
SARKADI JÁNOS ÉS STEGENA LAJOS:

ELŐZETES JE LE N TÉ S  AZ 1943. ÉVI DU NA-TISZAKÖZI 
TALAJ ISMERETI FELVÉTELEKRŐL, KÜLÖNÖS  
TEK IN TETTEL A SZIKESEK KELETKEZÉSÉRE.

1943-ban a Duna— Tisza közén jelölték ki talajtani felvételi mun
kánk területét. Nevezetesen az Akasztó— Bugac Ny.— Bugac K .—  
Kiskunfélegyháza és alatta a Kiskőrös— Soltvadkert— Jászszentlászló—  
Pusztaszer térképlapokat. Ez a terület mintegy sávot hasít ki N y— K-i 
irányban a Duna— Tisza-közéből. íg y  alkalmunk volt a Duna— Tisza- 
közét —  legalább ezen a sávon, mintegy keresztmetszetben —  a Tiszától 
majdnem a Dunáig tanulmányozni.

A  mellékelt első rajzon Dunapataj^—Kiskőrös— Bocsa— Szentes 
vonalban vázlatos keresztszelvényt adtunk a magássági pontok és a 
felszínen található kőzetek feltüntetésével. A Dunától kiindulva, a Duna 
alluviális öntésterülete után kb. 96 m tszf. magasságban löszöket talá
lunk. Sümeghy dr. megállapítása szerint ezek fiatalabb eredetű, át
mosott löszök, sziliek. Utána a Vörösmocsár eróziós árka következik,

Voz/ofos A ereszf/ng/szef A/y-Zf/rónyAon. Je/Au/cs

■f-déro
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94 m tszf. magasságban. A  Vörösmocsár e szelvénytől E-ra inkább 
szikes, D-re inkább tözeges. Ezután következik a Vörösmocsár homok
partja, majd egy D-felé vastagodó, Kecelig terjedő löszhát, 99— 100 m 
tszf. magasságban. Ezután jön a nagy Bocsa-— Bugac-i homoktenger 
egészen Pálmonostorig, n o — 120 m tszf. magasságban. Újabb lösztábla, 
szikesekkel tarkítva, Félegyháza— Csongrád vidékén, 94 m tszf. magas
ságban ; ez lees k a Tisza alluviális öntésterületére egészen 83 m tszf. 
magasságig, a Tisza szintjéig.

Jelen előadásunkban eltekintünk a terület részletes talajtani leírá
sától, mert ez hosszadalmas volna. Ezt a megjelenendő dr. Kreybig-féle 
talajtérképeken és magyarázókban fogjuk közölni. Most csupán álta
lános leírást adunk és az általunk különösebben tanulmányozott kér
déssel, a Duna— Tisza-közi szikesek genetikájával óhajtunk foglalkozni.

Területünkön pleisztocén és holocén kőzeteket találunk A  magyar- 
országi pleisztocénről eléggé ellentétes vélemények alakultak ki. Chol- 
noky és általában a barlangkutató paleontológusok monoglacialisták. 
Viszont Scherf szerint Penck és Brückner poliglaciális beosztását a 
magyar Axföidön is igazomi lehet. E  szerint a vázlatos rétegsor a követ
kező : v

Kék agyag .................................... Würm I/II interglaciális
Hajdani, nem meszes futóhomok.. Würm III glaciális
Löszhomok, mely átmegy valódi

löszbe........................................Würm III
Meszes futóhomok ...................... . Holocén

E szerint a területünkre hullott löszök a Würm III glaciálisban 
hullottak fokozatos átmenettel az alattuk fekvő, szintén a Würm III. 
glaciálisban képződött homokra.

Érdekes településtörténeti jelenség, hogy a nagyobb helységek 
és löszterületek szépen egybeesnek. íg y  Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, 
Szánk, Kiskunmajsa, Kiskunhalas lösztáblán fekszik. A  kiskunfélegy
házi jászokat pl. az osztrák hatóságok eredetileg a mai Ferenc-tanyák 
homokjára telepítették le. A  lakosság azonban lassan fölhúzódott a 
löszhátra, mert ezen a vidéken a löszön alakultak ki a legjobb talajok. 
Ezenkívül a löszhá+ak soha ártérben nem voltak. íg y  a települések itt 
indultak meg Alföldünkön. A  mai Félegyháza is már lösztáblán fekszik.

Löszeinken mindenütt szép, 50— 80 cm-es humuszréteget találtunk. 
pH-juk 8— 8-5, az anyakőzet mésztartalma 20— 25%, a humuszrétegé 
kevesebb. Jó vízvezetőképességűek, igen jó termékenységűek. Kivételek: 
a Vörösmocsár Ny-i partján lévő löszök, 30— 40 cm-es humuszréteggel.



95

Ezek azonban nem valódi löszök, geológiailag is fiatalabb korúak. 
(Sümeghy dr. holocén faunát talált bennük.)

Scherf szerint az Alföld pleisztocén és későbbi klímája, interglaciáli- 
sokban mérsékelt nedves, glaciálisokban hideg, száraz, sőt meleg száraz, 
ú. n. boreális, nem tett lehetővé kilúgozást; talán homokon igen, de 
kötöttebb szelvényen semmiesetre sem. Ezzel szemben mi minden lösz
szelvényünkben tapasztaltuk a szénsavas mész lefelé való mozgását és a 
humuszos színt alatti akkumulációját. Sőt egy extrém-esetben, Alsó- 
czebétől Ny-ra mintegy 500 holdon olyan lösztalajt találtunk, amelynek 
kémhatása semleges (pH =  6— 7), felső 20 cm-ből a mész már eltűnt, 
vagy csak nyomokban volt meg s erősen emlékeztet a dunántúli kilúgozott 
löszökre. Ezt természetesen nem lehet a klíma terhére írni, hanem helyi 
erdőhatás hozta létre. Ilyen erőskilúgzást alföldi löszön még nem találtak.

Homoktalajok. Helyenként a löszre telepedve de attól élesen el
válva. vagy az alsó, Würm III. glaciálisban képződött homokra a holo- 
cénkor boreáhs száraz meleg időszakában újabb homok került, a Duna—  
Tisza-közén nagy területen található futóhomok. A  futóhomok képző
désével, morfológiájával részletesenCholnoky,Scherf, Kádár foglalkoztak. 
A  homok sok helyen hosszanti barázdákba, vonulatokba van rendezve, 
mégpedig oly módon, mintha a barázdák kiindulópontja Budapest lenne 
s onnét mintegy sugáralakúan húzódnak D és D K  felé. Ezáltal terüle
tünkön a vonulatok már egészen párhuzamosak és E N y— DK-i irányt 
mutatnak. Vannak vonulatok, amelyek ezt az hányt nem tartják be.

Cholnoky nézete szerint ezek a vonulatok a fő szélirány E N y— DK-i 
irányában állnak s maradék gerincek két szélbarázda között. Ilyen 
hosszanti, a szél irányában álló homokvonulatokat azonban még sehol 
sem találtak, míg Rohlfs 1874-ben s az ő nyomán Kádár László dr. 1935- 
ben adtak hírt Líbiában észlelt ilyen ÉD  irányban álló homokvonulatok- 
íól. Itt közöljük Székány Béla dr. összeállítását a Kecskemét-környéki 
szelek gyakoriságáról, az 1874— 1910. évi adatok felhasználásával.

Kecskemét környékének szélgyakorisága:

E E K  K D K  D D N Y N Y  E N Y
io'7 11 *2 92 7 1  n 'o  14U 204 163

A  szélirány évi periódusa pedig a következő :

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj, Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

D D D D D É E N y E E  D D D

Ezek szerint nem lehet E N y— DK-et tekinteni uralkodó szélirány
nak. Azonkívül vannak vonulatok, melyek'ettől az iránytól eltérnek.
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Helyesebbnek látszik tehát Scherf és Sümeghy nézete. Szerintük a 
homokvonulatok parti dünék, amelyek a régi folyópartokon állnak. 
A  kékagyagban meg is találhatók a régi eróziós folyómedrek, melyek 
Budapestről kiindulva sugáralakban terülnek szét az Alföldön. Fritz 
Jaeger ezeket a mélyedéseket afrikai tapasztalatai alapján tipikus 
eltemetett eróziós folyómedreknek nézi. Scherf és Sümeghy nézetét 
bizonyítja az is, hogy a Duna— Tisza-köze É-i részén, tehát a Duna 
régi törmelékkúpjához közel ilyen homokdombokon aprószemű kavi
csot is találtunk. E z persze nem zárja ki, hogy a helyi szélnek meg
felelően alakulhattak ki a helyi széliránynak megfelelő elrendeződések, 
ezek azonban kerekded alakúak, inkább a szokásos barkán-formát 
mutatják, meredekebb Luv oldalukkal a szél felé fordulva.

A  homokdombokban rétegződés, vékony csíkok találhatók. Scha- 
farzik szerint ez folyóvízi lerakódás. Ez a nézet nem helyes, mert a 
csíkok a felszínt követik. Kádár szerint az eső »cementezi« össze a 
homokdombok felszínét, majd újabb homokréteg rakódik le, ennek a 
teteje újra összecementeződik stb. Ez sem helyes, mert a homok eső 
hatására nem cementeződhet össze. Sokkal kézenfekvőbb magyarázat, 
hogy a meszes csíkok a kilúgzás folyományai; újabb homokleiakódás 
után a kicsapódás szintje is feljebb vándorol s így alakul ki a rétegződés. 
Ha a szél a dombot elhordja, akkor ezek a jobban ellentálló meszes 
csíkok megmaradnak és széttöredezve szabadon találhatók. Csábító 
gondolat ezeket a meszes csíkokat mint évgyűrűket vizsgálni, ilyen 
értelemben azonban nem vizsgáltuk a rétegződést.

Területünkön már nincsen teljesen szabadon mozgó homok, bár 
Bocsa, Orgovány környéke közel jár ehhez. Vannak teljesen humusz
mentes szelvényeink is, de vannak 50— 80 cm-es humuszrétegek is. 
Ilyen pl. a kiskőrösi szőlőkért, ahol a több évtizede tartó intenzív talaj
művelés, somkórós zöldtrágyázás, szalmatrágyázás, gyümölcsösök, sző
lők telepítése igen szép eredményeket hozott létre. Érdekes kontraszt a 
mellette fekvő volt nagybirtok, melyen a homok még szinte szabadon 
mozog.

A  homokok általában meszesek. Kevésbbé meszes foltok is vannak: 
itt azonban kétségtelenül a lösz alatt lévő pleisztocén (Würm III.) homok 
bukkan ki. Ez ugyanis mészben szegény vagy mészmentes. Ilyen mész- 
mentes homokot találtunk Keceltől ÉNy-ra mintegy 1000 holdon.

Több helyen találtunk 80— 160 cm mélységben eltemetett humusz
réteget, sőt 2— 3-at egymás felett. Ezek időszakonként nedves klíma 
mellett tanúskodnak, amikor a homokmozgás megállt és jelentősebb 
flóra alakulhatott ki.
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Az altalaj víz közel van, a síkabb részeken 1-5— 2 m mélyen. Ez a 
tény ezeknek a homokoknak a termékenységét lényegesen megnöveli, 
mert a gyökerek a kapilláris vízből mindig kapnak elegendő nedvességet. 
Egyes dunántúli homokok, ahol a talajvíz 8— 10 m mélyen van, lénye
gesen rosszabbul tűrik a szárazságot.

SZIKES TALAJOK.

A szikes talajok keletkezéséről szóló elméletek már mindnyájunk 
számára ismeretesek. Általában két főtípusra osztjuk a Magyarországon 
található szikeseket. A  szerkezet nélküli, ú. n. szoloncsák és az oszlopos 
szerkezettel bíró, ú. n. szolonjec szikesekre. Az olyan szikesek keletkezé
sét, melyeknek feltalaja savanyú, S’igmond a helyszínen történt kilúg- 
zással magyarázza. Scherf tagadja a helyszíni kilúgzás lehetőségét és 
holocén iszapborításnak tartja a felső savanyú szintet. Ehhez a kérdés
hez nem szólunk hozzá, mert területünkön csak szerkezet nélküli meszes, 
szódás szikeseket találtunk. Mindenesetre utalunk Nagy Emőke (lásd 
jelen füzet 77. o. eredményeire, amelyek ezt a kérdést is új megvilá
gításban mutatják. Most csak a szoloncsákokkal foglalkozunk.

A  meszes, szódás szikeseken belül területünkön két egymástól 
élesen elütő csoportot különböztetünk meg. Az egyik a lösztáblák 
közötti, a másik a homokterületen található szikesek típusa.

A homokterületen található szikesek (S’igmond klasszikus beosz
tása szerint főleg alkálisós talajok) minden bizonnyal nátriumos vizet 
tartalmazó, bepárlódott tófenék medencék. Ezekre a szikesekre nem 
találjuk helyesnek Scherfnek —  a különben a savanyú szikesekre igen 
valószínűnek látszó —  szikesedési elméletének következő tételét: 
»A szikesedésre a mai felszín alakjának alig van befolyása, az úgy
szólván kizárólag az altalajban lévő pleisztocén rétegek települési viszo
nyaitól függ.« Hogy ez a kijelentés mennyire nem állja meg a helyét, 
azt mutatja a következő eset. A  Kiskőrös— Páhi-i műutat keresztülszeli 
egy E N y— D K  irányú mélyedés. A műúttól É-felé eső része szikes, a 
D-felé eső része nem. Nyilvánvaló, hogy itt a műút töltése megakadá
lyozta a szikes-vizek lefolyását s így medence keletkezett, mely beparló- 
dott és felülről elszikesedett.

A  homokdombok közt található szikesek tehát mind lefolyástalan 
medencék, melyek az év legnagyobb részében víz alatt állnak s csak a 
nyári nagy szárazságok alkalmával száradnak ki és mutatják szikes 
jellegüket. Szelvényükre jellemző, hogy csak a feltalajban található 
szóda, lefelé haladva pH 8— 8-3, vízvezetőképesség normális, tehát az

7
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altalaj nem szikes. Ellenben a legtöbb helyen az altalajban 80— 120 cm 
mélységben vizet záró Ca konkréciós réteg van, mely a talajvizet alulról 
sem ereszti át. Hogy a talajvíz a Ca konkréciós réteg miatt tényleg 
nyomás alatt áll, azt mutatja a Peszér— Adacs községben az idén fel
vett, színtézéssel készített keresztszelvényünk. Ez egyúttal szépen iga
zolja Endrédy nézetét a mészkőpadok keletkezéséről. A  szénsavdús 
felületi vizek lefelé mozgatják a szénsavas meszet. Ott, ahol a recens 
szénsavmentes altalaj vízzel találkozik, a CaC0 3 kicsapódik.

Ezért valószínűnek látszik Herke nézete, mely szerint tavasszal a 
magasan álló talajvíz a mészkőpad miatt nem a medencében tői fel, 
hanem a körülötte fekvő homokdombok oldalából árasztja el felülről a 
mélyedést Na-os talajvízzel. A  lefolyással bíró rétek egyébként a homok
területen nem szikesek, csak az itt is megtalálható mészkőpad okoz hibát. 
E rétek ugyanis a mészkőpad vízátnemeresztő volta miatt sokáig maradnak 
vizenyősek és ez a köiülmény a szakszerű rétgazdálkodást'igen megnehezíti.

Más az eset a lösztáblák közötti mélyedések esetében, melyek többé- 
kevésbbé mind szikesek. E  sz’kesek nagy legelők, rétek ; bennük helyen- 
kint mélyebb foltok, ú. n. vakszikek. A legelők jó időjárás esetén jó 
szénát adnak, viszont szárazság alkalmával igen hamar kisülnek. Javí
tásuk csak öntözéssel egybekötött csatornázásukkal lehetséges.

E  szikesek anyakőzete az ú. n. szilt, vagy átmosott lösz vagy  
mocsári lősz. Egyesek, így id. Horusitzky és újabban Scherf egykorúnak 
vélik a lösszel és a pleisztocénkori mocsarakba hullott finom porból 
keletkezettnek tekintik. Mások, így Sümeghy, vízmozgatta, átmo-sott 
löszhordaléknak tartják. A vita eldöntése nem ránk tartozik, de két
ségtelen, hogy kőzettanilag anyaguk a löszhöz hasonló. Számunkra ez 
á lényeges. A szóda, illetve a szik keletkezése szempontjából Scherf a 
Hilgard-féle szódagyár elméletet fogadja el.

Az egyenlet a következő:

2 NaCl+CaC0 3 =  Na2C0 34 -CaCJ2 

s így a szikesedés feltételei Scherf szerint a következők :
1. CaC0 3 tartalmú pleisztocén réteg
2. Alkaliákban dús altalajvíz
3. A kékagyag teknőszerű felszíne.

Szerintünk ezek a feltételek még nem elegendők, illetve az első 
tétel kiegészítésre szorul. Szerintünk nemcsak CaC0 3 és NaCl szükséges 
a szikesedéshez, hanem a szilt kolloidkémiai viselkedése, montmor- 
rillonit tartalma. Nézetünk szerint ugyanis a szikesedés folyamatában 
lényeges szerepet játszik az adszorbens minősége.
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Az adszorbeált ionok az adszorbciós komplexen helyezkednek el. 
Illetve, helyesebben, mint azt a legújabb vizsgálatok mutatják, részben 
az adszorbciós komplexum, az elemi micella belsejében.

Röviden összefoglaljuk az adszorbcióra vonatkozó legújabb eredmé
nyeket. A  talaj alkotórészei organikusak és anorganikusak. Az organikus 
alkatrészek a következők :

1. Amorf humusz.
2. Védőkolloid, anorganikus részecskék felületén.
3. Kristályos, helyesebben kristallit szerkezetű humusz.

Az anorganikusok :

1. Agyagásványok : montmorrillonit, kaolinit, továbbá földpát,
csillám, kvarc, stb.

2. Ércek, karbonátok, szulfátok, stb.
3. Csak alárendelten anorganikus amorf gélek, a vas, alumi

nium, stb. hidratizált hidroxidjai.
Adszorbció szempontjánál az agyagásványok és a humusz mellett a 

többi alkatrész teljesen mellékes. Az agyagásványok közül pedig a 
montmorrillonit az, amelynek elméletünk szerint a szikesedésnél fontos 
szerepe van. Elméletünk értelmében vannak talajok, melyek könnyen 
elszikesednek, ezek montmorrillonit típusúak; mások viszont mont
morrillonit hiányában nem.

Mindezek bizonyítására legyen szabad alábbiakat felhoznunk :
P. Schachtschabel módszert dolgozott ki arra vonatkozólag, hogy 

hogyan lehetne a talajt alkotó agyagásványokról képet kapni. A H 20 2-dal 
humuszmentesített talajt normál BaCl2-normál MgCl2 keverék-oldattal 
lúgozza ki és meghatározza, hogy a kicserélhető kationok helyébe hány 
százalékban ült be Ba és hány százalékban Mg. Schachtschabel lehető
leg tiszta montmorrilloniton, illetve csillámon, kaoliniten elvégezte a 
fenti eljárást és meghatározta, hogy ezek —  a fenti választási lehető
ségeket biztosítva számukra —  hány százalékban adszorbeáltak Ba-ot, 
illetőleg Mg-ot. íg y  :

Montmorrillonit ............................................ 62%
Kaolinit ....................................................... 40% stb.

Ba-ot vett fel. Ezeket az értékeket összehasonlítva az illető talaj esetén 
kapott értékekkel, a talaj agyagásványaira jellemző számot kapunk. 
Schachtschabel megkülönböztet montmorrillonit, csillám és kaolinit 
típusú talajokat.

Ezt az eljárást alkalmaztuk bizonyos egyszerűsítésekkel magyar 
talajokra. Sajnos, eredményeink nagy része nincs birtokunkban, csak

7 *



100

kevés minta vizsgálati eredményét tudjuk közölni. A  ránk nézve fontos 
eredmény az, hogy az általunk megvizsgált valamennyi szikes talaj mont- 
morrillonit típusú volt. Bár ily esetben kevésszámú vizsgálat semmiesetre 
sem döntő, nézetünk szerint mégis alátámasztja fentebbi nézetünket.

Schachtschabel eljárásán továbbhaladva a következő gondolatmene
ten haladtunk : Ha a szikesedés —  mint fentebb vázoltuk —  a talaj 
összetételében benne rejlő ok, akkor egy eredetileg szikes és egy eredetileg 
nem szikes talajnak, a hidratált Na-ionnal szemben különböző adszorbciós 
energiát kell mutatnia. Tehát ha egy szikes és egy nem szikes talajt pl. 
Ca vagy még inkább NH4 talajjá alakítunk és mintegy szabad lehetőséget 
engedve, az adszorbció számára Na— K  keverékoldattal kilúgozzuk, 
akkor az eredetileg szikes talajnak a Na-ion iránt nagyobb adszorbciós 
energiát kell mutatnia.

A  fent megvizsgált öt talaj közül kiválasztottunk egy szikest és 
egy nem szikest és ezekkel az alábbi vizsgálatot végeztük el :

Tíz gr talajt, előzetes H20 2-os roncsolás után, módosított Schacht
schabel szűrőcsőbe vittünk, 250 cm3 ammonacetáttal kilúgoztuk, azaz 
NH4-talajjá alakítottuk, 250 cm3 7 pH-jú desztillált alkohollal kimostuk 
és újabb 250 cm3 normál NaCl— K C 1 keverékoldattal kilúgoztuk. Ezután 
mosás nélkül 250 cm3 CaCl2-al lúgoztuk ki. A szüredékben módosított Piper, 
illetőleg Na— Mg-uranylacetátos eljárás segítségével a K, illetve Na-ot meg
határoztuk. A T-érték ismeretében az adszorbeált Na— K aránya számít
ható volt. Míg nem szikes talaj 13%-ban adszorbeált Na-ot, addig az 
eredetileg szikes, montmorrillonit típusú talaj 43% Na-ot adszorbeált.

Ismételjük, ebből az egy adatból nem akarunk további következtetése
ket levonni, de mindenesetre megjegyezzük, hogy elméletünk logikusan kö
vetkezik alegújabb évek röntgenográf iái,kémiai, fizikai éstalajtani eredmé
nyeiből is. Sikerült ugyanis az egyes agyagásványok szerkezetét tisztázni. 
Megállapították az egyes agyagásványok rétegsíktávolságát. Eszerint :

o o
K a o lin it......................... — 2— 3 A Kvarc (intramicelláris A
P irofillit......................... ~  2— 3 » köz) ......................... <2 »
Halloysit ..................... ~  2— 3 » Montmorrillonit .......... 8— 20 »
Metahalloysit................. ~  2 » G rafit............................. 3— 4  »
Csillámok, pl. muszkovit ~  2 » Gél atin ............. ........... ír — 16 »

Ezzel szemben az ion-átmérők kristályrácsokból számítva Gold
schmidt adatai szerint :

o o
Na
K

0- 98 A Ca
1- 33 » Mg

1-06 A  
0*78 »
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A hidratációs számok pedig Riesenfeld szerint :

Na .......... 66 mól H20  Ca . . . .  2-14 mól H20
K .............  17 » » Mg . . . .  2-20 » »

Ebből számítva a hidratált ionátmérök kb. értékei:
O O

N a .........................  7 A Ca .........................  2 A
K ............................. 3 » Mg .........................  2 »

Tehát míg Ca, Mg és még K esetén is lehet szó minden esetben 
belső adszorbcióról, addig Na esetébenomás a helyzet. Nyilvánvaló, 
hogy csak a montmorillonit képes a 7 A  átmérőjű hidratált Na-iont 
befogadni. Ez a tétel még akkor is fennáll; ha az adszorbció bekövet
kezésekor a minden valószínűség szerint fellépő hidrátburok defor
mációt figyelembe vesszük.

Amint tehát Bivjoet, Jackson és West nyomán Pallmann, Kelley, 
Schachtschabel felismerték a belső adszorbció lényegesebb voltát a 
külső, felületi adszorbcióval szemben, nyilvánvalóvá lesz a montmo
rillonit csoport agyagásványainak : 

a montmorillonit, 
beidellit 
és nontronit

nagy szerepe a szikesek keletkezésénél.

A  montmorillonit kristályrácsába ezek szerint a Na-ion könnyen 
becserélődik és erős hidrátburkával igen sok vizet is visz be. íg y  a rács 
erősen megduzzad és a thyxotropia jelenségét mutatja. Ez abban áll, 
hogy mechanikai hatásra a szilárd gél állapot hirtelen sollá alakul át, 
azaz folyós, síkos és csúszós lesz. E  jelenségek élénken emlékeztetnek 
a szikesek tulajdonságaira.

összefoglalva az eddigieket, a következő eredményekre jutottunk : 
Területünkön kétféle típusú szikes található. A homokterület mélye
déseiben bepárlódott szikes tófenekek és a lösztáblák közötti, mont
morillonit tartalmú szikes legelők.

Elméletünket mindenesetre nem tekintjük még teljesen kidol
gozottnak, ezért is adtuk az előzetes beszámoló címet. Ha a többi 
adatunk birtokában leszünk és azokat alkalmunk lesz további vizsgá
latokkal kiegészíteni, örömmel fogunk a vitaülésnek újabb szikgenetikai 
eredményeinkről egy újabb előadásban beszámolni.

Végül köszönetét mondunk Sümeghy dr. és Scherf dr. főgeológus 
uraknak, akik készségesen támogattak előadásunk összeállításában.


