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mást tapasztalható a homoknak éjszak és éjszakkelet felől való előnyomulása, mely 
lassan, de folytonosan sivataggá változtatja Bokhara volt éléstárát. A futóhomok 
már ott kopogtat Bokhara városának falai alatt. A bramov tábornok, kit zerefsa-ni 
kormányzó korában felette érdekelt a futóhomok, arra a meggyőződésre vezettetett, 
hogy Bokharát a lakosság szeme láttára elárasztja a futóhomok. K u n , S zobolev , 

A rchipov  és mások szintén így nyilatkoznak. A z egykor gazdag Yardinzi homok
ban lelte sírját, holott Chanykov , L ehman  és mások térképein mint nagy város 
szerepel. A Romitan-kerületet 1868 óta megsemmisítette a futóhomok és Ki ezer 
lakos odahagyva hazáját, Khivába költözött.

A bokhaviak épen úgy mint az oxusmelléki turkománok nem képesek meg
küzdeni ezzel az ellenséggel, sőt az előbbiek még rosszabb helyzetben vannak, 
mint az utóbbiak, kiknek legalább vizök van. Ha hozzáveszszük a nyári magas 
hőmérsékletet, melynek szárító képességét az éjszakkeleti száraz szél csak fokozza, 
a nagy elpárolgást, a természetes patakok hiányát, a harmadkorú laza homok
kőnek vízszintes rétegeit: előttünk állnak az okok, melyek Bokhara romlását 
kilátásba helyezik, s melyeket emberi erő megakadályozni nem képes. Nagyszerű 
befektetésekkel lehetne talán útját állni, de az a bökkenő, hogy kifizetné-e 
magát, és meddig daczolna a természet erőivel ?

A DÉLMAGYARORSZÁGI HOMOKSIVATAG.

T hem ák  E n É -tő l.

(Előadatott a m. orvosok és természetvizsgálók 1886. augusztus havában Buziás- 
Temesvárott tartott X XIII. vándorgyűlésén.)

(Ehhez a III. tábla.)

A ki az osztrák-magyar vasúttársaság Temesvár-Báziási szárnyvonalán 
utazik és Versecz-Báziás közt nyugat felé tekint, egy sajátságosán alakult, helyen
kint beerdősített vagy begyepesedett, messzire terjedő, feltűnő kopár fehér magas
latok csoportját látja. Ez azon nemzetgazdaságilag fontos, valamint természet
tudományikig érdekes futóhomok-sivatag, melyről W e s se l y  J ózsef  az 1872. évben 
írt «Der europäische Flugsand und seine Cultur» czímű szakszerű munkájának 
előszavában következőleg nyilatkozik:

«Im ungarischen Banate existirt eine Flugsandgegend, deren Kern — eine 
Wüste im vollsten Sinne des Wortes — an Wildheit und Grossartigkeit nicht nur 
in Ungarn, sondern im ganzen europäischen Binnenlande seines Gleichen lange 
nicht findet. Der Wind hat dort wandernde Sandberge bis 180 Fuss Höhe empor
getrieben, von deren Gipfel man, so weit das Auge reicht, nichts als nackten, 
weissen Sand erblickt, der von Büschen und Grasstreifen zwar hie und da belebt, 
aber nicht unterbrochen, jedesmal in volle Bewegung geräth, als ein auch nur 
massiger Luftstrom über ihn wegstreicht. Fürwahr, wäre die Kunde von diesem
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merkwürdigen Fleck Erde über den dortigen Kreis der Hirten hinausgedrungen, 
Naturforscher wie Touristen würden schon längst Wallfahrten daliin veran
stalten. »

W e s s e l y , ki ezen sivatagot két ízben 1— 4 hétig bejárta, ki hazánk más 
futóhomok-területeit is a helyszínén tanulmányozta, ki Észak-Németország 
tenger-homokbuczkáit meglátogatta, idézett szavaiban a mi délmagyarországi 
homoksivatagunkat , remek természethűséggel írta le.

Hogy ezen minden tekintetben érdekes, és mint W esse l y  más helyen 
mondja, egész Európa legimpozánsabb sivatagának eredetével és természetével 
közelebb megismerkedjünk, jónak látom előbb W essely  kitűnő munkájának * 
nyomán a futóhomok eredetére, természetére és alkotására vonatkozólag a követ
kezőket felsorolni, és összehasonlítás végett — szintén ezen munkából — Európa 
többi ilyen homoksivatag-területeit röviden megismertetni; ezek után majd 
áttérek a magyar és különösen a délmagyarországi homoksivatag részletesebb 
leírására és ismertetésére, hol nehány saját megfigyelésen kívül szintén W essely  

munkáját használtam. A vulkáni erőn kívül a levegő és víz vegyi és mechanikai 
működései azon tényezők, melyek még mai napság is folytonosan változtatják 
földünk felületi viszonyait.

A ki patakok, folyók közelében lakik, tapasztalhatta, hogy a hányszor ezek 
kiáradnak, mindannyiszor ülepedést hagynak vissza, mely ülepedés a körülmények 
szerint nagyobb hömpölyökből, kavicsból, durva vagy finom homokból (fövény), 
sőt iszapból állhat.

De nemcsak a folyók mellett támadnak ilyen új ülepedések, hanem ugyanez 
történik az álló vizek, különösen a tengerek partjain is, még pedig sokkal nagyobb 
mértékben. A tengerek hullámai, nevezetesen a fenékhullámok, melyek a par
tokra mindenkor merőlegesek, mindenütt ott, a hol a part nem meredek, hanem 
lapos, a tenger fenekéről tömérdek anyagot kavarnak fel és hoznak a partra, sőt a 
már kint levő egy részletet is magukkal ragadván, a törmelek súlya szerint 
magasabbra torlaszolják. A mint a hullám haladó ereje megtöretik, a víz vissza 
folyik s miután most már csak saját súlyával halad; a homok egy része, mely 
W e s se l y  szerint a víznél 2 Va-szer nehezebb, a nehézség törvényénél fogva leülep
szik. Visszatérő útjában azonban egy új, fris erővel jövő hullámmal találkozván, 
vissza veretik s a magával vitt anyagokat még távolabb vagy magasabbra 
lerakja.

Miután pedig a vihar a hullámokat 2, sőt 3 méter magasságra emeli a ten
geri rendes színe fölé, a finom homokot is hasonló magasságban rakja le. Ha a 
tenger színt rendes helyzetét ismét elfoglalja, a viharos idő alatt partra sodrott 
homok hosszú buczkák alakjában (Stranddünen) visszamarad s ha megszáradt, a 
szél játékszerét képezi. Ez a valódi futóhomok.

A szél először a finom homokrészeket sodorja magával, de ha orkánná lesz, 
akkor a durvát is tovább viszi a szárazföld felé. Minthogy útjában különféle

* Der europäische Flugsand und seine Cultur. Besprochen im Hinblicke auf 
Ungarn und die Banater \Vii9te insbesondere, von J o s e f  W e s s e l y . Wien 187:i. pag. 
1—72.



DKLMAGYARORSZÁGI HOMOKSIVATAG. 185

akadályokra talál, különböző módon is rakja le azt. így támadnak a part hosszá
ban gyakran hegyekhez hasonló homokbuczkák (Seestranddünen).

Mivel a tengeri szelek sokkal gyakoriabbak és erősebbek, mint a száraz
földiek és mivel továbbá a tengerből folytonosan fris anyagot hoznak, azért a 
tenger melletti síványok a szárazföldieknél sokkal pusztábbak és sokkal maga
sabbak.

A homokbuczkák (Dünen) hosszúsága, szélessége és magassága nagyon 
változó. Hosszúságuk sok mérföldre terjed, szélességűk 30 és 500 méter közt 
ingadozik, sőt a franczia lande-okban folytonos vándorlás következtében 2000 
sőt (5000 méternyi szélességet is nyernek. Magasságuk általában 10—20 méter, 
de vannak annál sokkal magasabbak is, mint pl. .Tütlandban, a hol <>3 méter 
magasak.

Néha a tengerparti homokbuczkáknak igen hasznos szerepök van, a mennyi
ben a belföldet az uralkodó tengeri szelek pusztító hatása ellen védik.

Máskor a tengerek hullámaitól partra rakott finom, megszáradt homok a 
szél által a szárazföld belsejébe sodortatván, termékeny földeket, erdőket, sőt egész 
helységeket is eltakar és terméketlenné tesz.

Hasonló módon, legalább nagy részben, támadtak Európának futóhomok- 
területei. A legnagyobb európai futóhomok-vidékek topographiai-geologiai viszo
nyai W e s s e l y  után kivonatosan a következőkben mondhatók el.

A német alföld vagy észak-német lapály 17,000 □  mértföldet foglal el s 
Hollandiától Németországon át Oroszországig húzódik. Az egész német alföld 
diluviális lerakodásokból áll, még pedig nagyrészben laza homok- és sárga kötött 
agyagrétegekből van alkotva, melyekben különféle tengerentúli északvidéki vándor
kövek fordúlnak elő. Függélyes tagoltságban három réteget különböztethetni 
meg. Legalúl finom homok van agyagbetelepűléssel, rajta homokos márga, mely
nek teteje már agyagos málladék; ezen végre egy más tulajdonságú vékonyabb 
quarzliomokréteg nyugszik, melyet a német geologusok fedőhomoknak nevez
nek. A fedőhomok meszet nem tartalmazván, nagy részt terméketlen. Minthogy 
azonban vastagsága rendesen nincsen egy méter (legfeljebb 1 *5), feküje pedig a 
márga, melynek felső rétege sok helyen, mint már emlitve volt, sárga agyaggá vál
tozott, ezek következtében [mindenütt a hol az a felülethez nagyon közel van a 
növénységre nagyon jótékony hatással bir. Sok évi szántás és forgatás síitái a felü
letre is sikerült azt hozni, minek következtében a sivár homok egy része is a 
növényi élet következtében televényfölddé változott.

A márgának köszönhető még az is, hogy a szél mély kifúvásokat nem idé
zett elő.

A dán német szir/etlapá-lyuk geologiai szerkezete hasonló a német alföldé
hez, csakhogy itten a födőliomok általában vastagabb és a gőrkövekben, kavicsok
ban gazdagabl). Az alsó diluviális homok helyett a «Korallensand»-dal találko
zunk, melyben nagyobb épélű földpátok és különösen sok brvozoa- és polythalamia- 
maradványok vannak; ez helyettesíti itten a homokos márgát is.

A franczia lande-ok 270 Q  mértföld nagy futóhomok terület egy három
szöget képez, mely az atlanti oczeán, a Garonne és Adour folyamok közt terül el. 
A tenger mellett a vándorló homokbuczkák tetemes szélességet érnek el, mi 
által az ország belsejéből jövő víznek mintegy gátat képezvén, a homokbuczkák
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mélyedései közt sok helyen mocsarakat és tavakat képeznek. Belseje még csak 
kevés évvel ezelőtt nem egészen 100 meternyi magas futóhomok-terület volt s 
csak az ujabb időben sikerült azt beerdősíteni.

Földtanilag itt is némi hasonlatosságot találunk a német alföld szerkezeté
vel. A felső réteg itt is sovány és mész nélküli fedőhomok, melynek feküje vízhat
lan tufás homokréteg.

A hol a tufa hiányzik, vagy pedig át van törve, ott a vegetatió is díszük s 
ez annak tanúbizonysága, hogy a talaj termékenysége nem annyira a födőrétegtől, 
mint inkább az altalaj minőségétől függ.

Miután a külföld nevezetesebb futóhomok területeivel megismerkedtünk, 
nézzük már most hazánk hasonló vidékeit.

Egy pillantást vetve Magyarország térképére látjuk, hogy Magyarország 
területének egy részét két lapály foglalja el, melyek egyike a bécsi medenczével 
szomszédos.

Földtani kutatások bizonyítják, miszerint ezen lapályok a történelem előtti 
időkben tengelyek fenekét képezték.

Ha e három medencze talaját megvizsgáljuk, meggyőződhetünk arról, hogy 
a bécsi, illetőleg Morva melletti medenczébe és a kis alföld tengereibe ömlő pata
kok és folyók a közel fekvő alpokból és a nagy eséssel biró ausztriai felföldről 
nemcsak iszapot és finom homokot, hanem durvább törmelékeket mint nagyobb 
hömpölyöket, kavicsot stb. sodortak magokkal, melyeket azután le is raktak. 
Innen van, hogy a Morva melletti síkságon s a kis magyar Alföldön az altalaj 
homokkal és agyaggal váltakozva, durva diluviális görgetegből áll.

Egészen másképen van ez a nagy magyar alföldön, a hova a csekély esésnél 
fogva csak a könnyen hordható finom homok és iszap vitetett, míg a durvább 
anyag, görgeteg, kavics stb. a medenczét környező partokon a hegyek közelében 
rakodott le. Innét van az, hogy a nagy magyar alföld altalaja az anyag finomsága 
által tűnik ki. A széleken pedig rendesen kavicsból álló dombok vannak.

A Temesvártól északra és keletre fekvő dombok nagyobbrészt kavicsból 
állanak. Ezek már (jijarmatánál veszik kezdetüket s hullámzatos területet képez
nek egészen a magasabb Kárpátokig. Murán,))nál egy kavicsbányából Mastodon- 
csontokat s fogakat ástak ki, melyek arról tesznek tanúságot, hogy ezen képletek 
még a harmadkorban rakódtak le.

A földtani szerkezettel összhangzásban állanak a termékenységi viszonyok 
is. A morvamelléki lapály és a kis magyar alföld csak akkor lesz termékeny, ha 
gyakori esőzések vannak, vagy pedig a terület talajvize nagyon közel van a felület
hez, miután az alsó kavicsréteg durvaságánál fogva kevés capillaritással bír s igy 
nem képes a mélységből vizet fölszíni; esős időben pedig sokat nem képes magá
ban tartani.

Lássuk már most a nagy 1700 mértföldet olfoglaló magyar alföld földtani 
viszonyait.

A nagy magyar alföld anyaga a földfejlődés történetének tegnapjában a 
diluviális korszakban képződött. Magát a medenczét többnyire harmadkori kép
ződmények környezik. "Wo l f  bécsi geologus az észlelt diluvium legalsó zömét 
<> Binnendrift »-nek nevezi és párhuzamba hozza a nagy német medencze hasonló 
alsó képződményével. A diluviális anyag alsó és felső rétegre osztható ; az alsó
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inkább agyagból, inig a felső inkább homokból áll. E különbség az alföld szélein 
alig vehető észre, közepe felé azonban már határozottan ki van fejlődve. Debrecen  
mellett 17—24 méternyi vastag finom sivár homokréteg nyugszik egy két méter 
vastag televényes agyagrétegen s ez alatt van a tulajdonképeni diluviális agyag
réteg, melytől az jól elkülöníthető. A diluviális alsó agyagréteg (Driftthon) Debre- 
czen mellett körülbelül 30 méter mélységben kezdődik és !)G méteren túl tart.

Temesvár közelében rendesen egy pár méter mélységben már elérhető ; míg 
tíiládon  a felület alatt 2— 4 méternyire mint szürke, mészdús, homokos agyag 
található.

Látjuk tehát, hogy a diluviális agyag felett sok helyen homok van lera
kodva. Más helyeken azonban, különösen olyan mélyedésekben, melyekben a volt 
beltenger maradványai mint tavak maradtak vissza, ezen agyag felett közvetlen 
találjuk az alluviumot. így nevezetesen a körülbelől 100 □  mtfdet magában 
foglaló területen, mely Temesvártól délre Jaszenováig és Versecztól Titelig terjed. 
A diluviális agyag sok helyen a fölszínre is jön, így pl. Kikinda mellet.

A diluviális homok, mely Debreczen mellett 18—20 méter vastag, a Nyír
ségben, továbbá a Duna és Tisza közti fensíkon kibúvik.

A nagy magyar alföldön ezen két leírt képleten kivül még egy harmadikkal 
találkozunk, t. i. a valódi löszszel.

De még a lösz W e s s e l y  szerint a Duna jobb partjára eső területen nagy 
kiterjedésben szerepel, úgy a Dunán inneni terület alsó részén majdnem teljesen 
hiányzik. A szegélyhegység magasabb lejtőit kivéve, az alföld belsejében valódi 
löszt nem látunk, csak annak kiiszapolt terményeit t. i. homokot és agyagot. 
Két helyen látni csak az igazi lösz maradványait, ugyanis a telecskai magaslaton 
és a titeli kisebb fensíkon. Ezenkívül még Temesvár környékén is találko
zunk vele.

A lösz-iszapolás terményei, a lösz-agyag és lösz-homok más körülmények 
közt, sokkal mélyebben fekvő területeken rakódtak le mint az igazi lösz. A lera
kodás az anyag tömöttsége szerint történt, azaz a homok hamarább ülepedett le 
mint az agyag s így találjuk a löszhegyek lejtőihez közelebb a homokot s csak 
távolabb, beljebb az agyagot.

A lösz a történelem előtti időkben még sokkal tetemesebben borította a 
magaslatok lejtőit, mint jelenben ; mert az akkori tenger színe körülbelül 250 
méterrel magasabban állott, mint a mostani Feketetengeré. Ezen tenger hullámai 
a löszből kimosott homokot mint parti fövenyt vetették ki, mely a tenger vizének 
apadása után annak partszegélyét képezte és csakhamar a szél uralnia alá esvén, 
mint futóhomok kezdte meg működését, majd pedig a szél által mindig tovább 
vitetvén, új szárazföldi területeket borított cl.

Ily módon keletkezett hazánk három nevezetes futóhomok-területe. Én 
csak a délmagyarországi homoksivatagról fogok e helyütt megemlékezni, a mely 
W e s s e l y  szerint nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának legimpozán- 
sabbika. Elnevezése időről időre változott.

A régibb irók «Bielo brdo»-nak, «Aagger románomul»-nak nevezték. 
A cs. k. katonai földrajzi intézet térképein «kincstári homokterület» neve alatt 
fordul elő. J eszenszk y  B éla pedig «Delibláti pusztá-»nak nevezi. Hasonlóan nevezi 
I ll és  N ándor  «A futóhomok megkötéséről» írt munkájában.
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Hogy igen sokan a «delibláti» jelzőt használják, az onnét magyarázható, 
hogy legnagyobb része az állam birtokát képezi s a Delibláton székelő főerdészeti 
hivatal kezelése alatt áll.

S till  N ándor , fehértemplomi gyinnasiumi tanár szives volt engem a sivatag 
körül fekvő helységekben egymástól eltérő elnevezésekre, valamint a Deliblát jelző 
helytelen használatára figyelmeztetni. Vele egyetértőleg legmegfelelőbbnek a 
W e s se l y  J ózsef által használt elnevezést «Das Banater Sandrevier % «Die Bana- 
ter Wüste», találom. Én a megváltozott politikai felosztásnál fogva «Dél- 
maggarországi homoksivatag»-nak nevezem el s szerény véleményem szerint, 
fekvésénél fogva ezen elnevezés legjobban is illeti meg.

Alakja egy kerülékhez hasonlít, melynek nagyobb tengelye Észak-nyugat- 
Délkeleti irányban halad s vagy 30 kilométer hosszú, míg kisebb tengelye Észak
kelet-Délnyugatra terjed s vagy 11 *r> kilométer.

Északi határán van Károlyfalva, Nikolincz és Ulma ; keleten Grebenácz, 
/ /

Gaitasol, Uj- és O-Palánka ; délen Dnbovác és Mramorák; nyugaton Alibunár.
A Duna délkeleti hatíirán érinti s a Karas keleti szegletében szeli a sivata

got, északról dél felé kanyarodván, a hol O-Palánka mellett a Dunába ömlik.
A felsorolt helységek és a Duna korántsem képezik, vagy jobban mondva 

képezték azelőtt ha tá rá t; folytatódik az még Szerbiában is, amint azt a Dima- 
partról, de magáról a homoksivatagról, sőt a fehértemplomi szőlőhegyekről igen 
tisztán láthatni. Kétségtelen, hogy ez valamikor egy terület volt s midőn a bel
tenger a gátat a mostani dunai szorosban áttörte, akkor a homokot magával 
sodorta, benne mélyebb ágyat vájván magának.

A délmagyarországi homoksivatag mintegy kiemelkedik az alföldből. A sík
ság itt megszűnik s az egész sivatag hullámos dombokból áll, melyek néha hegyek
nek is beillenek. Legtalálóbban vélem felületi viszonyait jellemezni, ha azt egy 
viharos tengerrel hasonlítom össze, midőn az óriási hullámokat hány. Képzeljük 
az egész tengert egyszerre megmeredni s akkor e sivatag felületének legtalálóbb 
képét kapjuk. Az egész sivatag tehát csupa kisebb nagyobb hosszúra nyúló 
homoklmczkákból vagy hullámdombokból és mélyedésekből, vagy hullámvöl
gyekből áll.

A homokbuczkák és völgyecskék, melyek hosszúkásak, egyszersmind az ott 
uralkodó délkelet-északnyugati szélirányt is jelzik. Vannak buczkák, melyek való
ságos hegyekké nőttek. Az ilyen homokhegy egyik lejtője, mely a szél iránya ellen 
van, nagyon lassan emelkedik s diilése 5—20°-ra tehető, míg az ellenkező oldala 
hirtelen esik .')()—70° alatt. Egyes hegyek relativ magassága 30—00 meter.

A sivatag képe nem olyan egyhangúéi mint ezt sokan képzelik. A szél pusz
tító hatása és a növénység megkötő ellentörekvése folytonosan küzdve egymással, 
elég változatos képet, alkotnak. Míg a növénység egyes képviselői mindenütt meg
gyökeresedni igyekeznek; s a hol csak némileg alkalmas helyet találnak, felütik 
tanyájokat, eltakarják, elrejtik a homokot legveszedelmesebb ellenségük, a szél 
elől; addig a szél mindenütt a hol a meztelen vagy gyengén takart homokhoz 
hozzá férhet, azt rögtön mozgásba hozza, tovább sodorja s ez által az útjában eső 
növénységet is elpusztítja. Legelésző állatok lábnyomai vagy egy kerékvágás már 
elegendő arra, hogy ezen helyen homokfúvás támadjon.

A délmagyarországi homoksivatagon vannak elég nagy területek, a hol
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si növénység a szél uralmát tökéletesen legyőzte. Ilyen területek részint a messze 
terjedő legelők, részint oly erdők, melyek vagy kedvező tényezőknek és a véletlen
nek vagy pedig az ember szorgalmiinak és kitartásának köszönik létöket.

De vannak egészen sívó területek is, melyeken még most is korlátlanul ural
kodik a szél. A legnagyobb Grebenáczi sívón kívül még két kisebbel találkozunk. 
Megjegyzendő azonban, hogy mind a három szoros összefüggésben áll egymással. 
Ha e terület egyik hegyét megmászszuk, akkor egy fehér homoktengert hitünk 
magunk előtt, mely tulajdonképi megszakítás nélkül csak itt-ott egyes bokrok, 
facsoportok és gyepes szalagok által van tarkázva.

Figyelmen kívül nem hagyhatom, hogy a futóhomok egyes mélyebb helye
ken, tehát o tt, hol durvább szemekből áll, a felületen 1—2 cm. vastag kéreggé 
összetapad. Ezen összetapadt darabok sohasem érnek el nagyobb kiterjedést. 
A legnagyobbak 2—3 □  méternyi területtel birnak s ezek is rendesen kisebb 
szabálytalan részekre elválnak. Ezeknek képződése mindenesetre nagyobb meny- 
nyiségű mésztartalomra mutat, mely az esővíz szénsava által némileg oldatván, 
kötő szer gyanánt hat és a kis homokszemeket összeragasztja.

Egy másik érdekes tünemény, mi sokkal ritkábban fordul elő, hosszú újnyi 
vastagságú gyökerek elmeszesedése. Ezeket többen villámcsöveknek tartották. 
Nekem alkalmam volt azoknak képződését csaknem szemmel kisérni. A Flamun- 
dán ugyanis ilyen hosszú, a homok felületén fekvő meszes csövek irányát követvén, 
láttam, hogy egy elszáradt fa gyökereinek folytatásait képezték.

W e s s e l y  szintén leírja ezen gyökér-elmeszesedést.
Én a délmagyarországi homoksivatagot két izben 1 — 1 hétig jártam be és 

pedig 1X84 és lXX(l-ik években.
W e s se l y  munkája és saját tapasztalataim után a futóhomokról általános

ságban, de különösen épen a délmagyarországi homoksivatag anyagára vonatkozó
lag, a következőket tartom szükségesnek elmondani.

Futóhomoknak egészen finom és legömbölyödött szemcséjű homokot neve
zünk. Anyaga majdnem tiszta quarz, kisebb mennyiségű földpáttal, csillámmal, 
magnetittel és kevés mészszei (puha állatok héjaiból) vegyítve. Színe világos, néha 
barnás sárga. Ha azonban több éven át növényi életnek képezte talaját, sokkal 
sötétebb és néha csaknem fekete lesz.

Tömöttsége 2*3. W e s s e l y  szerint az egyes részecskék összetartása szárazon 
igen csekély, de ha csak i%  vizet adunk hozzá, már kézben golyóvá gyúrhatni 
össze. Kiszáradás alkalmával nem húzódik össze, miért is a futóhomokos talaj a 
legnagyobb szárazságban sem repedezik meg. Rósz melegvezető lévén, a nap 
melege nem igen hatol a mélységbe ; hanem a sugarak inkább a levegőbe veret
nek vissza.

A futóhomok vízfelvevő képessége rendkívül csekély és ha már nedves is, 
csakhamar ismét kiszárad, mely rósz tulajdonsága a televényességgel előnyösen 
megváltozik. Minél durvább a homok, annál könnyebben ereszti át a vizet a 
földbe.

Nagyon nevezetes a futóhomoknak nagy capillaritása, melynél fogva a 
vizet alulról hamarább felhozza, mint a hogy azt, nagy esőzések alkalmával lefelé 
bocsátja. Hogy a víz lefelé nem képes elég hamar behatolni, azt azon ellenállásnak 
tulajdonítják, melyet a homokrészek közt létező levegő a behatoló vízre gyakorol.
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A futóhomoknak ezen sajátsa gilt a megkötésnél igen fontos tényezőnek 
tartom. Utolsó kirándulásom alkalmával több helyen meggyőződtem arról, hogy 
ott, a hol a futóhomok alatt egy televényes réteg fordul elő, mint ezt a Spin  több 
helyén tapasztaltam, ott a növénység daczára annak, hogy már régóta meghono- 
sult, életerős szilárd gyökeret nem igen képes verni és így a felületet sem borítja 
elég sűrű gyeppel. A televényes réteg bizonyosan gátolja a víz kellő felszivárgását.

A futóhomok Európának legfinomabb homokja (nevezetesen a délmagyar
országi). A szemeknek nagysága (H)2 és H )Q  milliméter közt ingadozik.

Miután a szél a finom szemeket könnyebben elfújja, azért a befúvások 
mindig finomabb homokból állanak, mint a kifúvások, a hol a nagyobb szemek 
visszamaradnak.

A mi a futóhomok vegyi alkotását illeti, W essely  szerint valamennyi futó- 
homokok közt épen a mi sivatagunk tartalmazza legnagyobb mennyiségben azon 
tápanyagokat, melyekre a növényeknek szükségük van. Tartalmaz ugyanis több 
pliospliort, meglehetős mennyiségű káliumot, vasat, magnesiumot és calciumot. 
Innen van az is, hogy növényekben elég gazdag, különösen olyan fajokban, 
melyek meszes földet kedvelnek.

A futóhomok mozgásáról és alakzatáról W esse ly  ekként nyilatkozik : Mint 
télen a szél a havat, különösen ha az darás és száraz, felkapja s tovább sodorja ; 
még pedig igen sokszor nem is viszi fel a levegőbe, hanem a felületen szemenként 
gurítja tovább, míg valami akadályra nem ta lá lt; épen ilyen tüneményt látunk a 
futóhomoknál is. Itten az egyes szemek gömbölydedek lévén, a felsők előbb indiil- 
nak el s miután a szél ereje állandó, azért sebességűk nő s mivel a futó szemees- 
kék a még nyugvó szemek kimagasló részeibe ütődnek, csakhamar sajátságos 
ugrásszerű mozgást vesznek fel, mely mindinkább nagyobbodik mint a föld felüle
téről visszapattanó golyóé. A megütődött és részben kiszabadult szemek ezután 
szintén tovább sodortatnak. Nagyon természetes, hogy előbb csak a finom, azaz 
könnyebb szemeket hozza a szél mozgásba, a miért is gyenge szélnél a homok 
mozgása néha a víz folyásához hasonlít, a mennyiben a homokszemek alig 
hagyják el a föld felületét. Az igen erős szél ellenben a szemeket jobban felemeli 
s ezek azután ködszerűen több méternyi magasságban repülnek. H acíen szerint a 
homokszemek néha i  méternyi ugrásokat is tesznek.

A sivatag körül lakó nép azon véleményben van, hogy a nagy sivatag 
homokja mind Szerbiából jön. Én e sajátságos vélemény keletkezésének okát 
kutattam s mondhatom, hogy eredménynyel.

Az ó-jxdánkai lakosoktól hallottam, hogy ottan a korcsmát a futóhomok 
minden nagyobb viharnál egészen az ablakokig befújja, úgy hogy ilyenkor az 
ajtót sem tudják kinyitni.

Utolsó kirándulásom alkalmával F h i e s e  H lnrik és L e n  d l  A d o l f  társaságá
ban O-Palánkára utaztam s ott csakugyan meggyőződtem arról, hogy a korcsma 
körül, különösen előtte, nagy homokbuczka van feltorlaszolva. Egyúttal azonban 
a helyszínén azon meggyőződést is szereztem, hogy ezen homokbuczka az igazi 
nagy sivataggal közvetlen összefüggésben nincsen és hogy továbbá a szerbiai parton 
délkeleti, tehát az uralkodó szél irányában, a Duna partján a hegy lejtője futó
homokból áll. A palánkai kis buczka tehát Szerbiából eredhet, de a nagy sivatag 
innét homokot nem kap.
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Icle vonatkozó biztosabb adatok megszerzése végett L uik  J ános , palánkai 
vámhivatalnok úrhoz fordultam, ki is ezeket nekem igen kimerítően és a leg
nagyobb kézséggel szolgáltatta.

Márczius és áprilisban, továbbá októberben és novemberben ezen vidéken 
kosaira név alatt napokig tartó orkánszerű délkeleti irányú szél fúj. E szél a szer
biai partról futóhomokot ragad magával és azt a jó széles Dunán áthozza és a 
korcsmaépületbon akadályra találván, itt lerakja. Hogy azt tovább nem viszi, az 
csak onnét magyarázható meg, hogy a futóhomokot meglehetős tömöttsége miatt 
nagy magasságba nem ümeli fel. Minden nagyobb kosawa után a korcsma előtt 
lerakódott futóhomokot el kell távolítani. L uik  állítása szerint a kosawa ezen futó
homokot a víz fölött 2 méternyi magasságban 10 méter vastag rétegben viszi át. 
Szerinte a futóhomok fuvása alkalmával a Dunán minden közlekedés szünetel.

Mellékeltük a «Bedőlialmok» sikerült fénykép-másolatát, mely talán legjob
ban jellemezi a délmagyarországi homoksivatagot. A hullámos előtér a homok
tenger hű képe, míg háttérben az emberi kéz ültette növények, a homok meg
kötői, láthatók.

A MAGYAR NEMZETI MUZEUM METEORIT-GYŰJTEMÉNYE.

R E N D S Z E R E S E N  ÖSSZE ÁLLÍTOTT A

S emsey A ndor.

E  jegyzékben néhány rövidítéstől eltekintve mi is követtük ama rend
szert, mely szerint dr. B r e z i n a  A. a cs. kir. ásványtani udvari kabinet 
meteorit-gyűjteményének katalógusát (Jahrb. d. k. k. geol. R. A. XXXV. köt. 
1885.) állította össze. Az e katalógusban adott sorozatot megváltoztatni nem 
akarván, egyelőre am a meteorit-csoportot, mely ott «intermediär »-nek nevez
tetett el, is m egtarto ttuk ; noha annak egyes tagjai a két szomszédcsoportba 
jobban elhelyezhetők volnának.

Fo!yó A hullás helye A va“”“  . ^ zes . Példányok
szám J danv példányok szama

lelet eve . ,  isúlya grammokban

I. Kőmeteoritek.
Eukrit.

1 Stannern, Iglau, Morvaország... ... 1808 1500 2223.5 10
2 Saintonfie, Jonzac, Francziaország 1819 0.25 0.25 1
3 Juvinas, Ardéche, Francziaország ... 1821 107 210.8 5

Shergottit.

4 Umjhiait'ar, Sliergotty,Beaar, K. India 1805 1.5 0.7 5 dbka

Howardit.

5 Luotolaks, Wiborg, Finnország _1813 10 10 1
3 Jasly, Bialystok, Oroszország ... 1827 101 101.5 2




