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MEGFIGYELÉSEK A MÉSZTARTALOM ELOSZLÁSÁRÓL 
A TALAJBAN ÉS A TALAJVÍZBEN 

(Tanulmány a Tisza—Körös közéről és annak környékéről)

Irta: Rónai András

Az Alföldön végzett földtani térképező munka és talajvízmegfigyelés több ízben 
felhívta a figyelmet a mészsók eloszlására a felszínközeli rétegekben és a talajvízben. 
A talaj és a talajvíz mésztartalma feltűnően sokszor mutat egymással ellentétes képet. 
Nátrium tartalmú talajokban a nátrium a talajvízben oldatba megy, a mész pedig ki
csapódik a talaj szemcséi közt. A talajvízben ilyenkor alig van mész. Sok mészsót a 
a talajvízben főleg homokrétegekben találunk, ahol viszont a talajban kevés a mész, 
ugyanakkor hiányzik a nátrium is. Mezőgazdasági és építésföldtani szempontból különös 
fontossága van a kalcium- és nátrium-ionok elhelyezkedésének és vándorlásának. Az ion
cserék és sóforgalom kémiai elemzése a talajkémia keretébe tartozik, földtani feladat 
azonban a legfontosabb sók eloszlásának és mennyiségének vizsgálata a különböző 
genezisű rétegekben, továbbá a talajvíz helyzetének és hatásának vizsgálata az oldott sók 
vándorlásában és elhelyezkedésében.

Beható tanulmányra az ad módot, hogy az Alföld tekintélyes részén igen részletes 
földtani és vízföldtani feltárásra került sor az utóbbi években, olyan területi rendben, 
amely nemcsak az állapotok, hanem az összefüggések tisztázását is lehetővé teszi. Ez 
alkalommal a mészsók vándorlását és elhelyezkedését vizsgáljuk a felszínközeli rétegekben 
és a talajvízben a Tisza—Körös közén és annak környékén: Tiszaföldvár, Öcsöd, Kunszent- 
márton, Csongrád, Szentes körzetében. E területen a két nagy folyó hatása mellett 
különböző földtani felépítésű tájak viszonyait tanulmányozhatjuk: nyugaton a Duna— 
Tisza közi homokhátságot a futóhomok alól helyenként felszínre jutó löszrétegekkel, a 
Tisza és Körös friss ártereit, a Nagykunság infúziós lösszel borított táblájának ide nyúló 
délnyugati végét és a békés—Csanádi homokos löszhátság egy darabját.

A terület domborzati és földtani viszonyait az 1—4. ábra szemlélteti. A felszíni 
földtani adatok és a mélyebb földtani szerkezet figyelembe vételével a vizsgált területnek 
az 5. ábrán bemutatott táji beosztást lehet adni.

A felszíni rétegek mésztartalma nagyobb területen összefüggően a Nagykunság dél
nyugati részén és a békési löszháton nagy, de a legerősebb mészfelhalmozódást a felszínen 
és közvetlenül a felszín alatt a Duna—Tisza közi homokhátság keskeny, hosszú iszapos 
vápáiban találjuk. Ezekben a dombsorok közötti hosszanti laposokban és kis medencék
ben tiszta tavi kréta is felhalmozódik.
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Kicsiny, vagy hiányzik a mésztartalom a felszínközeiben a Tisza és a Körös folyók 
mély árterein. A két folyó lágy vizet szállít medrében és a nagyobb mederben, az árvízi 
meder alatt elhelyezkedő porózus rétegekben is. Ez a víz kilúgozza a folyók menti felszíni 
rétegek mész tartalmát. A békési löszhátság felszínének egy része tűnik fel még mésztelen- 
ségével. Régi folyómedrek, elhagyott fattyúágak maradványai hálózták be ezt a területet 
is, kilúgozó hatásuk eredménye a talaj és altalaj mésztelensége (6 . ábra).

A talajvíz mésztartalma nem mutat ugyanolyan eloszlást, mint a talajközeli 
rétegeké. A felszínközeiben 1—3 m mélyen megjelenő talajvízben a legtöbb meszet 
[Ca(HC03) 2 1 a Tisza-Körös szögben találjuk. Kisebb foltokban a vízben máshol is fel
dúsul a kalcium-ion, de leginkább a Tisza és Körös közelében, ahol pedig a kilúgozódás 
lehetősége nagyobb. Viszont a Duna-Tisza közi hátságon igen kevés a talajvíz mész
tartalma azokon a területeken is, ahol a felszínen nagy a mészfelhalmozódás (lásd Nagyrév 
és Csongrád környékét) (7. ábra).

Az ábrából nyilvánvaló, hogy a talajvízben a mésztartalom növekszik a folyóvölgyek 
felé haladva. Ez lassú szivárgási irányt jelez. A mai árterek szélén legerősebb a mész
felhalmozódás a talajvízben. A vízlevezető folyó felé szivárgó és mészben mindinkább 
gazdagodó talajvizet itt éri a legnagyobb párolgási veszteség és itt még nem érvényesül 
eléggé az élő folyóvíz kilúgozó hatása. (Lásd később a földtani szelvényeket.)

A felszínközeli rétegek mésztartalmát összevethetjük a talajvíz keménységével is 
(8 . ábra). Nagyjából itt is ugyanezt a képet találjuk. Az árvízmentes, magasabban fekvő és 
mészben gazdagabb, felszínközeli rétegekből a talajvíz a folyók felé való lassú szivárgás 
során mind keményebbé válik. Legkeményebb az árterek szélein és a nagy kanyarok 
zugaiban. A víz keménységét befolyásolja a kalcium-hidrokarbonát mellett a vízben 
oldott magnézium-hidrokarbonát. A magnézium-ion a talajvízben a kalcium-ionnál 
általában alárendeltebb jelentőségű, de egyes kisebb területfoltokon abszolút súlyra is, 
egyenérték százalékra is meghaladhatja a talajvízben a kalciumtartalmat. A Nagykunságon 
találunk ilyen területfoltökat, de a Tisza—Körös közben és a békési löszhátságon is elő
fordulnak.

A magnézium feldúsulása és mozgása a talajvízben a mészéhez hasonló, azzal a különbséggel, 
hogy a löszterületekről több magnézium kerül a vízbe, mint a homok felszínekről. A tiszántúli 
területeken ezért nagyobb a talajvíz magnéziumtartalma.

A helyi mészdúsulás a talajban a felülről való kilúgozás és a bepárlódás eredménye. 
Ezért a jelenlegi talaj humuszos szintje alatt az akkumulációs szint — kevés kivételtől 
eltekintve — mindig meszes. Tovább lefelé a képződményekben a mésztartalom ugrás
szerűen csökken és csak fosszilis talajrétegek alatt lehet kimutatni újabb mésznövekedést, 
illetve olyan régi felszínek alatt, amelyek hosszú ideig időszakos vízállásos helyek voltak. 
A mésztartalom függőleges eloszlására a felszínközeli rétegekben néhány 10 m-es fúrás 
rétegsorát és a rétegek CaC03-tartalmát százalékban az 1 . táblázaton láthatjuk.

A tájanként közölt jellemző fúrások adataiból kitűnik, hogy a Tisza jelenlegi ár
terének képződményei 1 0  m mélységig mészben szegények, amit a sűrű folyóvízi elöntés 
és átmosás indokol. Viszont a folyók mai árterétől messzebb fekvő rétegek, legyenek 
azok homokok vagy homoklisztek, iszapos, agyagos képződmények, általában meszesek. 
A mésztartalom (CaC03) a Duna-Tisza közi homokrétegekben 1 -10  %, a tiszántúli



1. táblázat

A mésztartalom függőleges eloszlása néhány 10 m-es fúrásban
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homoklisztes (infúziós lösz) rétegekben változóan 2 - 5 , több helyütt 5 - 1 0  %, az agyagos 
rétegekben általában magasabb, 1 0 -15  % körüli; kivételes esetekben a 3 0 -6 0  %-ot is 
elérheti.

A mai felszín alatt 1 -1 , 5 -2  m mélységben van a jelenlegi akkumulációs szint. Ez a 
friss ártereken nem fejlődött ki a gyors üledékképződés és az árvizek átöblítő hatása 
miatt. Az árvíz-nemjárta, kiemelkedőbb részeken a folyó közvetlen közelében is nagy 
lehet a felszínközeli mészfelhalmozódás.

A 10 m-es rétegsorban a mai talaj akkumulációs szintjénél nagyobb mélységben 
található mészgazdag rétegek régebbi talajosodás, tehát hosszabb üledékképződési szüne
tek eredményei. Homokos rétegsorokban éppúgy megtalálhatók, mint a homoklisztes, 
iszapos és agyagos rétegekben.

A mészanyag mozgatását, szállítását a talajvíz végzi. A talajvíz horizontális 
szivárgása, függőleges irányú emelkedése és süllyedése a vízben oldható sókat állandó 
mozgásban tartja. Oldalirányú szivárgás az Alföldön csak nagy folyók közelében és 
jelentős magasságkülönbségek mellett (homokdombok) jön létre. Alföldi területen, nagy 
folyók közvetlen közelében, ahol a folyó vízszintingadozása a tíz métert is meghaladhatja, 
a talajvíz szintjének ingadozása is több méteres nagyságú. A folyóktól távolabb, homok
anyagban az ingadozás 1 - 2  méteres, homoklisztben, iszapban 2 - 4  méter nagyságú 
е8У_еёУ év folyamán. A sokévi talajvízjáték nagysága a folyóktól távol -  főleg finom
szemcséjű víztartókban — is eléri az 5—7 métert. A talajvíztükör ingadozása azt jelenti, 
hogy több méter vastagságú réteg vize párolgás útján távozik el az atmoszférába és sóit a 
víztartó szemcséi között visszahagyja. Az atmoszférából a talajra hulló csapadék a sók 
egy részét újra oldatba viszi és leszállítja a benedvesedés mélységéig. Ez a mélység ritkán 
több fél méternél, méternél.

Ebben a mélységben tehát legnagyobb a sókoncentráció. Homokanyagból a kioldás 
teljesebb, mint finomszemű kőzetlisztből vagy agyagos rétegből, amelyek a sókat jobban 
kötik. Ezért nagyobb vastagságú homokrétegekben több só mozog a talajvízben és 
kevesebbet köt le maga a réteg. A bepárlódási zóna — minthogy a homoktalajokban a 
talajvízjáték kisebb, mint a finomszemcséjűekben — homokrétegben vékonyabb s így az 
oldott sók szűkebb határok között kisebb térben válnak ki. Ezért találunk a homoktalajok 
vékony bepárlódási zónáiban valóságos mésziszapokat, vagy mésszel cementezett homok
köveket, réti mészkövet.

Homoklisztből, iszapból, agyagból több a kioldható anyag, de nehezebb a kilúgozás. 
Itt a bepárlódási zóna is szélesebb, mint a homoknál, mert a talajvízjáték nagyobb. A 
felszín alatt vastag rétegben dúsulnak fel a sók, így a mész is, de mésztartalmú marad a 
rétegsor 6—10 m mélységig is agyagos, homoklisztes anyagban. A talajban levő mésznek 
csak egy része kerül oldásra és mozgatásra a talajvízben, a másik része kötve marad a 
talaj szemcséi között.

Minthogy az Alföld nagy területein az elpárolgó talajvíz nem a helyi csapadékból 
felülről, hanem a mélyebb rétegek vizéből alulról pótlódik, az alulról felfelé irányuló só
szállítás állandó. A bepárlódási zóna sóit a növényzet használja fel, vagy a felszíni vizek 
szállítják el. Ha a növényzet nem használja fel, vagy felszíni kioldás és szállítás nincs, 
akkor a mésziszapos rétegek állandóan „híznak”.
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Az alulról felfelé szivárgó víz sok nátriumot is szállít. A mélységi vizek az alföldi 
medencében 5 0 -1 0 0 0 -1 5 0 0  m mélységben nátrium-hidrokarbonátos jellegűek. A még 
mélyebb vizek nátriumkloridosak. A felfelé migráló nátrium-ionokat a talaj kevésbé köti 
meg, mint a mész-ionokat, ezért a nátrium a talajvízben oldva marad, illetve a nagyon 
erős bepárolódási helyeken a feltalaj közelében szalonnás—szikes rétegként válik ki. 
A homokfelszíneken ez a kiválás a dombok közötti laposokban jön csak létre, mert a 
csapadékvíz a könnyen oldódó nátriumot kimossa és elszállítja. Homoklisztes, lapos fel
színeken legnagyobb arányú a nátrium felhalmozódása a felszínközeiben, ezek a területek 
szikesednek el. A szikesedés nagyvonalú kialakulása az alulról felfelé szivárgó nátirum- 
gazdag mélységi vizekkel kapcsolatos.

A talajvíz oldalirányú szivárgással is szállít oldott anyagot. Az oldalirányú szivárgás 
azonban az Alföld víztartó rétegeiben a felszínközeiben igen-igen lassú, nagy területeken 
nincs is. Csak a nyugtalanabb felszínű homokterületeken és a folyók közvetlen közelében 
van jelentősebb oldalirányú szivárgás. A Duna—Tisza közi homokhátság vápáiban a mész- 
iszapok nemcsak alulról gyarapodnak, hanem a magasabb homokdombok lefelé szürem- 
kedő talajvizéből is. A nagyobb folyók partjai közelében található mészakkumulációk is 
származhatnak részben a szomszédos területnek a befogadó folyó felé szüremkedő talaj
vizéből. De, hogy a talajvíz horizontális áramlása Alföld-szerte jelentéktelen, azt 
bizonyítja az, hogy egymás szomszédságában a legkülönbözőbb oldott só tartalmú vizeket 
találjuk. Ha a horizontális mozgás jelentős volna, a különböző kémiai jellegű vizeknek 
keveredniük kellene.

A mezőgazdasági szempontból fontos mészanyagnak a talajban és talajvízben való 
eloszlására és a vázolt mészvándorlás eredményeinek illusztrálására a Tisza—Körös közéről 
és annak környékéről néhány földtani szelvényt (I. melléklet) közlünk, feltüntetve rajtuk 
a mésztartalom eloszlását a felszíntől 1 0  m mélységig a képződményekben, és a talajvíz 
oldott sóit a feltárás idején a fúrásokból vett vízmintákból. A szelvényeken a talajvíz meg
jelenésének mélysége is fel van tüntetve, továbbá a nyomás alatt álló víztükör emelkedésé
nek mértéke a megjelenés helyétől a nyugalmi szintig. A fúrások 1966 nyarán mélyültek 
április és szeptember hónapok között, tehát nagyrészt nyári mély talajvízállást jelölnek. 
A bemutatott szelvények területén az 1966 évi nyári talajvízállás 1/2-1 1/2 méterrel volt 
magasabb a sokévi átlagos talajvízállásnál; a talajvízjáték sokévi mértéke pedig a Tisza és 
Körös partjához közel eső mélyfekvésű részeken 4 —5 méter, a magasabb helyzetűeken 
általában 2—3 méter.

Az első szelvény (I. melléklet) a Duna—Tisza közi homokhátságról Kocsér—Tisza- 
kécske határából indul, Tiszakécskénél lépi át a Tiszát és Tiszainokától délre a Tisza-partot 
kísérő dombok között végződik. A Duna-Tisza közi homokhátságon a szelvény átmetsz 
egy mésziszapos lapost (1. sz. fúrás). A mésziszap a homokdombok között több rétegben 
ismétlődik és együttesen 4—6 m vastagságot is elér. Az erős akkumuláció a homokdomb 
magasán is jelen van (28. sz. fúrás), de mindössze fél méter vastagságban, viszont 7—9 m 
mélységben megismétlődik. A homokrétegekben a CaC03-tartalom szokatlanul magas, 
helyenkint 30—40 %-ot is elér. Az 1., 28. és 109. sz. fúrás homoklisztes—löszös rétegeiben 
az újabb és újabb mészakkumuláció megújuló talajosodás eredménye. Az 1. sz. fúrásnál a 
10 m-es rétegsor végig igen meszes, 8 m körül a löszös homokanyagban a CaC03-tartalom
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a 6 6  %-ot is eléri. Ugyanakkor a talajvízben, amely a fúrás és mintavétel idején másfél 
méter mélyen állott a felszín alatt és valószínű sokévi ingadozása legalább 3 m-re tehető, 
mindössze 47 mg/1 kalcium-ion volt a 136 mg/1 összes sót tartalmazó vízben.

Határozott figyelmeztetés ez a talaj és talajvíz közötti kapcsolatok terén való óvatos ítélet
formálásra. Ebben az ellentétben valószínűleg szerepet játszik a homokdombok felső rétegeiben 
lejátszódó nagy hőmérséklet-ingadozás és az ezzel kapcsolatos erős párolgás. Az alulról pótlódó vízből 
mind több és több mész kerül a felszíni rétegekbe és időnként magas hőmérséklet mellett mésziszap- 
ként válik ki. A talajvíz kis oldott só tartalmának a homokos víztartó az oka, amelyből a kioldható 
anyag aránylag kevés.

A földtani szelvény Tisza-jobbparti részén a legtöbb kalcium-ion a 109. és 136. sz. 
fúrások talajvizében volt (143 ill. 133 mg/1), tehát azoknak a rétegsoroknak a talajvizé
ben, amelyeknek anyaga 10 m mélységig kevés kalciumkarbonátot tartalmazott. Ebben az 
anomáliában nyilván szerepet játszik a Tisza felé való lassú oldalirányú szivárgás, amely a 
mésziszapos laposok felől hozza a talajvizet a Tisza felé, de a térszín magas helyzete miatt 
az ártér higító hatásának nincsen még kitéve.

A szelvény tiszántúli, keleti felén a 224. sz. fúrás iszapos-agyagos rétegsorában van 
tíz méteren végig nagy mésztartalom, ugyanakkor itt a talajvíz is sok kalciumsót tartalmaz 
(1208 mg/1 összes oldott sóból 259 mg/l-t). A Tisza partján mélyített fúrásokban a jobb
parton (163. sz. fúrás) semmi kalciumkarbonát nincs a rétegekben 10 m mélységig s 
ugyanígy kevés a kalcium-ion a talajvízben is (137 mg/1 összes oldott anyagból 45 mg/1). 
A balparton a rétegekben 3—5 % CaC03-at találtak a talajvízben, amely a partközeli vizek 
átlagánál töményebb oldat volt (1014 mg/1 összes oldott anyaggal), a kalcium-ion mennyi
sége aránylag nagy volt (171 mg/1), a kationok egyenértékének 63 %-a. Mindkét fúrás a 
jelenlegi ártéren mélyült azonos tengerszint feletti magasságban. Mindkét fúrás felső 
három méterében homoklisztes—iszapos rétegeket harántoltak, a további méterekben 
aprószemű folyóvízi homokot. A balpart keményebb talajvizét csak tiszántúli, erősen 
meszes rétegek közelségével magyarázhatjuk. A szelvényben ezt a kapcsolatot a balparti 
homokdűne rétegsora és talajvize megszakítja, de ezek a parti dűnék kis kiterjedésű, 
elszigetelt foltok.

A második földtani szelvény további ellentéteket tár fel a talaj és a talajvíz mész
tartalmúnak alakulása között. A szelvény Tiszaugnál harántolja a Tiszát, átszeli a 
Tisza—Körös közét, majd Kunszentmárton alatt a Köröst és beleszánt a békési löszhátba. 
Mind a Tisza, mind a Körös mentén a szelvény harántolja a két folyó régebbi mederhomok 
üledékeit és a partok és árterek kőzetliszt, kőzetlisztes homok és iszapos—agyagos üledé
keit. Nagyobb mésztartalom a rétegekben csak a folyótól távolabb, a mai felszín alatti 
akkumulációs talajzónában van. A többi rétegben 2—7 % a CaC03-tartalom és csak a 
békési löszhátság szélén, a legkeletibb fúrás (433 sz. f.) anyagában találunk végig 10—15 % 
mészkarbonátot. Teljesen mésztelen a 419. és 420. sz. fúrás anyaga a Tisza jobbpartján, 
bár ezek a fúrások végig homoklisztet és homoklisztes finom homokot harántoltak, pedig 
ezekben az üledékekben általában néhány százalék mésztartalom mindig van. A Tisza 
balpartján közvetlenül lemélyült 421. sz. fúrás anyaga 3-10m -ig közép- és aprószemű 
homok és mégis tartalmaz végig 2—5 % CaC03-ot. Ez az adat az előző szelvény adataival 
együtt azt mutatja, hogy a Tisza kilúgozó hatása a jobbpart felé érvényesül jobban.
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Mésztelen a Körös-parti 428. sz. fúrás rétegsora a folyó balpartján, de végig tartal
maz meszet az északi parti fúrás (427. sz. f.) anyaga. A Körös és a környezetében levonuló 
talajvíz tehát a déli partot öblíti jobban át. Az északi és déli part rétegsorának anyaga 
nagyon hasonlít egymáshoz. A két folyó közti területen a homok- és homoklisztrétegek 
mésztartalma igen kicsiny, de egyenletesen oszlik el a különböző szemcséjű képződmé
nyekben és a különböző mélységekben.

A talajvíz mésztartalma legnagyobb a Tisza-balparti homokdombokban, ahol a 
bepárolás is legnagyobb (424. sz. fúrásban 460 mg/1 kalcium-ion), de meglepően nagy a 
Tisza közelében is, ahol pedig a rétegek mészben szegények. A 422. sz. fúrásban 
homokos löszanyagban 460 mg/1 kalcium-ion van a talajvízben, a 420. sz. fúrásban 
hasonló anyagban 215 mg/1. Ugyanakkor a parttól távolabb, Ny felé, csak 101 és 
72 mg/1 a vízben oldott kalcium-ion. A folyó menti rétegekben a meder alatt és a meder 
környékén levonuló talajvíz az üledékek mésztartalmát kimossa és a vízben oldva 
szállítja tova. A Körös mentén, a 428. sz. fúrás anyagában nincs mész a felső 4—6 méter
ben, ugyanakkor a talajvízben több van, mint a szomszédos fúrások vizében (160 mg/1, 
szemben az 57, 67, 59 és 51 mg/1 értékekkel). A 431. sz. fúrás helye kiemelkedő dombon 
van, ahol erős a párolgás. Itt a talajvíz mésztartalma újra nagy (200 mg/1).

A szelvényből még egy jelenség figyelhető meg. Ahol a talajvízszint mélyebben 
helyezkedik el, a vízben oldott anyag, így a mész is kevesebb, mint ahol a talajvíztükör 
közel van a felszínhez. Ez utóbbi helyen ugyanis a bepárlódás erősebb. Ez magyarázhatja 
a 427., 429., 430. és 433. sz. fúrások talajvizének kis kalcium-ion tartalmát.

A harmadik szelvény a Tiszától és Köröstől távolabb a békési löszhát egy darabját 
tálja fel Fábiánsebestyén környékén ÉNy—DK-i irányban. Az altalaj mésztartalmát 
ábrázoló térképeken ez a terület a csongrádi térképlap tiszántúli részének mészben 
gazdagabb tájai közé tartozik. A fúrásokban 10 m mélységig valóban végig mésztartalmú 
rétegeket harántoltak, csak egyetlenegy fúrásban (434. sz. f.) mértek a 6 —10 m mély 
homokrétegekben 1—2 % mészkarbonátot. Egyébként a szelvény homokrétegeiben is 
6 —10 % volt a mésztartalom. A felszíni talajréteg alatti akkumulációs rétegben a mész- 
tartalom 10 és 25 % között mozog. Két magasabb fekvésű fúrásban (487. és 621. sz.) 
mélyebben fekvő akkumulációs rétegeket is feltártak. A finomszemű agyagokban (iszap, 
finom kőzetliszt, agyag) legtöbb helyen 10 % körül, vagy azon felüli volt a CaC03 

aránya. Fentiekkel szemben a talajvíz a szelvény vonalában és a szomszédos területe
ken is mészben határozottan szegény. Az 1000—3000 mg/1 összes oldott anyagot 
tartalmazó vizekben a kalcium-ion mg/1 súlya 10 és 80 között mozog. Egyetlen 
fúrásban (673. sz.) mértek 395 mg kalcium-iont, amely 10 méteren végig homokban 
haladt. A homokanyagban 6 -1 0  % CaC03-ot mértek, a talaj alatti akkumulációs 
szintben 18 %-ot.

A finomszemű anyagok maguk kötik meg a meszet és a talajvízben ebből kevés 
kerül oldatba; a homokanyagban a mész nagyobb része oldott állapotban a talajvízben 
dúsul fel.

A harmadik szelvény arra is rámutat, hogy a kalciumot a talajvízből a nátrium 
szorítja ki. A nátrium lép kapcsolatba a víz hidrokarbonátjával, a kalcium pedig 
kicsapódik a talaj szemcséi közé.
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1. ábra. A csongrádi térképlap felszínének Adria feletti magassága 
Fig. 1. Orography of the Csongrád map-sheet as referred to the Adria
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1. Friss öntés, ártéri iszap (l /а újholocén, 1/b  óholocén), 2. mésziszap, 3. ártéri agyag, réti agyag, 
4. szikes iszap (2 —4. újholocén és óholocén), 5. holocén és pleisztocén futóhomok, 6. infúziós lösz,

7. löszös homok, 8. típusos lösz
Fig. 2. Surface geology of the Csongrád map-sheet

1. Fresh, flood-deposited sediment, alluvial síit (l /а Late holocene, 1/b  Early Holocene), 2. calcareous 
silt, 3. alluvial clay, meadow clay, 4. alcaline síit (2, to 4. Late and Early Holocene), 5. Holocene and 

Pleistocene wind-blown sand, 6. infusion loess, 7. loessic sand, 8. typical loess
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3. ábra. A  ta lajv íztükör m élysége  a fe lsz ín  a latt

Fig. 3. D ep th  o f  th e  ground w ater table
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4. ábra. A  talajv íztükör A dria fe le tt i magassága

Mg. 4. A lt itu d e  o f  th e  grou n d  w ater ta b le  as referred to  th e A dria
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5. ábra. Építésföldtani tájak a csongrádi lapon
1. 10 m-ig túlnyomóan homok, esetleg vékony homokliszt-betelepülés, la , 2 —3 m homokliszt-takaró 
alatt túlnyomóan homok, 2. túlnyomóan homokliszt-rétegek, esetleg kevés homok-betelepülés, 

2a. 2—3 m homokkal fedett, túlnyomóan homokliszt-rétegek, 3. sűrűn rétegzett rétegsor
Mg. 5. Engineering-geologícal regions on the Csongrád map-sheet 

1. Overwhelmingly sand with eventually interbedded, thin sand flour layers down to 10 m depth, 
la . 2—3 m of sand flour underla;n overwhelmingly by sand, 2. overwhelmingly sand flour with 
eventually interbedded sand layers, 2a. 2—3 m of sand underlain overwhelmingly by sand flour,

3. densely bedded sequence
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6. ábra. Mésztartalom a talajban 1—1,5 m között 
Fig. 6. Calcium carbonate content in the soil between 1 and 1,5 m
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7. ábra. A  k a lciu m -ion  m en n y iség e  a talajvízben

Fig. 7. Q u an tity  o f  ca lcium  io n s in  the ground  w ater
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8. ábra. A talajvíz összes keménysége német fokban 
Fig. 8. Total hardness of the ground water, in German degrees
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9. ábra. A m agnéziu m -ion  m en n y isége a talajv ízben

Fig. 9. Q u an tity  o f  m agnesium  ion s in the ground  w ater
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A szelvényekből és térképekből a következő tapasztalatokat szűrhetjük le: 
A talajok mésztartalma folyóvízi eredetű szemcsés üledékekben függ a rétegek 

anyagától, a szedimentálódás körülményeitől (folyóközeli ártereken kevés mész), a 
talajosodás állapotától (mészakkumuláció), a talajképződés ismétlődésétől, a rétegek 
szemcseösszetételétől (finomszemcséjű makroporózus rétegekben több mész), a talajvíz 
mélységi elhelyezkedésétől és a felszíni párolgási viszonyoktól. A párolgási viszonyok alatt 
egyrészt a talajban és talajközelben lejátszódó hőmérsékletingadozásokat kell érteni, 
amelyek homokterületeken és iszap—agyagterületeken különbözőek; másrészt a felszíni 
és felszínközeli rétegek porozitását, amely megszabja a párolgás mélységét.

A talajvíz mésztartalma folyóvízi szemcsés rétegekben függ a talajvíz elhelyezkedé
sének mélységétől (mélyebb szintben kevesebb a mész), az élő vízfolyásokhoz való 
közelségétől, a rétegben folyó horizontális szivárgás irányától és gyorsaságától (gyorsabb 
mozgás mellett kevesebb a mésztartalom), a víztartó rétegek szemcseösszetételétől 
(finomabb szemű rétegek maguk több meszet kötnek meg, kevesebb oldódik a vízben).

A talaj és talajvíz mésztartalma síkságon, laza szemcsés üledékekben általában ellen
tétes képet mutat. Ha a mésztartalom a rétegekben nagy, a talajvízben rendszerint kevés és 
fordítva. E tiszta ellentét alól a fent leírt helyi körülmények teremthetnek kivételeket.

OBSERVATIONS ON THE DISTRIBUTION OF CALCIUM CARBONATE 
IN THE SOIL AND GROUND WATERS

by
A. Rónai

The distribution of calcium carbonate in the soil, the subsoil and the ground waters 
shows many interesting varieties in the Alföld’s lowland areas. Relevant investigations 
were embarked upon in recent years when the territory was explored by 1 0  m-deep 
boreholes located in a regulär grid.

The territory under consideration is the interfluve of the Tisza and Körös rivers, 
the region of Csongrád—Tiszaföldvár. In the western half of the map-sheet and in the 
interfluve there are wind-blown sand mounds, the rest of the map-sheet area being totally 
level and covered fór the most part by alluvial loess (infusion loess). The ground water 
table on the flats lies at 1 to 3 m depth, being at the same depth under the sand mounds 
to the west of the Tisza. The mounds of the interfluve more away hide ground waters at 
3 to 8 m depth Underground. The ground water table slopes towards the valleys of the 
two rivers, the slope being very steep under the mounds west of the Tisza. These 
conditions are illustrated in the first flve fígures.

In the inter-mound depressions of the western areas the accumulation of calcium 
carbonate on the surface and Underground is considerable, and the longitudinal 
depressions are lined with fine lacustrial chalk in several places there. To the east of the 
Tisza, the loess areas farther away from the rivers are rieh in lime. The calcium carbonate
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content of the ground waters does not exhibit a distribution of this kind. It is in the 
ground waters close to the rivers that the highest quantities of calcium hydrocarbonate 
can be found, whilst in the more remote areas this mineral is rather poor. Accordingly, 
the distribution pattern is almost the reverse of the conditions existing in the soil. This 
phenomenon seems to be due the slow, river-bound subsurface flow of the ground 
waters and to the large-scale evaporation occurring on the fiat flood-plains. A second 
reason consists in the calcium-sodium exchange between soil and ground water.

The vertical distribution of calcium carbonate in the soil strata is shown in 
tabulation. The sand mounds west of the Tisza are very abundant in calcium carbonate 
even at depths of 7 to 10 m Underground. On the flood-plains of the rivers to the east of 
the Tisza there are leached limeless soils to be found and even in the loess areas farther 
away from the rivers it is only in the accumulation horizon below the top soil layer that 
lime is abundant.

The ground waters leach the strata during the vertical oscillations of their table and 
they keep the dissolved salts in permanent motion. The amplitude of oscillations deflnes 
the thickness of the strata involved in leaching. The quantity of leacheable salts, however, 
depends on the granulometric composition of the strata. Fine-grained strata (silt, clay, 
sand flour) contain greater amount of leacheable substance, though the rate of leaching is 
slow. Leaching in coarse-grained sediments (sands) is rapid, though the quantity of 
water-soluble substances is low.

The Variation of the calcium carbonate content of the soil and ground water and 
the zone of ground water table oscillations are shown in three geological sections 
(Supplement I).

Supplement I. Variation of the calcium carbonate content near the surface and in the ground waters. 
-  Compiled by A. RÓNAI
2 = sand (22 = medium-grained sand, 223 = small-grained sand, 224 = fine-grained sand), 3 = coarse silt, 
4 = fine silt, 5 = clay, 7 = hard sedimentary rock. E. g. 324 = coarse silt, sandy, fine-silty; 435 = fine silt, 
coarse-silty, clayey; 54 = clay, fine-silty. -  a) Depth of ground water entry in boreholes and elevation 
of the ground water table after 2 to 3 hours. b) Zone of oscillations of the ground water table. — 
Dissolved salt content of the ground waters. The areas of the circles are proportional with the weight 
of the total of dissolved salts, those of the triangles being so with the % equivalent of the ions. — 
CaC03 in the strata.




