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A FUTÓHOMOK ÉS A LÖSZ TELEPÜLÉSI VISZONYAI 
A DUNA—TISZA KÖZE KÖZÉPSŐ RÉSZÉN

írta: F ranyó  F r ig y e s

A Földtani Intézetben folyó 100 000-es földtani térképszerkesztés 
keretében az Alföldön 1961-ben a Duna—Tisza köze középső részén, a 
szabadszállási és a kecskeméti térképlap területén végeztünk földtani 
reambulációt. A terület határa Ny-on Szalkszentmárton—Harta, K-en 
Lakitelek—Alpár, É-on Kunszentmiklós—Nagykőrös, D-en H arta—Bu
gac— Gátér között húzódik. Nagysága közel 3000 km2.

A reambulációt szükségessé tette az a tény, hogy a szerkesztés alap
jául szolgáló 1950. évi 25 000-es felvételi térképlapokon a képződmények 
minősítése nem volt egységes, a fúrások és feltárások anyagából réteg
leírás alig, mintaanyag és ezekből elemzési adat egyáltalán nem maradt. 
A reambuláció során igyekeztünk az egész területről a jelentősebb kép
ződményfajták mintaanyagának begyűjtésével e hiányokat pótolni.

Beszámolónk elsősorban a terület legnagyobb részét gyakran tekin
télyes vastagságban felépítő két legfontosabb képződmény, a futóho
mok és a lösz települési viszonyairól kíván képet nyújtani.

Az eddigi kutatások vázlata

A terület földtani megismerése hat évtizedes múltra tekint vissza. 
A századforduló körül sok kiváló kutató foglalkozott a D una—Tisza 
közével, legtöbben csak részlettanulmány jelleggel ugyan, de adataikkal 
igen hasznos alapot szolgáltattak a terület egészét később szintézisbe 
foglalók számára ( H a l a v á t s , G ü l l , Ch o l n o k y , T r e i t z  stb.).

A húszas évek végétől a figyelem egyre inkább az Alföld, illetve 
a Duna—Tisza köze földtani megismerése felé fordult. E kort Sc h e r f ,. 
S ü m e g h y , B u l l a , M ih á l t z  és K á d á r  munkássága jellemzi. Az egyre 
szaporodó fúrások a szénhidrogén- és hévízkutatások, valamint a szeiz
mikus mérések eredményei lassan kirajzolták a Duna—Tisza köze szer
kezetét, pannóniai összletének helyzetét és megadták az alapot a poszt-
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pannóniai—pleisztocénkori feltöltődés viszonyainak tisztázásához. A 
M. Áll. Földtani Intézet 1950—1951 évi alföldtérképező munkája is e célt 
szolgálta.

A kutatások eredményeként a terület felépítéséről két — sarkalatos 
alaptételben különböző — magyarázat lá to tt napvilágot.

A S ü m e g h y — BuLLA-féle elmélet szerint a D una—Tisza köze folyó
vízi feltöltődésű hordalékkúpterület, ezt a Duna csaknem a pleisztocén 
egész tartam a alatt építette fel, a pesti síkságról több ágban DK felé 
tartva, a monori halomvidék lábától mai völgyéig. A folyóvízi üledék- 
összlet vastagsága tekintélyes (50—150 m), s a Tiszántúlon is nyomoz
ható. Dél felé Kiskunhalasig terjed. Sümeghyék megállapításukat szá
mos fúrás adatával, valamint a pannóniai felszín többlépcsős erőteljes 
DK-i lezökkenésével bizonyították.

A másik magyarázat M ih á l t z  I. nevéhez fűződik. Szerinte a Duna— 
Tisza közi Hátság nem hordalékkúp, hanem eolikus, futóhomok- és 
lösz-feltöltésü terület. A Duna a pleisztocén folyamán a Hátság Ny-i 
szélénél keletebbre már nem folyt; eddig rakta le durva üledékeit és 
széles árteréből hordta ki az ÉNy-i szél a futóhomok anyagát. A futó
homokot szerinte regionálisan kifejlődött löszrétegek tagolják, amelyek 
—  K r i v á n  értelmezése szerint — távolról eredő, kelet felől fúvó szelek 
útján szállított porból keletkeztek. A terület középső és K-i részén az 
eolikus feltöltés 100—150 m-es vastagságú. Az eolikus felhalmozódás 
üteme szerinte éppen lépést ta rto tt a süllyedéssel, így a Duna К felé 
elgátolódott.

M ih á l t z  elméletének egyik legfontosabb bizonyítékaként a homok
szemek zömének koptatottságát hozza fel. Újabban M i h á l t z  I. és tan ít
ványai nehézásvány-vizsgálatokkal is alátámasztják megállapításaikat. 
Ezek szerint a Hátság K-i peremén egyes szintekben jelentkező folyó
vízi jellegű üledékek nem dunai, hanem tiszai lehordási területről szár
maznak.

Kétségtelen, hogy e munka úttörő jellegű részletes üledékkőzettani 
vizsgálatok bevezetését eredményezte, melyek igen hasznosak a további 
kutatások szempontjából s nagyban hozzásegítenek a vitás kérdések 
végleges megoldásához is. Azonban a homokszemek zömének koptatott- 
sága önmagában, egy sor ugyanilyen súllyal latba eső érvvel szemben 
nem lehet döntő.

Az eolikus elmélettel szemben a következő ellenérvek vethetők fel.
1) A Miháltzék által vizsgált homokanyag jelentős százaléka közepesen 

szilánkos, eléggé éles szemcséjű, tehát folyóvízi jellegűnek is minősít
hető. 2)A területünkön gyűjtött és általunk vizsgált homokanyag csillám
tartalm a az eolikus elmélet ellen szól, hiszen a legkönnyebben össze
töredező és elkülönülő anyag a folyóhomokból futóhomokká való át- 
halmozódásnál a csillám. 3) A M ih á l t z  I. által feltételezett 100—150 m 
vastag eolikus összletben, a Hátság K-i fele alatt, kavicsos—homokos—
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iszapos rétegek települnek jelentős kiterjedésben, melyek folyóvízi 
eredete kétségtelen. M o l n á r  B. nehézásvány-vizsgálatai alapján ezeket 
a rétegeket tiszai eredetűnek tartja, mi helyzetük alapján dunainak. 
A Hátság Ny-i fele alatt pedig már 20—30 m mélységben, nagy kiterje
désben folyóvízi kavics, durva homok és iszapos homok települ, melynek 
felső-pleisztocén kora kétségtelennek vehető. 4) A  homokanyag osztá- 
lyozatlansága is folyóvízi eredetre utal, ugyanis a nagyobb távolságból 
érkező futóhomokot a szél mindenképpen jobban osztályozza. Az álta
lunk vizsgált homokban a legfinomabb szemcsétől a 4—5 mm 0 -jű  
murváig a legkülönfélébb nagyságú szemcse megtalálható; még a Kis
kunfélegyházán túli területeken is (1. a szemcseösszetételi görbéket). 
E tény alapján cm-es nagyságrendű kavicsanyagból való kiindulást 
kellene feltételeznünk, ezek eolikus úton való szállítódása a mai Duna- 
völgyből igen valószínűtlen. 5) A jelenlegi Dunavölgyben, a felszín 
alatt 5—15 m mélységben található folyóvízi homok jelentős része is 
többé-kevésbé koptatott. Fúrások sokasága bizonyítja ezt; a réteg
leírásoknál a homokminták mellett gyakran olvasható a „jól gömbö
ly íte tt”, a „koptatott”, a „futóhomok kinézésű” jelző. Ez azt bizonyítja, 
hogy még a pleisztocénvégi — óholocén dunaártér is sokszor jelentős 
időn át vízmentes terület volt, melynek homokanyagát a szél erősen át
dolgozta, „eolikus” jellegűvé változtatta. Bár a homokszemek kopási 
sebességét nem ismerjük, ezt a folyamatot a Duna jelenkori medréből 
kifújt homokanyag tetemes koptatottsága után ítélve, eléggé gyors 
üteműnek kell tartanunk. 6) Végül a felszín — általunk nem részletezett— 
morfológiai viszonyai is, K-ről Ny felé kirajzolják az elhagyott, itt-o tt 
tavi üledékekkel feltöltött, vagy futóhomokkal beteregetett, egykori élő 
folyómedrek nyomait.

A futóhomok és a löszféleségek települési viszonyai

Területünk Ny-ról К -re három nagy résztájra osztható:
1. a Dunavölgy a Szabadszállás—Akasztó vonaltól Ny-ra;
2. a Hátság Ny-i fele nagyjából Kecskemét— Bugac vonaláig;
3. a Hátság K-i fele a Tiszavölgyig.

1) A Dunavölgy vizsgált területünk mintegy %-ét foglalja el. Nagy 
területeket borít itt az óholocénben kifúvott, de még az újholocénben is 
jelentősen mozgott futóhomok. Vastagsága 1—3 m. Fiatal korát bizo
nyítja egyrészt az, hogy az óholocén, sőt újholocén lösziszapos laposokra 
települ jelentős kiterjedésben Szalkszentmárton és Solt között, másrészt, 
hogy rajta humuszos szint gyengén fejlődött ki, vagy hiányzik. Szemcse
összetétele finomabb és osztályozottabb a hátsági futóhomokénál (1. ábra,
2. ábra 1, 2. görbe).

A másik jelentős, nagy területeket borító képződmény a holocén 
lösziszap. Színe, szerkezete és szemcseösszetétele igen változatos képet
3 Évi jelentés 1961. évről II. -
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mutat, azonban helyenként nagyon megközelíti a típusos löszt. Ilyen 
jellegű Dunatetétlennél is, ahol vastagsága eléri az 5 m-t. Rétegzetlen, 
színe és szerkezete a típusos löszhöz hasonló (3. ábra és 4. ábra 3. görbe).

Solt ( t. ábra
3m 4-- felhdros í. Világos sárgásbarna laza futóhomok, 2, fakósárga lösziszap

I U I  Fig. 1.
1. Light brown, loose moving sand, 2. pale-yellow loessy silt

1 ' Fac. 1.
i. Светло-желтовато-бурые, рыхлые сыпучие пески, 2. бледно- 
желтые, лессовые алеврмты

A területünket többszáz km2 kiterjedésben borító, mészdús, tömör, 
fehéres-fakósárga, fehéres-szürke színű, 30—60% iszap- és agyagtartalmú 
lösziszap lassú folyóvizek üledéke (2. ábra 3, 4, 5 görbe; 4. ábra 1, 2, 3. 
görbe). Anyagának jelentős része a dunántúli löszfalból való, kisebb 
része folyóvízi iszap, s valószínűleg kevés hullópor is van benne. Az egész 
területen 93,5—96,5 m tszf-i magasságban települ, vastagsága nagy terü
leteken csak 50—80 cm, ritkán 1—2 m. Két éles szintre tagolódik, a 
mélyebb, a 93,5—95 m tszf-i magasságú felszín újholocénkori lösziszap-

2. ábra. Szemcseösszetételi görbék
Jelmagyarázat: 1. Solt 157. sz. f. 1 m-ből; 2. Solt 157. sz. f. 4 m-ből; 3. Fülöpszállás 172. sz. f. 

0,4 m-ből; 4. Űjsolt 167. sz. f. 0,8 m-ből; 5. Solt 165. sz. f. 1,8 m-ből
Fig. 2. Diagrams of the granulometric composition

Explanation: 1. from 1 m of the drilling Solt 157; 2. from 4 m of the drilling Solt 157; 3. from 
0,4 m of the drilling Fülöpszállás 172; 4. from 0,8 m of the drilling Űjsolt 167; 5. from 1,8 m of

the drilling Solt 165
Рис. 2. Кривые гранулометрического состава

Легенда: 1. из 1 м скважины Шольт-157; 2. из 4 м скважины Шольт-157; 3. из 0,4 м скважины Фюлёп- 
саллаш-172; 4. из 0,8 м скважины Уйшольт-167; 5. из 1,8 м скважины ПТольт-165
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rétege csaknem teljesen elszikesedett. A magasabb, a 95— 
96,5 m tszf-i magasságú felszín óholocén kori rétege ke
vésbé szikes. E lösziszap-félék feküje mindenütt folyóvízi 
homok, mely lefelé durvul és 5—15 m körül kavicsba megy át.

2) Az ismertetett terület központi része a Hátság Ny-i, 
magasabb futóhomokos területe. Az eolikus-elmélet értel
mében itt is összefügő löszréteg képződött a futóhomok 
alatt, ezen a területen is más-más időszakban, regionálisan 
fejlődött ki a futóhomok és a lösz.

3. ábra
1. Humuszos lösz, 2. sárga, finomhomokos lösz 3. apró folyami homok

Fig. 3.
1. Humic loess, 2. yellow loess with fine sand, 3. minute fluviatile sand

Pile. 3.
1. Гумусовый лесс, 2. желтый, тонкопесчанистый лесс, 3. мелкозернис

тые речные пески

Fig. 4. Diagrams of the granulometric composition
Explanation: 1. from 0,5 m of the drilling Fülöpszállás 162/а; 2. from 1 m of the drilling Űjsolt 

168; 3. from 1 m of the drilling Dunatetétlen 152
Рис. 4. Кривые гранулометрического состава

Легенда: 1. из 0,5 м скважины Фюлёпсаллаш-162/а; 2. из 1 м скважины Уйшольт-168; 3. из 1м сква
жины Дунатететлен-152

3
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6. ábra
1. Humuszos homok, 2. sötétbarna humuszos, 
iszapos homok, 3. löszös homok, 4. futóhomok,
5. meszes lösz, 6. kék iszapos lösz, 7. kék homo

kos iszap, 8. talajvízszint
Fig. 6.

1. Humic sand, 2. dark brown, humic silty sand, 
3. loessy sand, 4. moving sand, 5. calcareous loess,
6. blue silty loess, 7. blue sandy silt, 8. ground

water level
1. Гумусовый лесс, 2. сыпучие пески, 3. лессовые 
пески, 4. лессовые суглинки, 5. лесс, 6. извест- 
ковиетый лесс, 7. песчанистый лесс, 8. глинистый

лесс

7. ábra. Kecskemét. Lepelhomok löszön. A lösz felső szintje elmeszesedett
Fig. 7. Kecskemét, Sand sheet over the loess. The upper horizon of the loess has

become calcified
Puc. 7. Кечкемет. Чехолные пески на лессе. Верхний горизонт лесса был подвержен

кальцификации
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1950-ben a tószeg—szekszárdi szelvényben K o p e k  G. összefüggő 
iszapos—löszös képződményt m utatott ki, mely szerinte az egész terület 
alatt szintállóan végighúzódik. M ih á l t z  I. ennél jóval délebbre, a szentes — 
bajai szelvényben jelölt meg 30 m mélységig három összefüggő löszszintet, 
amelyeket szerinte vastag futóhomokrétegek tagolnak. Véleményünk 
szerint dél felé az eolikus képződmények jelentősebben kivastagszanak, 
K o p e k  szelvényében azonban a Kecskemét—Orgovány között leírt 
iszapos—löszös szintet nem tekinthetjük az eolikus elméletnek meg
felelően sem teljesen összefüggőnek, sem kifejezetten löszszintnek. Való 
tény, hogy lösz helyenként található a futóhomok alatt. Ezt számos 
fúrás bizonyítja a terület É-i és K-i felén, főleg Kerekegyháza, Kecskemét, 
Jakabszállás és Kunszállás körül (5, 6, és 7. ábra). E lösz vastagsága 
1—2 m, ritkán vastagabb, azonban olykor több szintre is tagolódik, 
a futóhomok felé átmenetet mutat, bizonyítva közeli eredetét és a pleisz
tocén futóhomokkal egyidejű keletkezését. Vékony pászták ezek, löszös 
homok és futóhomok közé települten, amelyek nagyobb területek alatt 
összefüggően nem nyomozhatok. Kecskemét távolabbi környékén nagy 
homokterületek alatt, jelentősebb kiterjedésben találunk löszt, Ny felé 
azonban kiterjedése, vastagsága, pásztáinak száma erősen csökken, s a 
futóhomokban kiékelődve elvész. Hasonló a helyzet Jakabszállás és 
Kunszállás körül is. Folyóvízi vonalakhoz kötött helyi jellegű kialakulá
suk a tószeg—szekszárdi szelvény egyes szakaszain is megállapítható. 
Ilyen sajátságos pásztás, átmenetes jellegű eolikus összlet véleményünk 
szerint csak folyóvízi hordalékkúpon jöhet létre (8. ábra).

A lösz a futóhomok alatt sokszor íakósárga-fehéres színt és meszes— 
iszapos, tömör jelleget vesz fel. Ennek oka valószínűleg az, hogy a futó
homokon átszivárgó csapadékvíz a meszet kioldja, s a löszben kicsapja. 
Rendszerint csak 30—60 cm vastagságban meszesedik el a lösz, alatta 
típusos marad (7. ábra; 9. ábra; és 6. ábra 30. feltárás).

A lösz az állandó talajvízszint alatt iszapos—agyagos 
Jakabszállás jeliegűvé válik, gyakran színe is sárgásszürkévé, szürkévé 

0rr" .. • . változik (6. ábra 37, 51, 65. fúrás), mintha vízben képző
dött volna. Szemcseösszetétele azonban ilyenkor is csaknem 

1 azonos a típusos löszével (10. ábra).
A futóhomok-vonulatok és -leplek származásukat te- 

1 kintve nem távoli eredetűek, hanem egykori medrek és

9. ábra
3 - j. Sárga, finomszemű futóhomok, 2. szürkésfehér mésziszapos lösz, 3. sárga lösz,

4. sárga, finomszemű homok
Fig. 9.

í, - i m Yellow, fine grained moving sand, 2. greyish-white loess with calcareous silt,
з\ yellow loess, 4. yellow fine grained sand

Puc- 9-
5 - v.y7/v.y.-v. i. Желтые, тонкозернистые сыпучие пески, 2. сероватобелый лесс с известкови-

стым алевритом, 3. желтый лесс, 4. желтые, тонкозернистые пески
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10. ábra. Szemcseösszetételi görbék
Jelmagyarázat: 1. Kecskemét 167. sz. f. 0,8—1,0 m-ből; 2. Kecskemét 168/a sz. f. 0,8 m-ből; 
3. Kerekegyháza 28. sz. f. 1,5—2,0 m-ből; 4. Törökfái 29. sz. f. 0,8—1,0 m-ből; 5. Törökfái

30. sz. f. 2,0—2,2 m-ből
Fig. 10. Diagrams of the granulometric composition

Explanation: 1. from 0,8—1,0 m of the drilling Kecskemét 167; 2. from 0,8 m of the drilling Kecske
mét 168/a; 3. from 1,5—2,0 m of the drilling Kerekegyháza 28; 4. from 0,8—1,0 m of the drilling 

Törökfái 29; 5. from 2,0—2,2 m of the drilling Törökfái 30.
Рис. 10. Кривые гранулометрического состава 

Легенда: 1. из 0,8—1,0 м скважины Кечкемет-167; 2. из 0,8 м скважины Кечкемет- 168/а; 3. из 1,5—2,0 м 
скважины Керекедьхаза-28; 4. из 0,8— 1,0 м скванины Тёрёкфаи-29; 5. из 2,0— 2,2 м скважины Тёрёк-

фаи-30

11. ábra. Fülöpháza. A Strázsahegy környékén szabadon mozgó homok 
Fig. 11. Fülöpháza. Sand moving unimpeded in the surroundings of Strázsahegy 
Рис. 11. Фюлёпхаза. Пески, свободно переносящиеся в окрестности горы Штражахедь
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lapos árterek anyagából kihordottak. Anyaguk többé-kevésbé kopta
to tt; gyakori elegyrészük a csillám. Szemcsézetük osztályozatlan, néha 
murvás, ami rövid eolikus szállításra mutat. E rétegek vastagsága 
1—20 m között változik, legvastagabban a Bikatorok, a Strázsahegy 
környékén és az Orgoványtól D-re eső részeken találjuk. E területeken 
még ma is több km2-en szabadon mozog a homok (11, 12. ábra).

12. ábra. Szemcseösszetételi görbék
Jelmagyarázat: 1. Csengőd 12. feltárás 1 m-ből; 2. Kerekegyháza 35. feltárás 1 m-ból; 3. Fülöp-

háza 38. feltárás 0,5 m-ből
Fig. 12. Diagrams of the granulometric composition

Explanation: 1. from 1 m of the exposure Csengőd 12; 2. from 1 m of the exposure Kerekegyháza 35 ; 
3. from 0,5 m of the exposure Fülöpháza 38

Рис. 12. Кривые гранулометрического состава
Легенда: 1. из 1 м обнажения Ченгёд-12; 2. из 1 м обнажения Керекедьхаза-35: 3. из 0,5 м обнажения

Фюлёпхаза-38

A Hátság Ny-i, DNy-i részein jelentős területeket holocénkori futó
homok borít. Az ó- és újholocénben kifújt lepelhomok nagy kiterjedését 
a feltárások és fúrások sokasága bizonyítja. Míg területünk É-i és K-i 
felén löszre települ a holocén futóhomok, addig DNy-on Kaskantyú, 
Páhi és Soltszentimre körül az óholocén mésziszapos laposokat és új- 
holocén kotus területeket borít (9, 13, 14. ábra). Különösen erőteljes e 
mozgás a Kolom-tótól Ny-ra, itt a tó D-i szélétől 1,5 km-re Ny-ra fúrá
sokkal elértük a tó mai felszínének folytatását, fekete kotus—iszapos 
rétegeit. E lepelhomok egészen friss, laza, humuszmentes anyag. Bizo
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nyos, hogy a Bikatorok vastag homokja is a Kolom-tó fiatal felszínét 
takarja.

Páhi és Kaskantyú között az óholoeén mésziszapos laposok jelentős 
területére nyomult rá a futóhomok az ó- és újholocén folyamán. Sok 
fúrás érte el itt is a mésziszapot 1—2—3 m mélységben (9, 14. ábra). 
Ugyanez a helyzet Bugac környékén is.

13. ábra
1. Világos barnássárga futóhomok, 2. sárga futó- 
homok, 3. fekete humuszos homok, 4. erősen mész- 

iszapos homok, 5. sárga homok
Fig. 13.

1. Light brownish-yellow moving sand, 2. yellow 
moving sand, 3. black humic sand, 4. sand with 
conspicuous admixture of calcareous silt, 5. yellow 

sand
Puc. 13.

1. Светло-буровато-желтые сыпучие пески; 2. жел
тые сыпучие пески, 3. черные гумусовые пески, 

4. известковистые пески, 5. желтые пески

Puc. 14.
1. Сыпучие пески, 2. черные гумусовые пески,. 
3. известковистые пески, 4. черные, торфянистые 

алевритовые пески

3) Harmadik tájegységünk, a Hátság K-i fele térszínileg is alacso
nyabb és formakincsekben is szegényebb. A felszín nagy részét egységes, 
összefüggő lösztakaró borítja, ami főleg Kecskeméttől DK-re, Alpár és 
Kiskunfélegyháza irányában fejlődött ki. Laza, rétegezetten, 1—3 m 
vastag, vályogzóna nélküli lösz ez. Térszínileg ugyan különböző magassá
gú területeket borít, mégis egyidőben képződött, egységes takarónak 
kell tartanunk. A Kiskunfélegyháza—Nyárlőrinc vonaltól DK-re mélyebb 
fekvésű területekre települt, így anyaga színben és szerkezetben is kissé 
elkülönül az előzőtől. Mindkét lösztípus azonos szemcseösszetételű 
(15. ábra). Száraz térszínen képződött, de utólag gyakori vízborítás alá 
került, így nyerte tömör, meszes jellegét.

A felszínt borító lösz fekvője élénkebb reliefű íutóhomok, amely
nek egyenetlenségeit a hullópor kiegyenlítette (16, 17. ábra). E lösz 
alatti homok is igen vegyes szemcseösszetételt mutat (18. ábra). Több fel
tárásban erős keresztrétegzettség jelentkezik, sok durva homokcsíkkal és 
murvaszemmel (17. ábra).

Lakitelek és Alpár között a Tisza-ártér magas partjának peremén 
3—4 m vastag lösz bukkan ki a futóhomok alól. A felszínen is megtalál-
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lő. ábra. Szemcseösszetételi görbék
Jelmagyarázat: 1. Lakitelek 172. sz. f. 1,5 m-ből; 2. Kiskunfélegyháza 168. sz. f. 1 m-ből; 3. 

Kiskunfélegyháza 169. sz. f. 1,3 m-ből; 4. Kiskunfélegyháza 170/a sz. f. 1,4 m-ből
Fig. lő. Diagrams of the granulometric composition

Explanation: 1. from 1,5 m of the drilling Lakitelek 172; 2. from 1 m of the drilling Kiskunfélegy
háza 168; 3. from 1,3 m of the drilling Kiskunfélegyháza 169; 4. from 1,4 m of the drilling Kiskun

félegyháza 170/a
Puc. 15. Кривые гранулометрического состава

Легенда: 1. из 1,5 м скважины Лакителек-172; 2. из 1м скважины Кишкунфеледьхаза-168; 3. из 1,3 м 
скважины Кишкунфеледьхаза-169; 4. из 1,4 м скважины Кишкунфеледьхаза-170/а

16. ábra. Kiskunfélegyháza. Hullámos futóhomok-felszínt kiegyenlítő löszlepel 
Fig. 16. Kiskunfélegyháza. Loess sheet filling the furrowed surface of the moving

sand
Рас. 16. Кишкунфеледьхаза. Лессовый чехол, выравнивающий волнистую поверхность

сыпучих песков
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17. ábra. A 16. ábrán látható kép részlete. Keresztrétegzett murvás futóhomok 
Fig. 17. Detail of the image seen in fig. 16. Cross-bedded moving sand with coarse

sand
Рас. 17. Деталь картины, видимой на рис. 16. Хрящевые сыпучие пески с перекрещи

вающейся слоистостью

18. ábra. Szemcseösszetételi görbék
Jelmagyarázat: 1. Lászlófalva 20. feltárás 1,4 m-ből; 2. Lakitelek 45. feltárás 3 m-ből; 3. Kiskunfél

egyháza 25. feltárás 2,5 m-ből; 4. Kiskunfélegyháza 24. feltárás 2,7 m-ből
Fig. 18. Diagrams of the granulometric composition 

Explanation: 1. from 1,4 m of the exposure Lászlófalva 20; 2. from 3 m of the exposure Lakitelek 45; 
3. from 2,5 m of the exposure Kiskunfélegyháza 25 ; 4. from 2,7 m of the exposure Kiskunfélegyháza 24

Рис. 18. Кривые гранулометрического состава 
Легенда: 1. из 1,4 м обнажения Ласлофальва-20; 2. из 3 м обнажения Лакителек-45; 3. из 2,5м обнажения 

Кишкунфеледьхаза-25; 4. из 2,7 м обнажения Кишкунфеледьхаза-24
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ható foltokban ÉNy felé, s a lepel
homok alatt valószínűleg nagyobb ki
terjedésben nyomozható. Fúrások és 
feltárások bizonyítják ezt (19. ábra 
181. és 172. fúrás).

A lösz vastagsága Ny-ról К felé 
nő. Míg Kecskemét környékén több vé
konyabb löszpászta települ a futóho
mok közé, addig itt  Lakitelek alatt 
csak egyetlen vastagabb lösztakaró 
húzódik. A löszpászták Ny-ról К felé 
összefonódnak, egyetlen löszszintté vál
nak, a futóhomokrétegek pedig kiéke
lődnek.

A lakitelki löszből gyűjtött csigák 
Bartha F. szerint uralkodóan száraz
földi fajokat képviselnek, ami száraz, 
időszakos vízborítású képződési terü
letre utal.

A Lakitelek—Alpár körüli futó- 
homok, mely nagy területeket takar, 
valószínűleg egész tömegében pleiszto
cénkori, idősebb a lösznél. Származási 
helye Nyárlőrinc—Lászlófalva között 
lehet. Szemcseanyaga is jóval finomabb 
és osztályozottabb a hátságközépi 
homoknál.

A Hátság K-i felén éppen olyan jellemző a holocénkori futóhomok
mozgás, mint a Ny-in. Különösen Lakitelek—Alpár és Kiskunfélegy
háza—Bugac—Kunszállás között bizonyítja több fúrás és feltárás, hogy 
a Würm-végi löszre 1—3 m vastag lepelhomok települ (19. ábra).

19. ábra
1. Futóhomok, 2. humuszos futóhomok, 
3. lösz, 4. löszös homok, 5. homokos lösz

Fig. 19.
1. Moving sand, 2. humic moving sand, 

3. loess, 4. loessy sand, 5. sandy loess

Puc. 19.
1. Сыпучие пески, 2. гумусовые сыпучие 
пески, 3. лесс, 4. лессовые;пески, 5. песча

нистый лесс

MODES OF EMPLACEMENT OF TH E MOVING SANDS AND 
LOESSES IN THE CENTRAL PART OF THE AREA BETWEEN 

THE DANUBE AND THE TISZA
b y

F. Franyó

In 1961 the author studied the modes of emplacement of loesses 
and moving sands in the central part of the area between the Danube 
and the Tisza.
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In the fifties of our century there appeared two theories on the geo
logical constitution of the area and on the formation of its morphology.

1. According to J. Sü m e g h y  and B. B u l l a , the area in question 
represents the talus of the Danube covered by moving sands and loess
es. This is proved by the stratigraphic columns of numerous drillings, 
by the relief and the structure of the underlying Pannonian beds; the 
morphological pattern of the area, itself, speaks in favour of the opin
ion of these authors.

2. According to I. M i h a l t z ’s theory, during the Pleistocene the 
Danube did not flow accross the area, but it ran in its present valley 
and filled the constantly sinking central and eastern parts of the area 
between the Danube and the Tisza with dust and sand material which 
was blown from its flood plain by the wind — i. e. the deposition pro
ceeded by eolian effects — and reached 100 to 150 m thickness. As a 
proof of "this, M ih a l t z  invokes the rounded shape and the “eolian” 
character of most of the sand material. On the basis of the study of 
heavy minerals, he considers the fluviatile beds occurring in the eas
tern part of the area to have derived from the Tisza.

The author’s investigations led to the conclusion that the loess 
surface of the end of the Wurmian stage occurs over a large area below 
the moving sands in the surroundings of Kecskemét, Kerekegyháza, 
Kiskunfélegyháza and Lakitelek, but there is no coherent loess sheet 
below the whole sandy ridge.

In the surroundings of Kecskemét, Kerekegyháza and Szabadszállás 
there alternate several narrow belts of loess, sandy loess, loessy sand 
and moving sand providing evidence of their origin from near-by sour
ces situated probably along a river bed. These sediments would then 
represent synchronous formations of cold, dry glacial climate. The mo
ving sand overlying the loess has been blown and deposited during the 
Holocene.

The movement of sand has been very intensive during the Holo
cene. I t is evidenced by the 1—2—3 m thick sand sheets which have 
been deposited over many square kilometers on the vast surfaces covered 
by Early and Late Holocene loessy silts, calcareous silts and peat bogs.

The granulometric composition of the loess and sand samples is 
shown by the author’s granulometric diagrams.
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УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ СЫПУЧИХ ПЕСКОВ И ЛЕССОВ В ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ ЧАСТИ МЕЖДУРЕЧЬЯ ДУНАЯ И ТИССЫ

Ф. ФРАНЬО

В 1961 г. автор изучал условия залегания лессов и сыпучих песков; 
в центральной части Междуречья Дуная и Тиссы.

В 50-ых годах настоящего века были выдвинуты две теории о геологи
ческом строении данной области и о формировании ее морфологии.

7. Согласно Й. ШЮМЕГИ и Б. БУЛЛА данная область представляет 
собой конус выносов Дуная, покрытый сыпучими песками и лессами. 
Это доказывается разрезами многочисленных глубоких скважин, а также 
рельефом и структурой подстилающих паннонских отложений; за это го
ворит также и морфологическая картина.

2. Согласно теории И. МИГАЛЬЦА в плейстоценовое время Дунай, 
не тек через эту территорию, а шел по своей современной долине и за
полнял центральную и восточную части постоянно опускавшегося Между
речья Дуная и Тиссы пыльными и песчаными материалами, выдуваемыми 
ветром из поймы Дуная (значит, отложение происходило эоловым путем), 
и отложившимися в мощности 100—150 м. В качестве доказательства 
своей теории Мигальц указывает на окатанность большинства песчаного* 
материала и на его „эоловый” характер. На основании исследования 
тяжелых минералов он считает речные отложения в восточной части 
территории происходящими из реки Тисса.

Судя по исследованиям автора настоящей работы, под сыпучими 
песками в окрестностях г. Кечкемет и сс. Керекедьхаза, Кишкунфеледь- 
хаза и Лакителек на большой площади присутствует лессовая поверхность 
конца вюрма. Однако, подо всем песчаным гребнем нету сплошной лессовой 
поверхности.

В районах г. Кечкемет и сс. Керекедьхаза и Сабадсаллаш переме
жаются многочисленные узкие полосы лессов, песчанистых лессов, лессовых 
песков и сыпучих песков, доказывая тем самым, что они происходят из 
источников, приуроченных к линии русла какого-либо ручья или реки 
и представляют собой одновозрастные образования холодного, сухого, 
ледникового климата. Сыпучие пески над лессами выдувались ветром 
и отлагались во время голоцена.

В течение голоцена движения песков были весьма интенсивными. 
Это доказывается чехолными песками, отложившимися на обширных 
поверхностях древне- и юноголоценовых лессовых алевритов, известко- 
вистых алевритов и торфов, образовывая чехла мощностью 1—2—3 м и 
площадью многих квадратных километров.

Гранулометрический состав образцов лесса и песка отражается 
кривыми гранулометрического состава.
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