz foka. A minták sorrendjét a táblázatban úgy állítottuk össze, hogy az

egy környékrl származó minták egymásután következzenek. így már is feltnt az egyes

vidékek szerinti különbözség. Az egész Duna-Tiszaköz területérl végzett felszíni

homokvizsgálat el fogja dönteni a futóhomok vándorlási irányának és származási

helyének sokat vitatott kérdését is.
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Pa3^HMeHne (JbHOBuaTHAbHOií h CbinyMeíí nbim.

M. Mnxajiu — T. YHrap

B CTaTbe onncaH npocTou, öbicrpbiií mctoa aah pa3AimeHHH (JiAioBHaTOAbHOH h cbiny-

qeB nbuiH b öypoBbix npoöax Ha ochob3hhh HCCAeAOBaHira (Jjop.vt 3epeH. HccjieAOBaHHe (jiop.Mbi

3epeH yKa3biBaer Ha to, hto a6pa3HOHHOCTb 3epeH xápaxTepu3yeTCH He pa3iwepOM, a pa3BH-
•raeM noBepxHOcra 3epeH (MHxpopeAbecjiOM), h y cbinyueü nbiAH— nepaawyTpoBbiM hah tfcnp-

HbLM ÖAeCKOM. Pa3AHMHe MOKAy 4>AK)BHaTHAbHOH H CbinyUeH nbiAH COCTOHT B COOTHOUieHHH
uiAH(J)OBaHHbix h HeuiAH(})OBaHHbix 3epeH. B KpaHHe.w cnyuae H3BecTHoe cooraoiueHHe cpa3y
öpocaeTCH b rna3a nOA MHKpocKonoM, OAHaxo b öonbiuímcTBe CAyuaeB xnaccHiJiHKauHH nec-

kob HBAHeTCH HeHaAOKHOií h pa3peiuaeTCH TOAbKO Ha 0CH0B3HHH oTcueTa 3epeH.

OnpeACAínoTCH Tpn rana 3epeH necxa, xopouio OTAHuaeMbie BH3yaAbHbiM oöpa30M.

Oahh npeAeAbHbiíí ran 3epHa c ocTpoü, ockoaoahoh noBepxHOCTbio H3A0Ma rocnoA-
CTByeT b <{)AK)BHaTHAbHOM necxe (1 THn 3epea). Tun J\s II. nepexoAHOro xapaxTepa, noBepx-
HOCTb er noKa3biBaeT rpyóyio, 3axpyrneHHyto (ftop.My c MáneH

b

khmh HepaBHOMepHOcra.MH
;

OTíuAHtjjOBaHHaH noBepxHOCTb Ha Heü He bhah3. Tun JV° III. hbahctch ca.MbiM npeAeAbHbiM
pa3BHTneM 3epHa cbinyueH nujui, Ha er noBepxHocTH Aawe h MenbKHX HepaBHOMepHOcren
HCT

;
CO Bcex CTOpOH, OH OTIUAH(J)OBaH Ha MaTOBblH ÖAeCK, er <})OpMa ÖOAbUieH HaCTbK) BbinyK-

a3h. B o6pa3uax cocmiTbiBaeM 3epHa, oraocHUHiecH ko Bce.M TpeM ranaM, h onpeAeuneM npo-
peHTHoe KOAHqecTBO cocMHTaHHbix 3epeH. TaÖAHua JVe I. noKa3biBaeT rpaHynoMeTpHuecxHe
THnbi.

MCXOAHbIM nyHKTOM B BbHUeyKa3aHH0M MeTOAe ABAHeTCH COBpeMeHHblH (J)AK)BHaTHAb-

HbiH, t. e. ABH>KymHHCH BeTpo.M necoK.Ta6-i.JV9 1. coacp>kht pe3ynbTaxbi yueTa 3epeH noAOÖHbix
bhaob necxa. H3 xa>xAoro Tuna 3epeH k aHaAH3y rpeóyioTCH (JipaxuHH 0,1— 0,2 mm pa3MepoB,
Tax Kan 3anpyrAeHHe oycnoBneHO pa3Mepo.M 3epeH. FIpocToe npoueHTHoe OTHOuieHne He
BcerAa noKa3biBaeT ran necxa, OAHaxo Aerxo onpeAenHTb (jmroBHaranbHbiH hah cbinyuHH
xapaxTep, ecAH H3o6pa3HTb npoueHTHbie BenHMiiHbi cocuHTaHHbix Tpex TunoB 3epeH b Tpuro-
HOMeTpnqecKOH AHarpa.MMe. Ecah t3khm oópa30M H30pa>KaeM ASHHbie mhothx coBpeMeHHbix
<J)AK)BHaraAbHbix h cbinyuux necKOB, to h nyHKTbi npoexuHH noHBAHioTCH Ha TeppnTopHH,
xopouio OTAeAHeMbie Apyr ot Apyra (puc. 1 . xpyra : cbinyuHfi necox, TpeyronbHHKH : npoex-
UHOHHbie nyHKTbi npo6 (JimoBHaranbHoro necxa). Ecah peqb hact o necxe HeH3Becraoro npo-
hcxo>kachhh, er npoueHTHbie AaHHbie AOA>KHbi biTb HaHeceHbi noAoOHbiM o6pa30M b Aua-
rpa.MMe h BxnioqeHbi b mhcao toh rpynnbi necxa, x TeppHTopuH xoToporo othochtch oh b

TpeyroAbHuxe.

B uucne xa>XAOH rnaBHOft rpynnbi (ijinioBHaranbHoro h Cbinyuero necxoB) onpeAe-
ahiotch h noArpynnbi, noxa3biBaioiune xapaxTep necxa b CHAbHOH, cpeAHeft h cnaöoíí cre-

neHii. Pa3AeAeHiie noArpynn ocHOBbiBaeTcn Ha 3aHHcnenHH npobi, nyHXT npoexunn
xoTopoü HaxoAHTcn 6ah3ko k TeppnTopHH necxa npoTHBonOAO>KHOro xapaxTepa, b rpynny
CAao noxa3biBaiouiyK) xapaxTep necxa. I"l0Apa3AeneHHe Ha noArpynnbi H30Ópa>xaeT Tpe-
yroAbHaH AHarpaAraa puc. 2. (

f
: nne - necxa CH.ibHO (jjmoBuaraubHoro, f: cpeAHetjinio-

BHaraAbHoro
;

(f) : cna6o (JimoBHamAbHoro, sz : CHAbHO cbinyuero, sz : cpeAHecunyuero,
(sz) : cna6o Cbinynero xapaxTepa) h TaöAHua JV° 1 1

.

OnpeAeueHHA, ocHOBbiBaxnunecH Ha HccneAOBaHHH (jjop.Mbi 3epeH, 6binn noATBep>x-
AeHbl aH3AH30.M nblAbUbl H pe3yAbTaTa.MH H3yueHHH (JjayHbl MOAAIOCKOB p33AHMHbIX CAOeB

;

b o6pa3pax, 0xa3aBuiHxcH cbinyneü nbiAbro. o6Hapy>xHBaAHCb KOHTHHeHTaAbHbie bhaw, ho
hh b oahom cnyuae He Hamnocb xoTb h OAHoro 3K3eMnnapa peuHoro BHAa.

OAHaxo npu anaAH3e MaTepuaAa npH6pe>xHbix aioh onncaHHbiH mctoa He AaeT oaho-
3HaiHoro pe3yAbTaTa, Tax xax 3Aecb h3xoahtch cpaBHHTe.ibHO mhoto yrAOBaTbix 3epeH b
pe3yAbTaTe He6oAbiuoro paccTOHHHH TpaHcnopTa.

Determination of f!u viatile and blown sand

by I. MIHÁLTZ and T. UNGÁR

The authors describe a simple and quick method fór the distinguishing of fluviatile

ajid bJowAi sand in well samples, based cn the study of grain shapes. Investigations on
grain shapes showed the degree of wearing of the grains to be indicated nt so mucii by'

their overall shape than by the mir.ute characteristics (microrelief) of tlieir surface,
observed in the case of blown grains as a motlier-of-pearl or greasy lustre.The differenee
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between fluviatile and blown sand is indicated by the ratio of polished and impolisbed
grains. In extreme cases this difference is evident at once beneatli the magnifying glass ;

in most cases, however, it is imcertain and the eharacter of the sand sample may
be established by counting out only. The occasional occurrence of sharp grains in
blown sands was lately alsó observed by Cailleux. (1).

From the morpliological point of view tliree visually well discemible types of
sand may be separated. One extremitv is represented by the sharp, splintery grain
with fresh breaking surfaces, prevailing in fluviatile sands (Grain I.). Type II is of a tran-
sitory cliaracter, its surfaee exhibiting a rough roundedness with smalí relief-inequalities
and no definite polishing. Type III sliows the extreme evolutionary stage of the typical
blown sand, of dominantly convexe outline, polished on its whole surfaee to a blunt
lustre without the least ruggedness. The number of grains belonging to eacli of tliese types
is counted in the samples and expressed in per cent. of the totál number of grains counted.
The individual grain types are shown in Plate I.

The base values fór this method are obtained by tests on recent fluviatile resp

.

blown grain sand samples. Results of grain type counting on sucli inaterial are represented
in Table I . Fór the purpose of the test the fraction of a diameter of 0. 1

—0.2 millimetres of
each sample was used, considering that sphericity alsó depends from grain size. — A sim-
ple percentage relation does nt alwavs clearly indicate the type of the sample, bút
representing the percentage numbers of the tliree grain shape types in a triangle dia-
gram the fluviatile or blown origin of the sand may be well discemed. Plotting the data
of a number of recent blown and fluviatile sands in the triangular diagram, the repre-
sentative points will be ranged int two well-defined groups. (Fig. 1 . : circles : blown
,sand, triangles : fluviatile sand.) Dealing with a sand sample of unknown origin, the
percentage numbers are plotted in the same wav as above and the sample is relegated
to that type, to the group of which the representative point of the sample falls nearest.

In the two main types (fluviatile and blown) subtypes exhibiting the typical
cliaracteristics in a marked, moderate resp. weak manner may be distinguished, so e. g.
the samples of representative points located in the vicinity of the opposite type are

classed int the subtype called »weak«. The classification int subtypes is seen in the
tricingle diagram of fig. 2. (/ : markedly, f : moderately, (f) : weakly fluviatile, sz :

markedly, sz : moderately, (sz) : weakly blown subtype) and in Table II.

As seen from the results represented in Table III, it is necessary to use the
same grain size fraction tlioroughout the whole set of investigations is : espeeiallv

the diminisliing of the number of sharp grains with greater size is apparent, and the-

refore only grains of the same size may be used fór comparison.
On samples separately investigated by three different workers results agreeing

witliin the limits of 1
—2 per cent. were obtained and so the method may be declared

independent of personal factors. The number of grains to be coimted is seen from fig.

3., where the dependence of sphericity percentages from the number of grains coimted
is shown (triangle : intensely sharp, square : average, circle : intensely polished grains).

It may be seen that the counting of about 1 50 grains is required.

The reliability of the method was tested by comparison with the more exact,

non-visual method of E. Szádeczky. According to Table IV and fig. 4. the grain

shape types I II and III belong to the classes of rolledness No. 0—5 established by
Szádeczky.

The investigations were carried out in order to make possible the determination

of sand samples from boreholes of the inter-Danube-Tisza territory, Hungary. It was
established on the basis of the tests that to a depth of ca 100 ft blown sand dominates
the SW part of the sand plateau Crossing the mentioned territory in the direction

N—S. The determinations on the basis of grain shapes were verified by pollen ana-

lysis and the molluscan fauna of the investigated strata. In the samples classed as blown
sand mostly land molluscs occurred and no fluviatile remnant was met with

at all. The method fails to give clear results only in the case of riverside dunes, where

the small distance of blowing did nt suffice to produee the charaeteristic number of

polished grains.


