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55. ábrával.

A futóhomok meghatározása.

Eutóhomokot látunk sivatagokon, pusztákon, st még erds
területeken is, nélia növényzettl nem takarva, teljesen szabadon,
néha növényzettel íelig-meddig megkötve, néha pedig egészen
megkötött állapotban, erdvel, bozóttal benve, úgy, hogy a szél
már csak egészen kivételes esetekben tudja megbolygatni. Futóhomoknak nevezhetjük fizikai értelemben azt a homokot, ami valóban vándorol a szél hatása alatt, de tekinthetjük a fogalmat
petrografiai fogalomnak is. Ebben az értelemben futóhomok az,
amelynek gömbölydedre kopott szemcséi közt nincs elég kötanyag, úgy, hogy a szél meg tudja bolygatni. Az ilyen homok
kétségtelenül hosszú tat tett meg, mert hisz a szemcsék csakis
a száraz felszínen való hurcoltatás esetén kophatnak gömbölydedre.
vízben szállított homok szemcséi nem kopnak gömbölyre, mert a deplacement, vagyis a víz „felhajtó ereje"'' (helyte-

A

len kifejezés)
a

következtében a szemcsék

nem nagyon srlódnak

vízfolyás fenekéhez.

Látunk például petrografiai értelemben vett futóhomokot
Bakonyszentlászló táján, a pannonhalmi szélbarázdák déli nyílásában, de úgy befedve erdséggel, hogy nem igen mozoghat, ámde ahol például földmvelés okából az erdt kiirtották, ott azonnal jelentkeznek a takaratlan futóhomok jellemz formái, például
a homokfodrok.

Vannak

fizikai

értelemben vett futóbomokok, de olyanok,

hogy petrográfiai értelembím nem lehet futóhomoknak nevezni.
Ilyen például a delibláti puszta futóhomokjának nagy része. Ebben a homokbíin a szemcsék csak nagyon kevéssé vannak legömbölyítve, a szemcsék egyenltlen nagyságúak és teméiah'k köztük
a por. Különösen feltn a sok kicsi csillámlemezke. Ha a nyírségi buckákból markolunk ki homokot és megint eldobjuk, tcrnyorünkhöz nem taj)ad semmi, alig egy két kis ])orszem, d(‘ c.sillámlemezke talán sohasem. A delibláti puszta homokját eldobva, tenyerünkön tc'kintélyes memnyiség por marad s élénkí'ii csillognak a csillámlemezkék. A Libiai-sivatag homokjában nagyítóval
•
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is hiába körösünk porszoinol, nincs a hoinokszonn'k közt soinnii
olyan ^önibölyiu'k, mint a sörót.

Molyikot

iu‘vt*zziik

gyon tormószotos,

t(‘bát

futó)bonioknak.

ba futóbomoknak

Azt

novozoin

s

nabornokot,

liiszom,

azt a

iunoly valóban „fnt“, mozgásban van a szól batásái'a, ba akármilyon szomnagyságú is ós potrografiailag luati is novozboto futóhomoknak. I)o fiitóbomoknak novoztmi azt is, amoly ugyan fizikai órtolombon vóvo n('m „fut“, do poti’ografiai szompontból fu-

tóbomoknak

kiül

osotro sokáig volt

azt

mondbatnám, hogy

II.

nm

is mozog, minnovozmun. Mórt ba t‘z most
fizikai órtolombon vott futóbomok, tobát

clon

„fosszilis“ állapotban van.

Á futóhomok mozgásának

iránya.

Fizikai órtolombon tobát a valóban mozgó futóbomok állan•dóan utazik valamifólo irányban. Lobot, hogy nóba visszafordul,
nóba oldalt mozdul, jobbra, vagy balra, do vógorodmónybon egy
határozott irányban mozdul ol, mórt az obbon az irányban törtónt elmozdulása minden más irányban törtónt mozdulatánál tetomosobb.
szái'az szól mozgatja a homokot. Esben az átázott

A

homok

nm

nm

mozdul, a szól ilyenkor
bírja legyzni a szomcsóknok egymáshoz való tapadását. A bomokmozgató szolok lobotnok tartósak, do gyengék, mint például nálunk a ritka déli
szól, azután lobotnok igen ersek, do mindig csak rövid ideig tartanak. Ilyenek például nálunk a zivatarokat megelz, sokszor
csak néhány percig tartó szólrobamok. Végül vannak ers és
tartós száraz szelek. Ha a szeleket az erk összetételének módszere szerint, mint komponenseket összetesszük, az ered iránya
és nagysága fogja megmiondani, hogy a homok milyen irányban és milyen sebesen fogja helyét véglegesen változtatni.

A

vektor-mennyiségek összetételének jellemz tüneménye,
a rezultansra merleges irányban számított
részlet-eredk a rezultans jobb és bal oldalán tökéletesen kompenzálják egymást. A 29. ábrán szemléltetem a dolgot egy példával. Teg\áik föl, hogy valamely helyen ismernk a szél gyakoriságát és ersségét, mondjuk évi összegében, a szélrózsa nyolc
irányában s tegyük föl, hogy sivatagon vagyunk s a szél mindenkor száraz, bármilyen irányból fiijjon is. A szél gyakoriságát és átlagos ersségét nevezzük el a szél munkaképességének
s ezt a munkaképességet tüntessük föl, mint vektorokat az 0
pontra rajzolt szélrózsában. Ezeket a vektorokat a 29. rajz módszere szerint összetesszük s megkapjuk az R eredt. Ebben az
irányban és ilyen, a vonal hosszúságával arányos mértékben
tudja egy év alatt a szél a homokot elremozdítani. Ebben az
irányban tehát végleg elmozdult a homok. Az ered irányát

hogy az eredre,
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rajzoljuk át a szélrózsára s húzzunk az 0 ponton keresztül erre
merleges vonalat. Ha most az egyes szélmunkaképességeket
erre ortogonálisán vetítjük, megkapjuk az R eredre merleges
irányú részleteredket s ezek egymással tökéletesen egyenl nagyságúak, de ellenkez értelmek lesznek.
szél tehát egy év
alatt mozdítja ugyan a homokot elre is, hátra is, eltéríti jobbra
és balra is, de végeredményben az ered irányában és vele aranyos távolságra történik az elmozdulás.

A

2<ia

29.

Ha

ábra.

A

szél

munkaképességének eredje.

például a futóhomok területet nyugati szél idején látja, azt veszi észre, hogy a buckák elvesztik szabályos
alakjukat, a buckák tetején éles tarajéi „koszorú" képzdik s
mindenesetre azt jegyzi föl, hogy a homok nyugatról keletre
mozog. Néhány bét múlva visszatérve ugyanide, a koszorúkat megfordított helyzetben látja s azt állapítja meg, hogy a homok keletrl nyugatra utazik. Ha azonban hosszú ideig tartózkodik ott,
tapasztalni fogja, hogy az északi szél sokkal ersebb és tartósai)!)
s a buckákról eltnnek a koszorúk és felveszik szabályos „áram-'
vonalas" alakjukat s valóban szépen haladnak dél felé. Ez a
tapasztalat nagyon lényeges és fontos és a koszorúk jelentségét
valaki

A
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kiemeli. Ilyen koszorút látunk a 30. ábrán, Tudnunk kell,
a koszorú mindig szokatlan irányú, vagy efemeris hatású
széf munkájával keletkezik s a koszorú meredek lejtje azt mutatja, hogy a koszorú képzdése id(*jén meiri*felé vándorolt a
homok, de tudnunk kell, hogy ez csak etemeris jelenség, a buckák
igazi vándorlásának irányában nem képzdik koszorú! Az irodalomban temérdek tévedést igazíthatunk ki, ha ezt figyel(*mbe
vesszük. Késbb majd pontos bizonyítékát olvashatjuk ennek a
ji'lents megállapításnak.

ersen
liofív

30.

ábra. Koszorú a

homokbucka

tetején.

A homok tehát vándorol a különböz irányú szelek munkaképességének eredje irányában. Látjuk, hogy az egyes buckák
évrl-évre mekkora utat tesznek meg. És ez a vándorlás így tart
már, mióta csak följegyzések vannak róla. Állandó vándorlásról
beszélünk tehát, amennyire Földünkön valami állandó lehet.
Ml.

Á futóhomok

szülhelye.

Ezeknek a buckáknak tehát valahonnan jönniök

kell

és

Nem

kerülik körül a Földet, nem is mozognak bezárt cirkulációkban, tehát valahol a homoknak születnie
kell és valahol a homoknak el kell vesznie, különben a földfelszín egy darabján való állandó vándorlást el nem képzelhetjük.

valahová elmennek.

A homok szülhelyét nem mindig könny fölfedezni. Az
észak-német futóhomok, vagy a francia Landes futóhomokja a
tengerparton születik. A tengervíz mozgása szállítja a partok
elé a homokot a lepusztuló partok anyagából, vagy a folyók hordalékából s mint túrzásokat teregeti el a part mentén. Tudjuk,
hogy a Frische-Nehrung és a Kurische-Nehrung a Balti-tenger
partján részben a Visztula deltájából, részben a Samland magas
partjainak pusztulásából származó homokból épült föl, mert a
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hullámok a part mentén és a sekély öblök elé túrzásokat építetúrzások homokja apály idején szárazra kerül s a szél kinek.
fújja bellük amit bír s hatalmas dünnéket épít föl. Ezek egy
darabig vándorolnak az uralkodó északnyugati szél szárnyain, de
homok szülhelye tehát a tengerpart.
aztán megkötdnek.
Ugyanilyen a francia Landes futóhomokja.
Gironde-torkolatból
északon, az Adour-torkolatból délen a hullámok kihordják a homokot s hosszú, egyenes túrzásokat építenek. Ezek majdnem
összeérnek Arcachonnál. Ebbl a hatalmas túrzásból fújja ki a

A

A

A

buckákat s azok vándorolnak kelet felé, de hamar megköa nedves éghajlat alatt.
A Nílus deltájának ív alakú partján szintén vannak futóhomok buckák, de nem terjednek be messze délre, mert az ural-

szél a

tdnek

kodó, homokmozgató szél nem északi irányú, hanem úgy látszik nyugati szél, legalább is a Szína i-f élsziget északi lapályán
a buckák nyugatról keletre vonulnak. Az ilyen szél nem tud kifújni a delta homlok-túrzásából. Ezt az északi szél teszi meg, de
aztán már tovább nem uralkodhatik a buckákon, mert az ered
nyugatról keletre irányul. Ezért csak keskeny és jelentéktelen az
a bucka övezet, amely Alexandria és Port-Said közt a delta homlokzatán végig nyúlik.^
Az Indus deltájának Karaccusi vidékén láttam a delta parti
túrzásaiból kifútt homokot a nyári monzum ers szelével mozogni északkelet felé s innen származik az indiai Tharr-sivatag
nyáron hefújt homok gyakran megázik,
kevés futóhomokja.
növényzet keletkezik rajta, persze csak amolyan félsivatagi, de
ez elegend arra, hogy az ellenkez irányú téli monzum nem tudja
a homokot mind visszakergetni.
Hollandia, meg a Eries-szigetek nagyszer dünnerendszert*
szintén a tengerparti homokból származik, ez is kétségtelen.
Vannak olyan futóhomok-területek, amelyeknek homokja
kétségtelenül valami folyónak a medrébl származik. A Tui'ániKizil-kum futóalf öklön a Szir-Darja medréhl származik a
homokja. Halványai)!), fehérebb színévíü (>z lény(‘ges<‘n ('lüt az
Amu-Darja nu'dréböl származó Kara-kum homoksivatag sötét(*bb
szín homokjától. Mindkét sivatagon az északkeleti szél a túlnyomíúan munkaképes, száraz szél, azért mindkét liomokt('rül('ten
északkeletrl délnyugat felé vándorolnak a buckák.
Könnyen kimutatható, hogy az Ordosz-homoksivatag homokja a Hoang-hób(úl származik. Kai-föng-t'unál láttam és rajzoltam azokat a homokbuckákat, amelyeket most fúj ki a szél a

A

szeszélyes

folyam medrébl.

a magasra fc'ltöltdött

'

W.

F.
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A
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Mind(*

átlép az árvíz-gátakon, szinte felisinerlietetlenné téve ket
végül kiszabadul a mentesített terület végteleniu'k látszó síkságára. Peking és Kai-föng-fu között inimbm patak magas k‘gyek közül lép ki az al tidre s mindegyik temérdek hordalékot
*gyik
lösztömegekhl.
szállít a San-tung hegyeit elborító
patak partján ott vannak a homokbuckák, hol kisebbek, hol nagyobbak, asszerint, hogy a téli inonzum száraz és viharers szele
hogyan éri a patakmedret. Rendesen hosszában fúj, t(*hát nem ig(‘n
tud sok homokot partra vetni, de ahol lehet, azonnal megteszi
s mivel a szél iránya és a patakmcMler ii'ánya nem ])ontosan párhuzamosak, tehát mindig képzdik kevés futóhomok a patak-

iiztúii

s

medrek

1

mellett.

Hazánkban a folyóból való eredetnek klasszikus szép példáit látjuk. Pestvái’inegye futóhomokjáról kimutattam, hogy az a
Dunából szíírmazik s az uralkodó ers és száraz északnyugati
legszebb bizoszéllel utnzott el a Dunától egészen a Tiszáig.
nyíték ugyanis az a tény, liogy a Duna közcüéhen lev, els
huekaraj homokja még nem típusos futóhomok, még sok grand
és por van lamne.

A

A

második

Kecskemét vidékén

raj

a

húzódik

le

északról
a por,
a har-

Ebben már sokkal kisebb a grand, jóval kevesebb
szemcsék sokkal jobban le vannak gömbölyítve. Végül

délre.

.mgdik raj egészen közel .húzódik le a Tisza partján északi-ól
délre s ebben már típusos futóbomokot találunk. A három i-aj
keletkezésének okát abban a posztglaciális klimaingadozásban lehet keresni, amelyet a svédek olyan szépen kimutattak.-

Ugyanesak a Dunából származik az ílsztergom vármegyei
futóhomok is. A Tiszából szintén sok homokot fúj ki a szél.
Ez nagyon finom homok és a Tisza nagyon nedves árterületére
jut ki, tehát azonnal megkötdik. Közvetlenül a parton halmozódik fel a homok s így keletkezik a jellemz parti düne (31. ábra).
Nagyon szépen lehet látni a képzdésüket. Gyorsan megkötdnek
s a Tisza medrének belyzetváltozásaival sorban, egymás mellett
helyezkednek el, amint azt már részletesen leírtam.’’ Nem vándorolhatnak tovább, mert nagyon nedves területre jutottak, az
árvíz elönti a lábukat s ezért mindjárt megkötdnek. De mint
ái'vízmentes magaslatok, az ember alföldi letelepülésében nevezetes szerepet játszottak.

Dr. E. de Cholnoky: Les variatioiis dimatiques post-glaciaires
Hongrie. Stockholm, 1910. A „Postglaziale Klimaveranderungen“ cíkiadványban.
-
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Tiszameder helyváltozásai. í’öldrajzi Közlemények,

és 425. oldal.

Nagy

térképpel.
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Keletkezhetik futóliomok úgy is, hogy régibb tengeri hohomokkörétegek lepusztúlnak, felaprózódnak s a szél
buckákba veri a széthullott homokot. Az Akluna szoros völgyének
bejárata eltt,
Báziással szemben,
a déli part hegyein messze
fehérl futóhomok buckákat látunk, mint ahogy a havat szokta
a szél a szélmentesebb lejtkre és horhókra lerakni. Ez a homok
a hegyeket borító, alsó miocén (mediterrán) homokból származik.
Mzmosások tárták föl s a hegytetn dühöng, viharos kossá vaszél fújta ki a homokot.

mok

és

31.

ábra. Parti

düne a Tisza

mellett.

A legnagyszerbb példa a somogyi futóhoniok terület. A KisAlföld széltarolta, tökéletlen síkságáról meg Zala és Somogy
pannoniai homokból felépült dombvidékérl fújta ki a szél i>zt
a homokot s messze elszállította délr(>. Hatalmas tönu'gekben borítja a homok a somogyi halmok déli harmadát.
Az ily(‘n lepusztúlásból szái’mazó homok mindig azt jehogy azok a tengeri rétegek megváltozott körülmények közé*’
kerültek. Vagy az éghajlat változott meg, vagy a rétegeket i'ddig
védelmez burkolat lepusztult.
lenti,

A

Delibláti-puszta, kövüh*t(“k kétségteh'ii bizonyítéka szei int,.
amikor a
törmelékkúj). Abból az idbl származik,
mai Dunával szemben, Berzászka fell patak futott le az Alföldre s az aldunai áttörés még m*m volt meg.
A törm(‘lékkú]) homokját kétségtc'lenül már a pliocén-korszakban mozgatta a. szél, de a i)l(‘isztocénb('u (*z a mozgás bizo])liocénkori

nyosan folytatódott, mei’t a lösz lU'in i’akódott l•('á. pi'dig a szomszédságban batalmas löszh'i-akódásokat lehet látni. így a töiaiu'Iékkúp homokja messze* (‘Ivándorolt északnyugat f(*lé, de* aztán
iiH'gkötdött.

I)(‘l(*pt(*

az (*rd,

vagy

a

bozót.

A

közé[)koiban,

úgy

A
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róla az erdt s a homok ismét mef^niozdult,
megtámadta a törmelékkúpnak eddig érintetlen
rétegeit s újra futóhoinok területté tette a puszta nagy részét.
frissen van kifújva a törmelékkúpból,
I)(‘ ez a homok egészen
látszik

kiirtották

ilUdleg a

szél

tehát petrográfiailag még nem típusos futóhomok. Itt tehát a
védelmez növényi takaró megsemmisülése okozta azt, hogy a
régen nyugalomhan volt lerakódásokat most a szél meg tudta

bolygatni.

Kétségtelen, hogy különösen sivatagoJ<on ttmiérdek homok
keletkezik a felszíni rétegek lepusztúlásáhól. Mindenfelé, az (*gész
sivatagon folyton képzilik a homok, de mindig csak kis mennyiségben s ez is az állandó szél irányában (dtávozik, annélkül, hogy
valódi nagy futóhomok területek keletkezhetnének belle. De é]>pi'ii itt az érdekes kérdés: hova lesz ez a sok homok?

A

futóhomok szülhelyeit már megismertük, ott, ahol meg
\’annak azonbán olyan óriási területek, amelyeknek homokja ismeretlen eívdetíí, mert sem tengerparttal, sem
lehet

ismerni.

folyójiarttai

nem állanak

éritkezéshim.

Ilyen

a

Libiai-sivatag,

vagy az Igidi-homoksivatag.
IV.

Á futóhomok

elveszése.

Mieltt ennek a homoknak eredidét megvilágíthat nók, elbi)
arra a kérdésre kell feleletet adnunk, hogy hol vész el a futóhomok? Látjuk állandóan átvonulni a homokot jiéldául a Turánialföldön a Kizil-kum sivatagban. Állandóan születik a homok,
állandóan vándorol északkeletrl délnyugat felé. D(» hova megy,
hol vész el? Kétségtelen, hogy az Amu-I)ai'ját eléri. Eljut a
folyó medrébe. Ez a homok a folyó hordalékát megnöveli ugyan,
de igen jelentéktelenül, úgy hogy a folyó árvize könny szerrel
szállítja azt tovább s építi belle az Aral-tó vizét lassankint kiszorító deltáját.

Amikor meg az Amu-Darja leapad, akkor a folyó medrékifújja a szél a homokot. De ez más homok! Ezt a folyam
Pamirból hozta magával. Ez a fekete homok (Kara-kum) s mész
sze elnyomul délnyugat felé s tudjuk, hogy az orosz, transzkaspi
vasútat állandóan védelmezni kell ellene, mert folyton tolakodnak elre a buckák. Egy-egy vihar után valósággal ki kell ásni
a vasutat a homokból, mint a hófúvásból. Hova megy ez a homok?
Kétségtelenül benyomul az észak perzsiai hegyek völgyeibe s (,-tt
az erózió martaléka lesz.
hegyekben van csapadék, vannak patakok s a lejtket öblít
esvíz, meg a patakok vize, különösen
árvize gondoskodik a homok elszállításáról.

bl

A

Azt mondhatjuk tehát, hogy olyan helyen, ahol az erózió
normálisan mködik, az olyan helyen a futóhomok megsemmisül,
illetleg az erózió

zsákmánya

lesz.

'
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A

Duna homokja sem terjed a Tiszán túl, mert nem tud
rajta keresztlmenni, hanem belefullad a folyóba.
dunáutli
deflációs területek rengeteg homokja sem tudott a Dráván tlDráva északi partján hatalmas tömegek vannak még
menni.
felhalmozódva, de a déli parton nyoma sincs a futóhomoknak.

A

A

A Duna-Tisza közti hátságon nincsen normális erózió, tudhogy innen patakok nem indulnak se a Dunába, se a Tiszába.
Azért itt a homok szabadon futhat, mi sem tartóztatja föl, csak
a nedvesebb idszak ‘növényzete hátráltatja. Amint azonban elérte a Tiszát, megsemmisül, illetleg folyami hordalékká alakul.
A Tisza balpartján azonban szintén jelentkezik futóhomok a
parti dünékben, Tiszafüred, Tiszaroff, Szolnok vidékén nagy tömegben, Kunszentmárton mellett a Nyárjás homokjában. Szegeddel szemben Oroszlámosnál, majd Törökkanizsánál, Törökbecsénél
juk,

stb.
A

A

Nyírség homokja északról délre utazott s neki ment a
Szamos régi völgyének, mert az Ér patak mai völgye eredetileg
a Szamosé volt

s

homok a Szamosban

a

veszett

el.

Természetes,
hogy elpusztl a futóhomok, ha tengerbe,
vagy lagúnába fut bele. Az említett Frische-Nehrung és Krische-Nehrung homokja belejutott a Frisches-Haff illetleg a

Kurisches-Haff lagúnákba s ott tengeri lerakódássá alakult elFries-szigetek
sekélyesítve az amúgy sem mély viz lagúnákat.
futóhomokja a Wattokat töltötte föl sem víz sem szárazföld terü-

A

letekké.

így tehát a futóhomok területek nagy részének homokjáról
tudjuk, hogy honnan származik és hol kallódik el. De \ annak
olyan futóhomok-területek s ezek éppen a legnagyobbnk, amelyéknek homokjáról
zett és

hová tnik
Y.

nem tudjuk megmondani, hogy

hol k(detke-

el.

Á nagy

sivatagi

futóhomok területek.

A

Szaharán három, egymástól jól elkülönült futóhomok
van. Nyugatról az Igidi, az Atlasztól délre az El Erg,
keleten a Libiai-sivatag. Arábiában kett van, az egyik északon
a,
Nefud, a másik délen a Dehna. Hatalmas nagy a Keletl’urkesztáni-medencébím a Takla-Makán.
terület

Ezeknek a homokoknak eredetét nem kereshetjük sem folyókban, sem teng(M-|)artokon. Az El Erg kisebb részéibl még azt
hogy talán az Atlasz-hegységbl lejöv \adik
bihetné valaki,
bordalékából származik.
De nagyobb részén ezt egyáltalábjm
Libiai-sivatag széle messze van a Nilusnem lehet elképzelni.
tói, iiK'ssze van a tcmgertl, délen és nyugaton teljesen homokmer.
t(*s sziklasivatagokkal érint ki'zik.

A

A
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valaniilyof
lioniokja
('iinck a sivataginak
vándorol-!'
Ha vándoi'olna, akkor már róí>('ii h'jnlotl volna a si\'atagról, vagy a tongorbo, vagy a Nilusba, vagy Szudánban kalló
(ltt volna ('1, vagy pedig elment volna nyugatra, v(’'‘gig a Szaba-

Do

irányban?

magukkal vitU-'k volna
volna miiuU'ii homok. Mc'rt, ha
minden évben csak 100 métert nyomulna el('ir(', például ('‘szak felé,
akkor is a 400 km-re l(‘v(i tengert 4000 év alatt ('lérlu'tte volna,
d(‘ nem mozdult meg egyáltalában. A homokkíd borított terület
határa miiuU'iiütt ott van, ahol volt a fára(')k id(*jéb(‘n. lOgyiptom
vidékén'íl vannak a l('gr('‘gibb, m(‘gbatározbat(') korú (‘mlék(‘ink,
azért itt tudjuk l(‘gliatározott;d)ban kimutatni, hogy innen-onnan
0000 eszt(‘ndeje a liomok határa semmit sem változott.
rán s az
az Igidet

De

101

is

homokjával

b]rg

i'c'gc'n

('s

hisz

ez(‘ii

borított terület('t

('gyütti'si'n,

a ti'ngi'rlu'n

lu'in

minden

is U'lu't vitatkozni. Ha a fut(')homokkal
oldal r(')l bom()kment(‘s tei'üUd v(‘szi körül,

a homok nem vándorolhat. Akkor a homoknak állandöan
a helyen kelh'tt maradnia már beláthatatlan régi idílk (áta.
Innen a szél a homokot nem viszi el.
A Sz;diai-a sokkal nagyobb területein \i>zont úgy sz(')lván
s('inmi liomok sincs. Itt-ott (‘gy-(‘gy szikla szélárnyé‘káhan m(‘g-

akkor
(‘Z(‘ii

homok, d(‘ (áriási l(‘rül(‘tekrl teljes(‘ii le van
a karaván telj(*s(‘n homokment(‘s, kaviccsal
k()darahokkal f(‘d(‘tt szöiaiyü pusztaságon. A köveken ])edig
nu'glátszik, hogy liomok futott keresztül rajtuk. Le vannak súrolva, sarkos kavicsokká koptatva. Ezt csak a rajtuk keresztül
húz()dik (‘gy ki'vés
fújva, najiokig jár

('‘s

homok

hajszolt

végezhette

el.

Az

ilyen

helyi'kn'H

tehát

h*taka-

homoksivatagokon pedig felhalmozza.
Pontosan ezt mondhatjuk a Nefudról mi'g a Dehnáról Arábiában. S h a k e s p e a r kapitány nagyszer utazásának föl jegyzéseibl tudjuk,* hogy a Xefud homokja mindig feuüsíkon van s ’a
iennsík meivdek lejtjének lábánál ersen d(‘fláci()s, lefújt f(‘L
szín terül el határtalan messzeségekig, a futóhomok meg fenn
van a fennsíkon, a buckák ott f ehéri (‘nek közvetlenül a plató perítja

szél

a

a homokot, a

remén.

A

Takla-^fakán sehol sem érintkezik olyan területekkel,
származtatni lehetne.
Évezredek óta
a futóhomokot
majdnem pontosan ugyanott van a futóbomok határa, amint ezt
a rombadölt oázisok elhelyezkedésébl biztosan lehet következtetni. Nem igaz. hogy az oázisokat azért hagyták el, mert a homok betemette ket. Nem. S t e i n Aurél pontos vizsgálatai megmutatták, hogy történelmi okok kényszerítették a lak()kat, hogy
elköltözzenek. Az elhagyott épületromok közt tennészetesen futóhomok húzódott meg, a mveletlenül maradt kertekben is föl-

ahonnan

*

Douglas Cnrridhers: Captain Shakespear’s

Geogr. Journ. LIX.

k.

,321.

és 401. oldalakon.

last
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verte a szél a lioraokot, de ez a csekély homok még nem a TaklaMakán. Itt a t'iitóhomok-terület határa nem is mindenütt éles,
de az átmen övezet keskeny, jelentéktelen.
Honnan szánmazik az a temérdek homok, amelynek óriási
buckáit S t e i n Aurél fényképei szemléletesen mutatják be! (32.
ábra.) Ugyanilyen rengeteg homokról ad számot
e d i n S v e n is,
különösen a Lop-nor tótól nyugatra.
Tarim-folyóból nem származhatik ez a homok, mert a
folyó nem hord annyit s azonkívül nagy darabon homokmentes,
deflációs térszínen kanyarog, középszakasz jelleggel, tehát csak
nagyon kevés homokot produkálhat.

H

A

Kétségtelen, hogy itt is azzal az esettel van dolgunk, hogy
a sivatagon mindenfelé keletkezett homok végleges lerakódó helye a Takla-Makán. A hegyekbl lerohanó folyók és patakok
törmelékkúpján mindig keletkezik homok, mindig tud itt a szél.
ha keveset is, de valamelyest, felkapni és továbbszállítani. Különösen azért, mert a Kelet-Turkesztáni-medencét minden oldalról
magas hegyek veszik körül s az ezekrl lezuhanó száraz és forrO
fn-szelek a hegyek lábától mindent eltakarítanak s mindent a
medence közepe felé sodornak. A medence közepén, a legmagas.abb homokbuckák vidékén az egy év alatt váltakozó szelek mun-

kaképességének eredje zérus! Mozoghat tehát a homok majd
majd amarra, de végeredményben helyben marad.
Ugyanezt a rendkívül nagy jelentség következtetést al-

erre,

kalmaznunk kell az arábiai és a szaharai futóbomok-területeki-e is.
Földünkön sokféle uralkodó szélirány van. A passzát-szél
állandóan egyirányú,
a mérsékelt égöveken a nyugati szél az
uralkodó, de lokális változatossággal, Ázsia körül a téli és nyári
rnonzum váltakozik igen szabályosan stb. Ebben az esetben a légóceán kontinuitásának elengedhet('tlen követelménye', bogy legvenek olyan szelek, abol a légáramlások évi eredje 0-sal egye'nl!
Az ilyen helyeket éppen ott kell keresnünk, ahol a leveg
áramlásában határozott vízszintes irány nem szerepel. Olyan
helyen tehát, ahol a leveg vagy leszáll, vagy fölemelkedik, de

túlnyomó horizontális mozgása nincs. Tudjuk, hogy a sivatagokon lefelé száll a leveg, tehát ott kereshetünk ilyen neutrális
lu'Iyeket. Ugyancsak kereshetünk ilyeneket az ázsiai rnonzum

A

Tarim-medi'nce
gócpontjai közelében.
ahol a monzumrendszer góc])ontját sejthetjük, különÖs('n a (lobi-sivataggal együtt.

szélrendszer

nagyon

is

sejthet

azoTi

a

lu'lyen van,

Ahol nincs ilyen neutrális hely, ilyen homokraktál-, ott
mindig ('fs ch'flációról ti'sznek ji'h'iitést az utazók. A Taklaagyaggal kitöltve.
Ma.kan mellett ott van a régi tóniedence,
auK'lyrl azt hitték, hogy talán az volt a Loi)-nor-tó a kínai lián
hogy i'z tévedés. Sokkal régibb tódinasztia iih'jén. Kidi'iiilt,
medenci' ('z és anyagát r-op))ant (‘rvi'l nu'gtámadta a deTláció.

A
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t (*
n A u r é 1 is, nu*^ H e ti n S v o n is «yÖTiyörö fényképeket hozott haza. A szélharázdák közt nu'ginaradt jardangok
végtelen sorozata mutatja, hogy mekkora óriási teriih*ten folyik a
defláció, s hogy innen került ki az a sok homok, ami a Takla-

Errl S

Makán

i

i

óriás -Iniekáit

fölépítette.

A

pontos h‘írása szt*i‘int a
Nefud es(*télx*n S h ak e s j) e a
dt'flációs
deflációs terület a homok-raktártól élesen elhatái'olódik.
t(*rületen nemcsak a homokot fújta el a szél, hanem még a ft*nnsíkot felépít rétegeket is ('Ipusztította. Mert, hogy a szél erre
mennyire képes azt láttam Amerikáhan a Bad-lands deflációs
völgyt'ihen, d(* még hiztosahhan köv(*tk(*zt(‘tlH*tjiik St(*indoid’f kileírásából.® Kétségteh*n, hogy a szél teljes(*n záit medencéi-

A

tn

32.

ábra.

A

Takla-^lakán pusztái.

képes kikaparni, tehát egész nagy rétegcsomókat is eltávoígy történt ez a Nefud mellett is. A liomokraktár területén
zérus a szél eredje, mellette pedig közvetlenül a szeleknek
határozott eredje van, tehát a homok eltávozott. Fenn a fennsíkon is megtámadná a szél a rétegeket, ámde úgy járna, mint az
a házbontó vállalkozó, aki a lebontást megkezdi, de a lebontott
anyag elszállításáról nem gondoskodik, tehát végre is nem tud
tovább dolgozni a felgylt hontaléktól, A futóhomok felhalmozódás megvédelmezi a rétegeket a lepusztítástól.

két

lítliat.

•'*

oase.

—

Steindorff Georg: Durch die Libysehe
Land. u. Leute, XIX. szám. Vellhag-en

Wü sle zr
&

Amons:

Clasiag, 1904.
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Ugyanezt a jelenséget az El Erg leírói is ecsetelik. Ott isa futóhoniok fennsíkok tetején van s a futólioinokkal borított felszíneket mindenfelé mélyebb térszínek veszik körül.
Egészen világos tehát, hogy a sivatagi vagy futóhomok
tömegek olyan helyen halmozódtak föl, ahol a szélirányok és
(Tsségek, tehát a szél munkaképességének eredje 0. Ez az oka
annak, hogy ilyen területekrl mindig csak kolosszális nagy
dünéket, alaktalan buckákat írnak le, de sohasem barkánokat,
a valóban futó homok típusos formáit. Ahol barkánokról van
szó, ott a homok valóban fut, és nem halmozódik föl.
C h u d e a u R., a nyugati Szahara kitn ismerje hangsúlyozza, hogy a nagy szaharai futóhomok területeken a barkánok
a legritkább jelenségek.® A'alóban így is van. A Takla-Makán
homoksivatagon szintén nincsenek barkánok, legalább is egyik
utazó sem emlékezik meg ilyen képzdményekrl, csak az elhagyott pusztakertekben
és romhelyeken lehet
esetleg ilyeneket
látni, legalább Hédin Sven rettenetesen túlzott rajza ilyenféléformák pontos leírása hiányzik. Ezért C h u d e a u azt
ket mutat.
hiszi, hogy a barkán nagyon ritka jelenség lehet. Vele szemben
Lencewicz Stanislaw^ azt vitatja, hogy sokfelé vannak barkánok, de felsorolt adatai mind olyan homokteriiletekre vonatkoznak, amelyeken a futóhomok valóban vándorol is. Az arábiai nagy
futóhomok-tei'ületeken szintén csak óriási, alaktalan felhalmozódásokat látunk, s a buckákat a szél majd erre, majd amarra
forgatja, minduntalan koszorúk jelennek meg a buckák tetején,
mindenirányú szél behatását
de barkánokat nem lehet látni.
élénken tanúsítják a fuldzsok, a vándorló homok területén isme-

A

A

retlen jelenségek.

VI.

Futóhomok-pászták.

A

Libiai-sivatag keleti részén, a Nilustól nyugatra igen
deflációs felszín terül el. Homokk és mészk
vízszintes rétegei feküsznek itt mintegy 100 000 méti'r magasságban s ezekrl a szél mindent elhordott, amit meg tudott mozdítani, st hatalmas deflációs mély('déseket kapart ki s ezekben
vannak a nevezetes régi oázisok: Karge, Dahel, Earafiú, Sziue,
stb.
rendesen teljesen körülzárt mélyedések deflációs eredetét
minden kétségen felül Ix'bizonyították. Különösen
E.

ersen

letarolt

—

A

Stromer

®

CUndcau

fí.:

Géoírraphie, 1920. No.
^

Kosmos,

Lcncrwicz

S.:

Étude sur
161. ,346.

Nies

les

dunes

Saharionnes.

Annales de

oldal.

snr

les

harkhans de

l’oasis

de Ivharpra,

.Tonrn. de la Soe. l’olonaise des Nalnralistes „Kopernik“. 50,

kötet, IV. füzet,

192.5.,

1;1H4.

oldal.

A
l)izonyít()tln

l)i*
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i

igen nagy tcu'ületen liatalmas defláció konstatálmészk felübdek sokszor majdnem járliatatlanok amiatt,
ható.
hogy a szél munkája a kair-mezökhöz liasonló, éles tarajocskákkal bordázott felszínt dolgozott ki. Más helyen a h'pusztúlt felsó
tellát

Itt

A

rétegekbl a legkeményebb darabok maradéktakarója halmozódott
föl. A gömbölyííre kojiott, dinnyenagyságú kövek takarója szintén nehezen jáidiató. Az ilyen területet az arabok „dinnye-sivatagnak“ nevi'zik („battik“). Kendesim ajiró kavics, vtigy szögletesebb kdarabok feküszm‘k a földön úgy összetajiadva, hogy a
teve lába

alatt

nem mozdulnak

ki.

Az

ilyen

sivatagot nevc^zik

ser r Írnek.

A

temérdek anyagot távolított inmm el, homokká
rletve a felszín kzeteit. A port a szél egészen kiviszi
a sivatagról, tudjuk, hogy a pornak nincsen maradása a sivatagokon, mert a port a szél a U'vegbe tudja enudni, ti'bát ig(>n
messze elhurcolhatja. Ebbl a porból épül föl a periferikus vidékek lösz lerakódása, meg ez a })or segít bidölteni a sós tavak
mélyedéseit is, azért a sóstavak lerakódása túlnyomóan agyag.
Már pedig sem a vádik vizáradásai, sem a szél k(>rgette futószél tehát

és porrá

homok nem

szolgáltathat agyagot, tehát ez a rengeteg agyag a
szárnyain odakerült porból alakult ki. A lepusztúlás másik termékét, a homokot pedig ott látjuk felhalmozva a homok lerakodó
helyeken, az izolált homoksivatagokban, mint a Líbiai, az El Erg,
az Igidi stb.
A nagy deflációs terület kiterjedése van akkora, mint a
szél

Libiai-sivatag homokkal befedett területe, tehát a

nagy homok-

nem nehéz megmagyarázni.

tömeget

A

tanulmányozók azonban leírnak errl a deflációs

terület-

rl egy igen különös jelenséget. Hosszú keskeny homok pászták
húzódnak rajta végig nagyjából észak-déli irányban, igen szép,
egyenes vonalakban, A legfeltnbb a nagy, úgynevezett Ahu
Moharik pászta. Ennek szélessége csak 5 6 kilométer a legszéle-

—

sebb helyen, de a hossza talán

kilométernél is nagyobb.
Jobbra balra tle tökéletes defláció, egyetlen homokszemet sem
lehet találni a kövek közt, itt meg futóhomok buckák
raja
állja útját annak, aki keletrl nyugatra akar utazni.^®
csodá-

1000

sr
A

Ergebiiisse dér Forscliungsreisen in den Wüsten
Leblung Clemens. Abh. dér Bayerischen Akademie
XXIX. kötet, 1. füzet. München, 1919.
® Az 5. jegyzetben idézett munka.
Többen leírták ezt a jelenséget. Legrészletesebben foglalkozik
velük \V. J. Harding King, különösen: „Travels in the Libyan Desert“
®

Stromer

Agyptens.
dér Wiss.

c.

E.:

Közli

értekezésében.

The Geogr. Journ.

XXXIX.

kötet,

2.

szám.

1912.

febr
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latosan hosszú, keskeny liomoksáv ugyanazon a helyen van, ahol
a fáraók idejében volt, tehát több ezer évvel ezeltt. Jobbra-balra
tle teljesen deflációs serrir és mészkosivatag van, minden homok
nélkül, nagy távolságokra, minden esetre több száz kilométerre.
Ugyanilyen liomoksáv azonban több is van. Van egy különösen
innen messze nyugatra, talán még keskenyebb és még hosszabb,
mint az Abu Mobarik, de ezt nem ismerjük olyan jól.
liomoksáv egyes barkánokból áll. A barkánok kivétel
nélkül mind délfelé irányulnak, tehát kétségtelenül vándorol a
homok dél felé.
barkánok elég szabályos alakúak, bár különböz
nagyságúak és egymástól való távolságuk is szabálytalan.
Kétségtelen, hogy az itt járó szelek eredje észak-déli
irányú, az ered irányára merleges komponensek pedig megsemmisítik egymást. A homok nem származhat máshonnan, mint a
sivatag deflációjából. De miért hordja össze a szél éppen ezen a
a helyen egy ilyen hosszú sávba, hogy aztán a legmunkaképesebb
szél tovabajtsa a felgylt homokot.
homok mindenütt keletkezik az egész síkságon, a legmunkaképesebb szél mindenütt hajthatná a maga irányában. Feltétlenül úgy kell lennie a dolognak,
hogy a bomoksávtól nyugatra a nyugati szél, keletre a keleti
szél a legmunkaképesebb s az északi szél csak ott juthat uralomra,
ahol a két, ellenkez irányú szél megsemmisíti egymás hatását.
Az ilyenféle jelenséget a fizikában interferenciának nevezzük.

A

A

A

A

Szaharán a lefelé szálló légáramlások területén vagyunk,
nincsen állandó, egyirányú munkaképes szél, mint a mérsékelt
égöveken a nyugati szél, a ])asszát övezetben az északkeleti szél,
a monzum vidékén a téli monzum stb. Ilyen itt nincs. Hol innen, hol onnan fúj a szél, mindenféle irány elképzelhet, de évszakok szerint és vidékek sz^'rint mindenesetre ugyanolyan változatosságot találunk. Kell lennie olyan vidéknek, ahol a nyugati
szél és olyan vidéknek, ahol a keleti, vagy az északi szél a túlnyomó, de különösen a kí'let-nyugati irányokban kell ellentétes
eiedj vidékekiK'k lenni, mert hisz különben állandóan ('gyirányú szél volna a sivatagon s akkor nem b'betne rajta futóbomok.
Ha pedig vidékek szerint változik, hogy egyik helyen a
k(‘leti, másik b('ly(m a nyugati szél az iiralkodó, akkor a kiüt
érintkezésénél inti'rferencia-jebmségnek kell mutatkoznia. A két
leghatalmasabb munkaké])ességü szél i'gy vonalon egymást megsi'tnrnisíti s a harmadik irányban nralkodó. de gyengébb és ritirányában mozgatja
kábban fúvó szél vi'szi át a hatalmat s az
azt a homokot, amit a két (‘rsebb árainlás összehordott. Az ilyen
interferencia-ji'lenség mi'gmutatkozik például az ismei't C b a d n iféle kísérb'tben. Ha üvi'glajira homokot szórunk s az üvegla))
1
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lu'godüvonóval hangot adó rezgósbo hozzuk, szabályos fiel a homok, a rezgósek interferenciájának

gurákban helyezkedik
megfelelen.

Ilyen interferencia-jelensóget móg nem írtak b‘ máshonnan,
de bizonyos, hogy csak azórt nem, mert nem figyeltek rá. S h a k e spear aráhiai tanulmányainak eredmónyei egyes helyeken arra
engednek következtetni, hogy ö is észlelt ilyenfóléket, de nem forLihiai-sivatag interfedított gondot a tanulmányozásukra. A
tanulmányozni
s végU'g
kellene
nmcia-sávjait is móg behatóbban
heigazoltnak csak akkor tekinthetjük a dolgot, ha jiontos szóladataink lesznek a sivatagnak errl a rószórl. Valóban érdemes
munkát végezne az egyiptomi kormány, ha a sivatagban a megfelel helyeken automatikus szólregisztrálókat ódlítana föl, mert
állandó megfigyelt ott elhelja'zni lehetetlenség.
VII.

A szabadon

futó

homok

formái.

Ha valamely egészen szabad, sík térségen homoklialom
össze s azt állandóan egyirányú szél támadja meg, a halom
szélnek kitett oldalon mindem
azonnal változtatni kezdi alakját.
oldalon
pedig az
egyenetlenség kisimul rajta, a széláimyékos
egyenetlenségeket eltemeti a másik oldalról hozott homok. Ha a
halom túlságosan magas volt, akkor lealacsonyodik, s némi homokot végleg elszállít róla a szél. Végül olyan alakot vesz fel a
halom, amelyen többé a szél nem változtat, legfeljebb méreteit
csökkenti, mert elvisz róla homokot. ^Megtörténhetik az is, hogy
esetleg más, szomszédos halomról meg homokot hoz erre a halomra.
szélnek kitett oldalról folyton szállít át homokot a szélmentes oldalán s ott lerakja. Ezzel a halom folyton elremozog,
de alakját nem változtatja. Ez az alak a homokhalmok alaptípusa s ezt nevezzük barkánnnk. Kitkán lehet egészen szabályos
alakokat találni, mert a talaj egyenetlenségei, a szomszédos barkánok széleltérít hatása, de különösen az oldalirányú és szemben
fúvó szelek zavaró hatása mindig közbeavatkozik s a szép, szabályos, áramvonalas formát eltorzítja.
legszebbeket ott találjuk, ahol igen ersen uralkodik valamilyen egyirányú szél, de
homok van még bségesen, azonban a buckák már mégis teljesen
elváltak egymástól.
Hóból való barkánokat a Balaton jegén láttam, s egyet
ezek közül pontosan felmérve a 33. ábrán mu+atok be.
lióbarkánokat abból az alkalomból tanulmányoztam, hogy szerencsém
volt boldogult báró
egyetemi tanár úrnak a
Balaton jegén végzett gravitációs méréseiben részt vennem 1901
februárius havában.
teljesen állandósult alakú barkán alakját a következképpen értelmezhetjük elméletileg. Világos, hogy a barkán alaprajza szimmetrikus lesz olyan tengelyre, amely a szél irányával
gylt

A

A

A

A

Eötvös Lóránd

A

Cholnoky

274

Jen

clr.

párhuzamos. Másodszor pedig világos, hogy alaprajzának lesz
két érintje, amely a szél irányával párhuzamos, mert hisz a
halom mögött a szél áramlás-vonalai, amelyeket a bucka szétválni
kényszerített, ismét egyesülnek, tehát kell olyan helynek lennie,
ahol a homokszemek terelése nem irányul a tengelytl távolítólag, hanem ellenkezleg, közelítleg. Töréspont nem lehetséges,
tehát a tengellyel párhuzamos érintnek kell lennie. Az is önként
következik, hogy a barkán alaprajza a szélfútta oldalon olyan
lesz, hogy azon töréspontok, vissztér pontok, és inflexiós pontok
nem fognak elfordulni.

33.

ábra. Hóból való barkánok a Balaton .legén 1901. februárins havában.

Ha valamely fujtatóból egy csomó levegt nyugodt légkörbe kilökünk, a kilökött levegmolekulák folyton csökken sebességgel mozognak elre, amig végre teljesen megállnak. A súrlódás és a leveg összenyomása folytán keletkezett ellenállás a
mozgást teljesen megszünteti. Tudjuk, hogy ez az (>llenállás a
sebességtl függ, de ez az összefüggés még sem elméletileg, S(‘m
gyakorlatilag nincs tisztázva.

A

bucka valószín alaprajzának egyiu'gyedét tünteti föl
hogy az uralkodó szél iránya az AD irány.
,,A“ ponton a szél beleütközik a homokba s ha jobbra balra nem
volna leveg, az AB vonal iiányában térne ki. Ez a kitérítés
meg is történik, de a kitérített tömeg lassudó mozgással haladna
B f(‘lé s Bn lu'lyen meg is állna. Ámde közben a szél egyenh't(*s sebesség mozgása is magával ragadja, úgy hogy t, id múlva
irl múlva 0-0 “ jut.. míg végre Cn
n(>m‘ B,-b(' jut, liamnn C,-1k^ s
teljesem
lu'lyen
felveszi az uralkodó szél irányát s ebben halad to-

a

H4. ábra. '^regyük föl,

A
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Kz a vonal tollát általános órtolonibon volt trajoktória, ós jiovonalon
(lig másodfokú görbo lösz abban az osotb(*n, ha az ABn
Lobot
arányos.
lösz
nógyzotóvid
id
hossza
az
való mozgásban az út

vái)l).

tollát

ollipszis,

kivótoloson

lobot

liiporbola

som."

kör,

do

nm

lobot

parabola ós

nm

Az AC n vonal körülbolül a szélbon folszálló és olterolödö
füstnek a vonala. Ha ezzel a vonallal, mint vozéi-\’onallal függleges tengely hengert tudnánk elállítani, akkor a szél ennek a
hengernek oldalán úgy simulna végig, hogy minden ponton egyforma nyomással surlódnék a felülethez, tehát az áramlásban
Kör
mondjuk x n

lehet
f

abban az esetben, ba az A-tól
a következleg függ:

B

-ig

megteU

út,

idtl

.r-

= 2rat — a-f-

ha r — AB
a pedig a szél állandónak vett sebessége. Hiperbola csak
akkor lehetne, ha az H-ból B felé tartó mozgás sohasem érne véget.
Ez nonszensz. Parabola nem lehet, mert akkor a B pontnak a végte,

lenben kellene feküdnie, ez szintén lehetetlen.
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turbulencia sehol sem keletkeznék. Ennek következtében a henger
vezérvonalának alakja többé nem változnék, bár a szél minden

ragadna

homokszemeket, tehát a henger mindig fogyna
de alakját többé nem változtatná.
Ezt nevezzük áramvonalas alaknak s esszerint készülnek ma a
gyorsan mozgó jármvek homlok felületei.
A C ponton túl a leveg kitérülésre, tehát némileg összesrsödésre kényszerült részei a nagyobb oldalnyomás miatt

helyen-

el

a szél felé fordult oldalon,

AD

kissé összefartó irányban, az
tengely felé fordulnak, tehát itt
tengely felé
az elragadott homokszemek a két oldal fell az

AD

közelednek.

Ha a henger még nem alakult ki kell formára, akkor az
egyes Ci Cb ... Cn pontokon nem lesz egyforma a súrlódás,
nem ragad el egyforma mennyiség homokot a szél, tehát a henger vezérvonala változtatja alakját. Csak akkor lesz stabilis az
állapot, illetleg a vezérvonal alakja, ha minden pontján egyenl
a súrlódás. Amint ezt elérte a homokhenger, többé alakját változtatni

nem

fogja.

Könny
szem homok

belátni,

hogy nehezebben

mozdítható,

durvább

A

pontba való ütközés nagyobb sebe.^íséggel löki ki oldalt a leveg részecskéket, tehát hosszabb lesz az
JÍB pálya, szélesebb lesz a vezérvonal. Ha pedig könnyen mozdítható, finom anyagból, például hóból van a henger, akkoi- a
vezérvonala elnyúltabb lesz. Ezt mérések igazolják. A hóbarkánok (3,3. ábra.) nyúltabbak, hosszabbak, mint a homok-baresetén az

kánok.^"

Homokhengert csak képzeletben állíthatunk

föl.

Ha

pilla-

natnyilag sikerül is valami formából ilyent kihelyeznünk, az
rögtön összeomlik s most a szél a halmaz fölött a függleges
síkben is kénytelen kitérni. A 34. rajz AD vonalára állított függleges síkban ugyanazt az okoskodást kellene lefolytatnunk, amit
a vízszintes síkban tettünk, azzal a különbséggel, hogy itt a nehézséger is közbeavatkozik. A függleges síkban csak fölf(>lé
térhet ki a leveg, tehát itt egészen kicsiny átmeneti görbének
kell keletkeznie, mert töréspont nem lehet. Kis homorú tagozattal
kezd tehát fölemelkedni a barkán hosszmetszetének vezérvonala,
de aztán épjícn olyan, csak elnyúltabb trajektória lesz, mint az
alajn-ajz határvonala, mert a nehézséger az oldalirányban, (>z
esetben a fölfelé való kitérülést megrövidíti.

A

barkáiiokhoz letirt liasonlítaiii
Általános földrajz II. kötet,

Cholnoky:
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mert a folyóvíz áramlásának kitériilését a
nafryon korlátozza, tehát a zátony nemesak azért lesz nafryon hosszá,
ínért a víznycmás nafíyohh, mint a szélnyomás, hanem azért is, mert
áramvonalainak kitériilése a nn'derben korlátozva van.
kell,

A
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A

hcirkánnnk széltl elfordult oldalán elejti a
azok ott a lehet legineredekehb leejtben
föl. Ennek a lejtnek tdapnijza iv alakú lesz, mert
bánál vízszintes irányban legkönnyebb mozgatni a

íízenit'ket,

liomokbahiiozódnak
a barkán Iá

szél a

bomokszemegyorsabban mozognak, mint azok a szemek, amelyeket a szélnek emelnie is kell. Leglassabban mozog az a homokszem, amely éppen a barkán hosszmetszetének vezérvonala mentén emelkedik föl. De ha feltesszük, hogy egyforma mennyiség
homokot szállít a szél az idegység alatt a barkán minden áranivonalas metszetén végig, akkor meg a legmagasabb része mögött
a felhalmozódó homok lejtje a legmagasabb, tehát legtöbb homok
kell hozzá, hogy ennek a lejtnek lába ugyanakkorával mozduljon elre, mint az alaesonyabb lejtké innen jobbra, balra. Eze’tebát elbbre si(>tnek s a felhalmozódás lejtje ív alakú lesz.
Ilyen tökéletes balkán rajzát mutatja a 3. ábra. Ezt a Mongolket,

35.

tehát

itt

ábra. Tökéletes barkán a

mongol puszták

szélén,

Lama-miao városka

mellett. Szelv'ény és alaprajz.

pusztán Dolon-nor, vagy Lama-miao eltt rajzoltam, a legfbb
méretek fölmérésével. Sajnos, fényképeim olyan gyengék, hogy
nem közölhetk. Láttam hasonló alakokat a Pei-ho törmelékkúpjain, de a legszebbeket a Delibláti pusztán, bár sokkal kisebbek, mint a mongol-pusztaiak. Ezeknek egyikét mutatja 36. képünk. Ez a kép már külföldön is közismert lett, mert a legtöbb
tankönyv átvette.
A tökéletes barkán igen nagy ritkaság, ez természetes.
De gyakoribb mégis, mint gondolnék, mert az észlelk nagyon
helytelenül írják le és ábrázolják a barkánokat. A homloklejtt
rendesen igen ersen túlozzák, mert a homloklejt ív alakú alap-
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lehet látni s a szembenézett lejtket
véli a valóságnál.

minden gyakorlatlan szemlél meredekebbnek

—

A

szabadon felbabnozódó homok lejtje nem lehet több 34 3'*nál, de még 35‘*-ot sem mérhettem sehol. S o k o o w, a bomokformák els komoly tanulmányozója^ szerint a lejtk legfeljebb
36 38“-osak s már
is rámutat arra, hogy mennyire túlozzák
az utazók rendesen ezt a lejtt. Láthatjuk ezt a túlzást például
Hédin S v e n-nek a Takla-Makánon tett els utazásáról közölt,
népszer munkájának rajzain. Majdnem függleges falúak a
buckák! Még maga S o k o o w is túlzott könyvének 7. ábráján!
1

—

1

ábra. Tökéletes

barkán

a Deliblati-pusztán.

Mivel a bomloklejt a lehet legmeredekebb, azért minduntalan kis súvadások képzdnek rajta, kis omlások, típusos garattal és garmadával. Sajnos, ezeket csak igen jól sikeriét fényképfelvételekkel lehet látni, de olyan finomak az áiaiyalati különbségek, hogy reprodukálni nem lehet.
Az ív alakú végzdés magyarázatából világosan kitnik,
hogy a barkán két sarlóalakulag elrenyúló szarva ('lméletili*g
végtelen hosszú. \ alóban, itt a liomok állandóan távozik a barkánról, a két elrenyúló szarv már nincs egészen beniu' a bíukán
bezárulónak indult alaprajzában, amint ezt a 3.'). ábrán is bitbatjuk. Itt mindig távozik el homok s ezért a barkán utké)zb(*n állandóan fogy, mi miig kisebb és kisebb b‘sz, d(' idi'ális alakja nem
változik.

Sokofoir:

Di(‘

Diinen,

Berlin.
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Sok ilyoiifonna alakú harkánt rajzoltak már az utazók,
rosszul, líondoson a barkán ólos poromét
rajzolják logmagasahban, holott mindig (mnél hátrább, a barkán
alaj)rajzának mintogy középpontja fölött van a
l('gmagasabl)
(1(*

majdnom mindig

;57.

pontja, do

ábra. Fo.jlöd barkán a

Doin)láti-pus/.lán.

38.

ábra.

Fejld

zt

ott a

lankás lejtk között észrevenni

barkán a Delibláti-pusztáii.

Még Johannes Waltlier

nem könny.

elhibázta a rajzot.*^ Ezt a futóhomok mozgásáról szóló els értekezésemben kimutattam, a Földtani Közlöny 1902. évi 32. kötetében.

Joh.

is

Wallhcr: Das Gesetz dér Wüsteubildung.

Berlin.

15)00.
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A barkánok olyan helyen, ahol a homok tenger vagy folyó
partján születik, a dünék szétszakadozásával állnak el. A Delibláli pusztán a rendetlen, nagy dünék tetején képzdtek ezek a
szép formák s keletkezésüknek mindenféle stádiumát lehetett
észlelni. 37. képünk mutatja a karéj megjelenését, a barkán kiszakadásnak egyik els szimptomáját. 38. képünk már jobban
kivált s fejletteljb alakot mutat. Jellemz ezeken az alakokon,
hogy a homokfodrok még nincsenek rendben. Különösen a 38.
képen lehet látni egymást keresztez fodrokat is. Ha teljesen kialakult a barkán, akkor a homokfodrok teljesen rendben, szépen
helyezkednek ('1.

39.

ábra.

Homok-nyelv a barkán

sarlói között.

Amig a barkán teljesen ki nem alakult, megtörténik, hogy
a két sarlókar végén a szél öi’vényl mozgással befordul és homokot visz a homloklejt elé s azt hosszú éles és hegyes nyúlvány
alakjában rakja le a homokfal elé (39. ábra.). Ez a nyúlvány
remek példája az interferenciának. A két, oldalról beforduló szél
barkán
itt közömbösíti egymást s a homok itt halmozódik föl.
elrenyomulása következtében ez a nyúlvány mindig nyúlik
elre, de tövét mindig betemeti a homloklejtn leperg homok.
Ilyen fejletlen barkánt sokat lehet látni, C o r n i s h A" a u g h a n is
szépeket fotografált.^"

A

A

delibláti pusztán fényképezett szép, tökéletes barkánt
boldogult Beluleszkó Sándor lelkes tanítványom segítségével felmértem, úgy hogy pontos szintvonalas térképet és metszeteket
készíthettünk róla. Ezeket látjuk a 40. és 41. ábrán. A szabályosságot némileg zavarja, hogy a barkán nem egészen vízszintes

Cornisch
delta. The. Geoprr.

Mag:. 1901.

I,

Vavghan:
Journ.

k, 6, oldal,

XV.

bordering teh Nile
továbbá Scottish Geoijr.

Oii dcsert sand-duiies
kötet. 1

—32
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hanem a barkán tengelyéin* ken*szt iránya térszín, azért a barkán szimnietriasíkja nem függleges. lianem az alapsíkra merleges.
Nagyon ers viharok a barkánt nagyon gyorsan lefogyasztfolüloten

ban

keletkezett,

lejtett

40.

41.

hatják, mert a

ábra.

ábra.

A

A

tökéletes kis barkán

tökéletes kis

homokot nem

térképe.

barkán metszetei.

ejtik le a karéjban,

hanem

elragad-

mivel a nagy sebesség szél a homokszemeket képes a levegbe emelni. Ilyen szelek hatása alatt a barkán váltján sarló-

ják,
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nlakú liomokhalommá degenerálódik. Az ilyen egészen sarló alakúak ritkaságok. De a leggyakoribb barkánforma, mondliatnám
a barkának 90 %-a átmeneti alak a tökéletes barkán és a sarló
alakú barkán-csonk között. Alakjuk is túlnyomó többségben nem
egészen szabályos, mert mindenféle irányú oldalszél is alakít
szélirányban fúvó szél nem túl ers és igen
rajtuk s csak a
tartós mködése alakítja ket tökéletes barkán formává.
Ha akár a dünére, akár a barkánra, szokatlan irányú, oldalszél hat, akkor megjelenik a koszorú. Elkezdi a szél a Inicka
oldalán felhajtani a homokot s amikor a szél túlszökkenik a felszínen, akkor leejti a felhurcolt szemeket. Ezek felhalmozódva,
folytatják a bucka lejtjét (42. ábra). E miatt mindig magasabb

f

és

magasabb

lesz a

koszorú lejtje,

s

mind jobban elre nyomul.

Ha nagyon

tartós a szél, akkor a koszorú fokozatos elrenyomulásával (43. ábra.) a bucka szélfútta lejtjérl mind több és több

homokot távolít el a szél, a másik oldalról pedig mind nagyobi)
és nagyobb tömeg halmozódik fel a koszorúban, végre a koszorú
(‘gészen átnyomul s ezzel a dne, vagy a barkán megfordult.

nem szokott valamilyen uralkodóan
munkaké])es széllel keresztben, vagy szemben valami luásféh*
irányú szél váratlanul kifejldni. De ha pl eddig növényzetti'I
megkötött, alaktalan buckát valami ok növényi takarójától nu'ga jelenség mindenesetr(‘ dönt szerei)ct visz.
foszt, akkor ez
Koszorúképzdéssel kezd a bucka dünévé alakulni, majd a diiiu‘
szétszakadozásával barkánokká válni.
A dünék és a barkának alakját nagyon gyakran hasonlították huHámokboz. St Hédin Sven nagy munkájában, a
köt(*t(‘s Cí'utral Asiá-ban két fí'jezeten ki'resztl vitatkozik felfog,áIlyen es(d ritka lehet, mert

—
A

t'utóhoinok

283

eltc*rjt‘(l<'*so

nm

hullámok.*'' A fiitóliomok mozgá.sáról
sommal, liogy i’zok
tanulmányomban’* részlotoson kifojtottom ugyanis, hogy

<‘lsö

lónyc'goscm különhöziu'k éppiui
mondjam, dofiniáló pontban.

hullámoktól

(lünók a

a

írt

a
loglónyc-

hogy úgy
Hidlámzás ugyanis tudományos értolombon rezg, periódusos mozgás, hullám pedig ennek a periódusos mozgásban lev
közí'gnek olyan darabja, anudy az összes, különböz fázisban lev
közegi'h'inekbl egy t;‘lj(>s soi-ozatot tartalmaz. A diinék homokjának mozgása haladó mozgás, a düm' maga továbbhaladó tömeg,
amely haladása közlum a szél hatására különös alakká idomul.
.\ homokszemek mozgásánk van ugyan periódusa, mert a homokaztán a nuuH'dek lejtn
sziMti ft'lhalad a düm* lankás hajtjén,
lecsúszik, megáll s nem mozdul addig, amíg a düm‘ saját szélesg('sol)l),

mn

ségével egy(‘id utat nu‘g
t(dt. hókkor a homokszemek újra
kezdik mozgásukat. A hullámzó fidüh't alakját a hullámzó mozgá.srezg mozgása okozza, a düne alakját
han résztvev molekidák
pedig nem a homokszemek mozgásának periódusa szüli, hamun
éppen fordítva, a homokdüm* alakja okozza a homokszemek mozgásának periódusos voltát. Hiányzik tehát a homokdne jcdh'gébl a hullámzás definiáló tulajdonsága s ennélfogva a dün(“ nem
idimtikus a hullámmal.

Ezt a fejtegetésiemet Hédin szó szi'iünt idézi, és mégis be
akarja bizonyítani, hogy a dünék hullámok. Félreérti'tte B a s c h n
fejtegetését is,*" holott már értekezésének címe is kifejezi, hogy
csak a hullámzáshoz hasonló felszíni foiniáki’ól van szó. Hédin
teljesen a dilettáns C o r n s h V a u g h a n szuggesztiója alatt áll,
holott C o r n s h fejtegetései egészen tudománytalanok, csak fényképei gyönyör szépek és értékesek. Hédin olyan rajzot is közöl,
hogy valami vékonj- lemez acélcsövet összelapítva gördítünk az
asztalon tovább. Ez mutatná leghbben a düne mozgását. Bajzán
azonban fundamentális hiba van, mert a rajz szerint az asztalhoz
nyomott cs molekulái az asztalon visszafelé mozognak a nyilak
szerint, ez pedig tévedés, Tuert azok a molekulák nem mozdulnak
s(‘ elre, se hátra. Hibás a hasonlat azért is, mert a bengerített
i

i

i

csnek belseje üres, a düne belseje meg homokkal van kitöltve s
ez a homok nincsen mozgásban. Hullámzó mozgásban a közeg
minden részecskéje egyforma sebesség mozgásban van, csak
mindegyik más fázisban, de mozog állandóan minden részecske.
A düne mozgásában csak a felszín homokszemei vesznek részt.
Mutatja ezt az a tény is, amire már B a s c h i n is rámutatott, hogy
Hédin Sven:
189?

—

19fí2.
*'

*"

Vol.

I..

oldal.

d.

Eesults of a Journey
oldalak közt. Stockholm,

Scieiitií'ic

410

—440

Földtani Közlöny,
0. Basciiin: Die

formen. Zeitschr.
424.

p.

1902.

évi

32.

köt.

6.

stb.

iii

Central-Asia

1905.

oldal.

Enstehung wellenahnliclien OberflachenGes. für Erdkunde Berlin, B. XXXIV. 1899. 408

284

Choliioky

Jen

dr.

a hullámban a részecskék tovább mozognak akkor

már megsznt.
meg többé.

A dne

homokja a

szél

is,

ha a

szél

megszntével nem mozdul

A dnék
irányára, ha

nem állnak merleges vonalban a szél uralkodó
még közel vannak szülhelyükhöz, hanem a tenger-

vagy a folyóparttal párhuzamosak s csak lassan fordulnak
a szél irányára merleges hosszú sáncban, ha ugyan közben
föl nem bomlanak barkánokká. A felbomlás szép példáját rajzolhattam á la vue készült kis vázlaton, a Deliblati-pusztáról.
homok itt ugyanis a puszta délkeleti negyedrészé(44. ábra).

parttal
el

A

44.

ábra.

A dne

szétbomlása.

nek deflációval már teljesen hdarolt területérl származik, tehát
a szélre merlegc's irányú vonal mentén halmozódott föl hatalmas dnévé s ez bomlott azután részleteire. A dnék mozgásával és megkötésével bvi4)ben mán kell foglalkoznunk, nagyon
szép és részletes leírását adta a német dnékiu'k (1 r b a r d, elég
legyen az
könyvére hivatkoznom."'
(>

19

(icrhard:

Handbuch

des díuitscluMi

Dümnibaues. Boriin.

ItKiO.

A
Vili.

Á
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részben kötött futóhomok

mozgása és

formái.

Tárgyalásunk útidig kizárólag olyan lioni()kti'riilot(‘kre vonatkozik, aniolyekon a homok luljusun fedetlen, védtelen és így
t'gyszerííen tárgyalható, mondjuk mechanikailag fogalmazható
formák keletkeznek. Ha azonban a homok mozgását bármi akadályozza, vagy a laza homok felszínét valami védelmezi, akkor
bonyolult formák keletkeznek. Alig lehet általános szabályt ftdállítani, minden eset más és más jelenségeket mutat.
Elmozdíthatatlan akadály például a kö, vagy bokor kis szélvédett helyet okoz s mögötte a homok felhalmozódik ismert, ho.szszan elnyúló halmazban, mintha a bokor vagy kö hosszúranyúlt
árnyéka volna, líégehhen azt hitték, hogy az ilyen lokális védelem alatt felhalmozódó homokból,

ilh'töleg

homoklerakódásokhól

h‘sznek a dünék. Ez teljes tévedés. Az ilyen szélárnyék-halmazok
soluKsem növekednek tovább, maradnak állandóan ugyanott és
ugyanolyan méretek, mindaddig, aniig az akadály méi'ctei ugyanazok maradnak. ^Pömöi-ehh akadályok (‘ltt is keletkezik felhalmozódás, de úgy hogy ezt az akadálytól mindig mélyedés választja el, mert az akadályhoz való ütközés következtében turbuhmcia támad a szélben s ez nem engi'di ott a homokot nyugalomban maradni. Ezek egyszer ))rohlémák, fölösh‘ges velük itt
b(‘hatóhban foglalkozni. Jobban megérdemelné a behatóbb vizsgálatot a hó felhalmozódása akadályok köiáil. p]zen a téren tanítványaim végeztek már vizsgálatokat, de nem (‘leget.-"

45.

ábra.

A

szélbarázcla hosszmetszete.

Nagy futóhoinok felhalmozódások sohasem lehetnek olyan
tökéletesen megkötve, hogy valahol olyan takarás-hiány ne kelets(‘kezhetnék, ahol a szél újra meg tudja támadni a homokot.
bezhetö helyen a szél a homokot felkapja és felszórja a védett
területre, betemetve füvet, bokrot egyaránt. Ha a támadás helyét
nem takarja el az ember mesterséges megkötéssel, akkor a szél
itt hosszú barázdát fújt ki, úgynevezett szélbarázdát s a felvert
anyagot a barázda végén hányja föl. Ez a garmada.
jelenség
hosszmetszstét a 45. ábra mutatja.

A

A

-®

köte\

Polják Jávos: Hóformák és keletkezésük. Földr. Közi.

1937. 311. oldal.

XXXV.
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A

.szélbarázcla keresztmetszeti alakja a meder-alak, lehet
olyan, mint a folyó medréé, vagy mint a glaciális teknövölgy,
mert hisz valójában a szél szinültig kitölti ezt a medret s teimészetesen ugyanazt az alakot hozza létre, akár a víz, akár a jég,
akár leveg folyik benne.
keresztmetszet alakja tehát a párkányig homorú, legmeredekebb a fels szélén, a párkány alatt,
t(‘hát ahol a sérült teiáilet a sértethmnel érintkezik.
Ott igen
sokszor egészen függleges falakat találunk.
barázda feneke
széles, lapos fenék, érdekes maradék-takaró gylik össze rajta.
konki’éciók, mészanyaggal kötött, kövesült gyökérdarabok, csigák (a Delibláti pusztán különösen Helix pomacawák).
nagyobbacska faágak stb. gylnek össze, mert ezeket a szél nem
bírta tovább szállítani. Nálunk a talajvíz is sokszor egészen közel van már a barázda fenekéhez, úgyhogy a mélyen leereszti'tt
gyökerek már elérik. Az esvíz is megáll bennük és segíti össze-

A

A

,

Homokk

cementezni, megkötni a barázda fenekének homokját. Aüzfolyás
nem ké})zödik bennük, mert a barázda f(“nekém‘k nincsen (‘gyirányú esése.

46.

ábra. Szclbarázda a

Dolibláti-pnsztáii.

A

barázda végén a szél kiliányja a homokot úgy, hogy ott
(\jti
ahol a barázdából ki('nu‘lk(‘d szél (úbagyja a felszínt és
1(‘,
a magasba szökk(>n. Ugyanúgy kaúl éi-t(‘lnu‘znünk a dolgot, mint
ahogyan azt a koszorúkéi)Zdésr(‘ vonatkozólag ('Imondotlam.

A

garmada t('t('jén tehát folytatódik a bai’ázda s ('gyszerrc', éb‘s
])ei’emmel ku'zddik a gaianada leluü l(‘gm('r('d('k(‘bb (ö4“-os) lejnövériyzett(>l el m'in h'pe'tt, kiháiiyt homok t(*hát minti‘gy
tje*.

A

patkó alakú, éh's gi'rinc

halmazban

mutatkozik,

küls

b'jtje*

A
nuMi'dek,

kúpt'(‘lülot
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;il;ikú,

ludsö

lejt t(*kn.
legszebb, fejldésben

homorú,

fokozatosan a

szélied szí'inlu'n

A

47.

48.

pusztán láttam.

b*v

szélbai-ázdákat

a

Didibláti-

ábra. Szélbarázda a Delibláti-pusztán.

ábra. Szélbarázda a Delibláti-pusztán.
46.

ábránk olyan szélbarázdát mutat, amelyen
a homok vándorlása és a barázda

már meglehetsen megsznt
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mélyebbre való deflációja, mert fölverte már a növényzet. BeluSándor állt a barázdába mintegy meiaéknek, hogy a méretekrl fogalmunk legyen. A 47. ábra igen hosszú, talán egy-két
leszkó

km hosszú, szabályos barázdát mutat. Meredek oldallejti fölött
a növénytakaró túlnyúló párkányban maradt meg, st egyes ftéglák legurultak már a lejtn, mutatva a szél ers pusztító munkáját a meredek lejtn. A barázda fenekén még gyér a növényzet,
tehát még folyamatban van a pusztítás. 48. ábránk egy szélbarázdának végét mutatja, láthatjuk a garmada bels oldalát. Itt még
a barázda nagyon kimunkálatlan, egyenetlenségek vannak benni*.
barázda fejldésével ezek el fognak tnni.

A

49.

ábra. Begyepesedett szélbarázda a Delibláti-puszta Flamuiida

nev

részén.

A

49.

ábra a Delibláti-pusztát legjobban jelhanz szélbaráz-

dák egyikét mutatja. Ilyen

volt

A

tanulmányaim idején a legtöbb

szélbarázda máipuszta északnyugati felében.
sedett, ma már nincs beniu' defláció. Oly

a

begyepevannak ezek a

tidjesiui

srn

barázdák egymás mellett, hogy a köztk h‘v jardangok (maradék gerincek) keskeny, több kilométiu- hosszú sáncok. Ha például a juhok legelés közben nagyon nu'gsértik a gyejitakarót, mert hisz a juh gyökerestl szakítja ki a laza homokból
a i'övid fv(‘t, akkor a szél újra kezdlu'ti a munkáját s megint
új szélbarázdát fújhat ki s ezzel a homok megint tovább vándorol
északnyugat leié.
A szélbarázdák kehdki'zésének és gyors fi'jldésének legb(‘gye})esedett

m(‘gle])bb ])éldáját láttam Hajdusámson nu-llett Budaházy földbirtokos úr t('i-letén. A földbirtokos úri lakát T)i'bi-(‘C(>nnel ö<szeköt út ('gy magas jai'dangon ki'n*sztl vezidí'tt. K('lhMueth>n volt
a nu'gterludt szeki'rekkel a homokgiM-inci'n knri'sztl kapaszkodni.

A futühomok
íizórt

utat vágatott haló.

gáshan a

szél

A

megtámadta

kilométer hosszú

barázdát
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nu'íígündolatlaiiul végzett

mély hevá-

a homokot s mintegy 3 év alatt 2
fújt
ki,
tönkretéve száidóföhleket,

gyümölcsösöket sth. Csodálatos, hogy nem sikerült megkötni.
A hatalmas barázda végének képét mutatja az 50. ábra.

;')().

ábra. Szélharázda a Biidaházy-pusztán,

A

Hajdiisánison mellett

kulat jól

garmadákat nehéz úgy fényképezni, hogy az egész alalátható legyen. Szerencsére sikerült két kis garmadát

(“gyniás

mellett

(51. ábra).

öl.

találnom

a

kiskunhalasi

futóhomok-területen

Ezek kicsiny szélbarázdák végén képzdtek. Men'dek,

ábra. Kis

garmadák

a kiskúnbalasi

homokbuckák

között.

egyenes lionioklejtöjükön a homok nagyon labilis, legkisebb érintésre szép kis omlások keletkeznek rajta. Alakjuk egészen pontosan ugyanaz, mint a nagy garmadáké. Nagy garmada homloklejtjét mutatja
az 52. ábra.
Ez is a Delibláti-pusztáról való.
A garmada innens lába eltt homok-nyidványt látunk. Itt ugyanis olyan szélbarázda nyílik ki, amely már elgyepesedett, garmadáját is keresztül vágta s a garmadából már csak ez a csekély
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maradvány maradt meg. Ezt ugyanis mindig táplálja a nagy
garmada innens oldaláról leperg homok.
Végül az 53. ábrán a Matkói-pusztáu képzdött hosszú, de
rK'in

mély

szél

barázdának az eredeti felszínre felhányt garmadáformát Németországban is gyakran lehet látni

ját mutatja. ílzt a

a németek egész helytelenül ,,Parabel-Düne‘' névvel illetik. Az
elnevezés egész helytelen, mert a garmada, vagy általában bucka
(Düne) vezérvonala nem lehet parabola.
parabola szárai sobasem hajolnak össze párhuzamossá.
mechanikában nagyon járatlan magyar hozzászólók ezt a helytelen elnevezést meggondolás
nélkül vették át, de ki kell küszöl)ölni a mi terminológiánkból.
Nekünk ('zek garmadák legyenek és mai'adjanak.
s

A

A

52.

Két egymás
a

ábra.

Nagy garmada

a Delibláton.

melh'tt kialakult szélbarázda közt nyúlik végig
a Tarim-medmicélHUi használt, töi’ök

„maradék-gerinc“, vagy

kif('j(‘zés szerint ,,jarfJan(/'\ A sivatagban a szélbarázdák
csak agyagt(u-ül('tek(‘n ké|)zdh('tm*k, nnu’t csak azok vannak félig nu'gkötví', azaz úgy, hogy a szél nem mimh'nütt tudja megtámadni. Homokban tennészet('sen a sivatagon ilyem'k mán lelietség(‘S(*k. Az agyagsivatagok dcd'lációja mutatja ti'hát legszi'bben
a szélbarázdák és jardangok sorozatát.
Nagysz(*ríí ké])ek(‘t láthatunk (>z(‘krl H (> d n S v n könykülönösen a már idézett Central-Asia müvében, meg
v('ib('n,
n Au rél munkáiban. A Szaliarái'ól is láthatók ilyiMi kép<'k
S t
és sajnos, csak futólagos h'íi'ások.
er(‘d(‘tíí

i

i

(>

A
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A mi égli.ijhitunk alatt a növc‘nyz(*t t'élifí-nuHldi^' m(“f<küti
homokot, tolult itt hitliatimk jar(taní»okat ós szólhanizihikat.
11a kottö nagyon közi'l kí'riil ogyrnáshoz, akkor a köztük h'vö
janlang szólnék kitiüt végét is megtámadja a szél s a sivatagi
rormákhoíi feltnen hasonlók állnak (dö. Ilyimt mutat 4. ábránk.
A fidtárt homoktömeg rétegzése a huekaképzödés közlien, illetleg
a homok megismétld, pihenkkel megszakított idremozgása közben kéfizdik. Kgyididg nyugodtan áll a bucka, idh'jii a növényzet, fidvide, kötött humusz-talaj képzdik, aztán mi'gint hidemidi
a homok, de a hajdani fidszíni réteg felismeidiet marad.
a

.)3.

ábra. (rannaila a Matkói-pusztáii.
«

Képzeljük el már most, hogy nagy futóhomok területeken
vastag, hasonlóan rétegzett homok-lerakódás van. Ha ebbe belefúrunk, lehet, hogy a fúró valamely eltemetett szélbarázdának
a végéhez ért éppen s ott a homok régi felszínének lejtsége éppen az uialkodó szél ellen van fordulva. Ebbl igen könnyelm
dolog volna an-a következtetni, hogy abban az idben más lett
volna az uralkodó szél iránya.

A Duna-Tisza közén a homok vándorlása olyan idben volt
igen gyors, amikoi' a homok nem volt növényzettel ennyire megkötve mint ma.
posztglaciális klímaváltozások ismeretében
könny elképzelni, hogy voltak idszakok, amikor a homok gyorsan utazott, mert alig volt megkötve, aztán lehetett olyan idszak
amikor jobban megkötve, csak úgy mozgott, hogy szélbarázdákat
fújt ki a szél s ezeknek végén felhalmozódott garmadák haladtak
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(‘lre. Amig az a homok, arnoly ma a Tisza balpartján van fölhalmozva, elutazott a Dunától a Tiszáig, azalatt többször történhetett

ilyen klímaingadozás, de csakis a prehisztórikus

idk

kezdetén!

Elgondolhatjuk tehát, hogy a mai homok formái alatt mindenféle más formát találhatunk eltemetve. Ezeket az eltemetett for-

mákat

lehetetlenség tektonikus eredeteknek tartani, hisz látjuk
a homok újabb megmozdulása esetén a régibb formák elszél irányának megfordulását semmi szín alatt
temettetését.
sem szabad föltételeznünk, mert hisz már pl. a Bakony-Balatonfelvidéken kimutatható, hogy a Középhegység északi oldalán lerakódott eocén rétegek nagy hullámverésben képzdtek, a déli
oldalon pedig csendes, iszapos vízben, tehát már akkor is az
északi szél volt az uralkodó. Ilyen rövid id alatt, mint a posztglaciális és holocén idk, teljes lehetetlenség a széliránynak ilyen
megváltozása, hisz ez csak úgy lehet, ha a Földünkön uralkodó

ma

is

Á

nagy szélrendszerek egészen másképpen alakultak volna

ki.

Ez

h'hetetlen.

;i4.

ábra. Széltl ineííbontolt gerinc-véffzödcs, a jardaiifr deflációs vck'C-

Honiokbálványos, Bavaiiiska mellett a Delibláti-piisztán.

homokrétogekíd bontott meg hazánkban a
Tudjuk, liogy a somogyi és zalai nu‘ridionális völgyek nagyszer szélbarázdák s köztük helyenkint a
jardangok valóban tanulságosak. A kifútt homok ott van Somogy
déli felében. Átköltözött ezen a vidéken a Kis-Alföld deflációjából származó, rengeteg homok-mennyiség is. A (hd’lációnak h*gszebb példája a Kállai-med(>nce. D(* (u-rl most bvc'bben mán
szólhatok, majd a Balaton részh'tes földivíjzi leírásában mi*g lóg
Régi

tengeiá

l)liocénkori sivatag szele.

jelenni.
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l'utóliomok (‘Itcrjodóst*

A

homokfodrokról.

Csak (‘•’ószon rövidíMi szólliatok u liomokrodrokról. Kzckot
ívndoson ludliiinoknak nioiulják, holott (V.ok csak a lovogö hullámzó mozgásának nyomai. A h‘V(‘gö a talajjal való súrlódása
kövotkoztóhon rtv.gö mozgásha jö, s inlorhuvnciáinak nyoma a
homokfodor. Ez('k az intmd'oiviu'iák a szól ii'ányáhan (dörc haladnak, zt ti'szi a homok Fodor is, szópon halad olóro, valóban,
mintha hullám volna, mun csoda, liogy azok, akik mechanikával
hehatóhhan nem foglalkoztak, csakugyan hullámoknak nevezik
ket. De nem azok, nu'rt a homokszemek itt sem végeznek hi'zárt,
l)ei-iodusos mozgást.
Xónu'lyek azt hitték, különösen C o r n s h, hogy a homokfodrok növekedésével kehükeznek a dünék. Sarkalatos tévu'dés.
A homokfodrok és dünék közt nincs átmenet. A homokfodrok
méret(‘i nu'ghatározottak. A homoksziunek nagyságától és gördíthetöségétöl függnek. Nálunk átlag 1 deciméter távolság van
két fodor közt, de csak sík felületen. Ha a felület nem sík, akkor
vannak olyan helyek, ahol a fodrok távolahh vannak egymástól,
de a különbség csak nehány centimétert tesz ki.
Néhány sorozatot felmértem s arra a várható (‘redményiv*
találtam, hogy a homokfodrok (Egymástól való távolsága a fodrokra meröh'gesen vett térszíni nu'tsz(*tnek, mint görh(> vonalnak
második differenciálhányadosával arányo.sak. Ez annyit jelent,
hogy ott, ahol a térszín fokozatosan meredekt'hh lesz és emelkedik, ott a fodrok utolérik egymást, tehát közelebb vannak egymáshoz, ahol pedig a lejt lankásodik, de szintén emelkedik, ott
a fodrok távolahh vanak ('gymástól. Tudnunk kell, hogy a térszín hajlásszöge a metszet els differenciálhányadosával arányos,
a hajlásszög változását pedig
a második differenciálhányados

is

i

fejezi ki.

Közértheten tehát úgy lehetne mondani, hogy ahol a térn, ott minden fodor lassabban halad, mint az
utána jöv, mert meredekebb lejtn kell felkapaszkodnia. Ahol
pedig a térszín hajlásszöge csökken, ott minden fodor gyorsabban halad, mint az utána következ, mert kevesebbet kell emelszín hajlásszöge

kednie.

Eszerint tehát a fodroknak határozott, matematikailag jól
formázott méretei vannak, vagyis egészen más jelenségek, mint a
dünék. Láthatunk
néha széles, különösen a maradéktakarók
,.grand“-jáhól alakult, sokkal nagyobb távolságú fodrokat is, de
ezeknek távolsága szintén szigorúan meghatározott s a durva,
nagy szemcsék gördíthetségével állnak összefüggésben.
Egészen más a víz alatt keletkezett fodrok dolga. Itt a
vízmélység dönt tényez a fodrok távolságában, de azonkívül
minden hullám-féleség más fodrokat idéz el. Apró locsolás, kicsiny hullámok esetén kicsiny fodrok, nagy hullámzás esetén nagy
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•

fodrok keletkeznek s a dolog nagyon bonyolult (1. a Balaton
bidrográfiája c. könyvemben).
Hazánkban ma nagyon nehéz olyan szabadon futó homokterületeket találni, ahol a fodrok méretének és elrehaladásuk
sebességének még pontosabb tanulmányozását lehetne végezni,
liégebben nem figyeltem erre az aprólékos dologra, mint amenynyire megérdemelné, azért nem tudok egészen kifogástalan számadatokkal szolgálni. Csak az 55. ábrán mutatok be egy összehason-

ábra. Homok-fodrok és lejt diagrammá ja. Az egész szelvény hoszsza 25 méter. A teljesen kihúzott vonal a hajlásszög változásának görbéje. A pontozott vonal a homokfodrok távolságának a középértéktl
való eltérését mutatja.

55.

a homokfodrok távolsága és a térszinmetszet második differenciálhányadosa közt. Az összhangzás kétségtelen, de a mérés
pontatlansága miatt még nem egészen szép. Pontosabl)an, gondosabban kell mérni. Amikor a közölt adatokat mértem, még nem
gondoltam, hogy ilyen szigorú matematikai formába lehet önteni
a dolgot, azért méréseim nem elég pontosak. Ajánlom fiatal tanítványaimnak, hogyha ilyen hosszú sorozat homokfodoi- kerül szemük elé, ilyen gondos, milliméterekre figyel mérésekkel gazdagítsák ezt a szép tudományt.
lítást
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Nógrád megyék határainak

össze-

szögelésén, a Taima forrásaitól a Rimáig terjed vidék mostanáig
úgyszólván teljesen ismeretlen volt geológiailag. P a u C'. M. 1866.
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