
Dt SCHAFARZIK FERENCZ: AZ 1901 MÁRCZIUS ll .- IK I  PORHULLÁSRÓL. 147

AZ 1901 MÁRCZIUS 11.-I R)R HULLÁSRÓL1

Dr. S c hafarzik  F er e n c z  tői.

Márczius 13-án Ácsáról (Pest m.) J ochm ann  G ábor  úrtól, br. P rónay  

D ezső  uradalmi a tisztjétől a következő sorokat kaptam : «Tegnap, azaz már
czius 11-én már hajnali 3Va órakor is, de főleg napkeltekor, mialatt az ég 
boltja teljesen borult volt, a felhők DK felől különös vöröses sárga színűek- 
n ek 2 tűntek föl; ezen szinte szokatlan szín különösen d. e. 11 és d. u. 
lh között lett szembetűnő. Az ég borulata annyira dominálta a nappal vilá
gosságát, hogy én elég világos szobámban nem voltam képes írni. A jelzet
tem időben a kertemben kiterített mosott fehérnemű megsárgult, továbbá 
az urasági kertész ugyanez időben az ide mellékelt port hozta hozzám, a 
melyet az üvegházi ablakok üvegjeiről szedett. Megjegyzem, hogy vidékün
kön a hó teljesen elveszett, két hét óta folyton esős az idő, s így a por 
nyoma csakis az említettem véletlen folytán lön megfigyelhető és így nálunk 
nem volt sem vér-, sem iszapeső, mint azt 11-ről Palermóból és Nápolyból 
jelentik, a hol azon időben az ég sötétvörös volt. A porhullást megelőzte 
ugyan szemetelő eső, hanem hullása közben és utána nem esett.»

E sorok szép önálló megfigyelésnek a tanujelei, a mely arra a por
hullásra vonatkozik, a melyről pár nap múlva a napi lapok útján már 
több részletet tudtunk meg. A «Kölnische Zeitung» márczius 16-iki 208. sz. 
esti kiadásában 3 foglalt kimerítő jelentése szerint e porhullást márczius 
10-ike és 13-ika közt Közép-Európa nagy részében, Olaszországtól Skandi
náviáig többnyire esővel vagy hóval keverten figyelték meg. A legelső 
hirek Szicziliából, a következők Közép- és Felső-Olaszországból érkeztek 
Palermóban a város lakói márczius 10-ikén hajnalban, ködös időben, az 
égboltozaton sárgásvörös fényt láttak, mire azután eső hullott, mely a tégla
színű port a levegőből magával lehozta. E szokatlan tünemény a város 
lakói közt meglehetős ijedelmet okozott. 10 h felé világosabb lett, 12h-kor dél
ben azonban megint elsötétedett és újból por hullott le a magasból. Livornón 
a porral kevert eső a járókelők ruházatán sáros nyomot hagyott s másnap 
reggel, kivált a szobrok és templomok lépcsőzetein, sárga porréteget lehe

1 Előadta a magyarhoni Földtani Társulat 1901 április hó 3-án tartott szak
ülésén.

2 H. ö. B a r t o n ie k  G é za  czikkét: Az ég szokatlan pirossága Term. tud. Köz
löny XVI. köt. 1884. 174. füzet, 49. oldal.

3 E számot dr. L óczy  L a jo s  ig. tiszt. v. tag úr volt szíves meghozatni s nekem 
átadni.
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tett látni. Egy szabadban álló márványasztalnak 1 m2-én 4.5 gr. port 
sikerült összegyűjteni, a miből ki lehetett számítani, hogy az nap egész 
Olaszország területén körülbelül 1.4 millió tonna por szállott alá.

A porhullásnak a kiterjedése feltűnő módon összefüggött a meteoroló
giai viszonyokkal. Márczius 10-ikén ugyanis Szardinia szigetétől DNy-ra 
depressziót figyeltek meg, mely 11-ikén E-felé vándorolt, mire tőle 
É-ra — Bajorország fölött — egy másik depresszió keletkezett, mely 12-ikén 
E-i Németországon át az orosz kelettengeri tartományok felé húzódott. 
Márczius 10-ikétől 12-ikéig bezárólag a legfelsőbb régiókban erős D—É-i 
légáramlás uralkodott (Olaszországtól Dänemark felé), a melylyel az emlí
tett depressziók is kapcsolatosak voltak. Az egész tüneménynek tehát olyan 
magyarázat adható, miszerint megelőzőleg egy még délibb depresszió min
den valószínűséggel E-i Afrikában létezett s hogy az onnét czyklonoktól 
felkapott por semmi egyéb, mint a Szahara legfinomabb pora, mely a fel
szálló levegővel a magasba s onnan az említett áramlattal E-felé sodortatott.

A Szahara közelebbi környékén, nevezetesen Észak-Afrika tengerparti 
vidékein egyébiránt — így végzi a czikkiró -— az ilyen vöröses porhullások 
nem tartoznak a szokatlan tünemények közé.

Ácsán  kívül még a következő helyekről kapott a m. kir. földtani inté
zet port, még pedig dr. K o n ko ly -T h e g e  M ik ló s  a központi meteorológiai 
intézetigazgatója útján: Győr-ről, Tolna-Szántó-m\, Vácz-Hártyán-ról, 
Selmeczbány  á-ról és Fiú iné-bői, mely utóbbi helyről a dr. S a lc h e r  P é t e r , 

tengerészeti akad. tanártól gyűjtött porból még dr. L óczy L ajos egyet, tanár 
úr útján is kaptam néhány grammot.*

Ezen porok mind többé-kevésbbé világos téglaveres, illetve chamois 
színűek, s mikroszkóp alatt megtekintve, majdnem kizárólag kvarczszemek- 
ből állanak, a melyek részben koptatott gömbölyded körvonalúak, nagyobb 
részt pedig éles csúcsú szilánkok. A víztiszta kvarczon kívül sárgára és 
vörösösre festett kvarczszemek, egyes földpátnak tartható szilánkok, igen 
gyéren egy fűzöld ásvány apró töredékei, továbbá barna vasasszemcsék, vala
mint gyéren fekete opákszemek is látszanak még a porban.

A szemek nagyságában, az egyes próbák között, bár azokat egymás
tól 400—500 km. távolságra gyűjték, lényeges különbséget nem lehetett 
felismerni, a mennyiben a szemek nagysága mindegyikben az 0 0013— 
0*04 mm. között változott. Csak kevés szem mutat ennél nagyobb átmérőt, 
egészen 0’067 mm.-ig, s csak a váczhartyáni próbában láttam kivételesen 
egy 0*11 mm. nagyságú kvarczszemet is.

K a le c sin sz k y  S á nd o r  úr, a m. kir. földtani intézet főchemikusa szives

* Előadásom kapcsán K aufmann Kamilló hányakapitány úr, igen tiszt, tag 
társunk fölem lítette, hogy a krisztinavárosi kertjében lévő üvegházon szintén észre

vették e port.
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volt e próbákat chemiai szempontból vizsgálat tárgyává tenni, a mikor is 
mindenekelőtt azt konstatálta, hogy sósavval leöntve mindnyájan élénken 
pezsegnek, mi karbonátok,— s a mennyiben az oldatban tetemes mennyiségű 
kalcziumotis lehetett kimutatni— mészkarbonát jelenlétére vall. Azon kívül 
sok benne a vas, mely a vasokkeres szemcséktől ered és végre a porok vizes 
oldatában még a klornátrhim-nák  a nyomát is ki lehetett mutatni, mit e 
szálló por bizonyára a földközi tenger fölötti útjában vett fel.

Összehasonlításúl megtekintettem az egyiptomi, luxori vöröses futó
homok legfinomabb porát is, a melyhez a mi porunk — eltekintve attól, 
hogy nálánál sokkal finomabb — feltűnően hasonlít, s minthogy másrészt 
benne olyan ásványos anyagokat megfigyelni nem lehetett, melyek vulkáni 
eredetre vallanának, magam is azokhoz csatlakozom, a kik e vöröses port 
a Szahara-homok legfinomabb kifuvásának tartják.

Végre megnéztem még a kéméndi (Esztergom m.) kissé homokos löszt 
is, mely a szóban forgó poroknak úgy petrografiai minőségére, mint pedig 
a szemek alakjára nézve, szakasztott mását képezi. A porunknak megfelelő 
nagyságú kvarczszemecskék körülbelül 80 % -át teszik a kéméndi lösznek.** 
A lösz anyagához annál is inkább hasonlíthatjuk a szóban forgó subaéri- 
kus port, a mennyiben egyéb egyező alkotó részein kívül még a mészkar- 
bonatra vonatkozólag is szembeötlő a megegyezés.

Szálló porunk szemnagyságára vonatkozó mérési eredményeim jól 
egyeznek U d d e n  ama közlésével (1. J. W a l t h e r , Das Gesetz der Wüstenbil
dung, Berlin 1900 p. 121), mely szerint az 1/s2—1/64 mm. átmérőjű porsze
meket a légáramlat 500 km.-re is elviheti, míg az 1/64 mm.-nél kisebbeket 
esetleg a föld kereksége körül is.

* H opp F e r enc z  ú r  gyűjtése é s  a já n d ék a .

** L. Timkó I m re  : Kéménd- és Páld környékének agrógeologiai viszonyai. 
A m. kir. földt. int. évi jelentése 1898-ról, 216. old.


