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Abstract 
According to our research carried out in the agrogeological model area, south of Szarvas (Kőrös 

alluvial plain), smectite and illite are the main clay minerals of the Lower Holocene and Pleistocene 
surface and near-surface sediments. Smectite is of pedogenetical origin and reveals turbostratic 
disordered structure in the soil levels, and an ordered structure in the rest of the samples, most 
likely from older levels. The analysis of the sand fraction suspects the Transsylvanián origin of 
the grains, from Miocene or older formations of the Apuseni Mts. The sedimentological and 
mineralogical peculiarities of these clays and silts, as well as the distribution and geometry of the 
pores determine the behaviour of the water within the sediment. Thus, they could accumulate a 
relatively high volume of water, retaining it for a long time, together with its salt content, and 
water soluble polluting substances. 

Manuscript received: 20. 05. 1997. 

Összefoglalás 
A Szarvastól délre fekvő agrogeológiai mintaterületen, a Kőrös alluviális síkságán végzett 

kutatásaink szerint a felszín-közeiben megjelenő agyagos-kőzetlisztes, alsó-holocén és pleisztocén 
korú üledékek fő agyagásványai a szmektitek és az illit. A talajosodott rétegek agyagásványai 
pedogenetikus, illetve turbosztratikus rendezetlenségűek, az üledék többi részében rendezett 
szerkezetűek, valószínűleg idősebb üledékből származók. A homokszemcsék elemzése az Erdélyi
középhegység idősebb és miocén korú üledékeire utal. A szedimentológiai és ásványtani összetétel 
és a pórusrendszer sajátossága határozza meg az üledékek vízháztartását. Az üledékek huzamos 
ideig nagy mennyiségű víz tarozására képesek, de a vizet csak lassan adják le és a vízzel együtt 
az oldatban lévő természetes eredetű sókat és szennyező anyagokat is magukba zárják. 

M a g y a r Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest, XIV., Stefánia út. 14. 
2 Erdészeti Tudományos Intézet, H-1023 Budapest IL, Frankel Leó u. 42. 
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A MÁFI Agrogeológiai osztályán 1986-ban tártuk fel Szarvastól délre Csaba-
csűd, Nagyszénás, Gádoros és Eperjes térségében (1. ábra) a 81 km 2 kiterjedésű 
Szarvasi-mintaterületet, melyet 97 db 10-10 m mélységű sekélyfúrással kutat
tunk meg. A szarvasi agrogeológiai mintaterületről már több tanulmányban 
beszámoltunk. így a felszíni-felszín-közeli képződmények szedimentológiai és 
geokémiai sajátosságaival Kim & FÜGEDI (1988), BARTHA et al. (1988), K U T I & 

T U L L N E R (1994), a mezőgazdaság által használt terület tápanyag-ellátásával V A -

TAI et al. (1996) foglakoztak. A következőkben a felszín közvetlen közelében 
található rétegek tanulmányozását tűztük ki célul; az üledékek ásványtani ösz-
szetétele és szedimentológiai felépítése ismeretében a felszíni-felszín-közeli 
képződmények vízháztartásának sajátosságait kívánjuk megmagyarázni. 

A terület morfológiája 

A Kőrös síkságán a Szarvastól délre fekvő mintaterület tengerszint feletti 
magassága 80-86 mBf között váltakozik, de általában a 80-81 mBf a jellemző 
magasság, tehát meglehetősen sík. Ebbe a sík felszínbe hatoltak be a hajdani 
Kőrös ágai, melyek maradványai (egykori morotvák, betemetett fattyúágak) 
helyén sekély mélyedések találhatók. A különféle domborzati elemeket a terület 
nagy részén folytatott mezőgazdasági művelés a szikes legelők kivételével meg
bolygatta, illetve elfedte (2. ábra). 

Az enyhén hullámos térszínből üde foltként emelkedik ki mintegy 3 méterrel 
a felszín fölé a terület délkeleti részén egy kisebb dombocska, mely 85,5 méteres 
tengerszint feletti magasságával feltehetően egy hajdani Kőrös-ág magaspart
jának része. 

A felszíni-felszín-közeli képzó'dmények 

A területen lemélyített sekélyfúrások a negyedkori rétegösszlet felső 10 mé
terének holocén és pleisztocén képződményeit tárták fel (3. ábra). 

A felszínen összefüggő óholocén kőzetlisztes agyag található, melyet csak 
néhol szakít meg kisebb foltokban egy-egy hajdani folyómeder vékony, általá
ban néhány dm-es, max. 0,5m-es agyag feltöltése. A felszíni kőzetlisztes agyag 
réteg vastagsága 1,0-3,0 m közötti. Ez a felszíni képződmény a holocén során 
leülepedett, változó vastagságú, összefüggő agyag rétegre települ, mely alatt 
ugyancsak összefüggő rétegként ismét kőzetlisztes agyag, majd néhol egy újabb 
agyag réteg található. E felszíni-felszín-közeli képződményekbe néhol bevá
gódtak a Kőrös fiatalabb medrei (újholocén), melyek később kőzetlisztes agyag
gal, esetleg agyagos kőzetliszttel töltődtek fel. 

A felszíni-felszín-közeli agyag-kőzetlisztes agyag rétegek alatt a folyóvízi 
üledékképződés változatos üledékösszlete található, annak bizonyítékaként, 
hogy a holocén-pleisztocén határán a területet át- meg átjárták a Kőrösök kü
lönböző ágai. Ezek a max. néhány méteres vastagságú, helyenként csak kisebb 
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1. ábra. Az Alföld Tisza, Kőrös és Maros közötti része, a szarvasi agrogeológiai mintaterület 
helyzetével (bekeretezve) 

Fig. 1. The part of the Great Hungarian Plain which lays between Kőrös and Maros, including the 
Szarvas agrogeological model area (framed) 

lencsékben lerakódott üledékek kismértékben durvábbak a rájuk települt kép
ződményeknél, de még mindig finom üledéknek számítanak. Általában kőzet
lisztek, agyagos kőzetlisztek, ritkábban agyagos-homokos kőzetlisztek, esetleg 
homokos kőzetlisztek. 

A fúrások talpmélysége közelében a terület egy részén folyóvízi homokot 
tártunk fel, melyet minden bizonnyal a pleisztocén legvégén raktak le a Kőrö
sök. A homok általában finomszemű, gyakran apróhomokos, és néhol finom
szemű homokos apróhomok is található. Ez az üledék a területen a felszín-kö
zeli 10 méteres mélységig található legdurvább folyóvízi (meder-) üledék. A 
homokréteg felszíne meglehetősen hullámos, s így csak a fúrások némelyike 
tárta föl, de feltételezhető, hogy 10 m-nél mélyebben nagyobb, összefüggő 
területen fordul elő. Ahol a homok vastagabb, gyakran kőzetlisztes homoklen
csék vannak benne, melyek az egykori vízfolyás energiacsökkenésének bizo
nyítékai. 

A10 m mélységig előforduló képződmények kőzetkifejlődése (a finom üledék 
illetve a homok előfordulása és egymásutánja) alapján a területet három jelleg
zetes részre oszthatjuk. 

Az északi harmadban általában a különböző (4-8 m-es) vastagságú finom 
üledék alatt homok jelenik meg. Ettől eltérő a mintaterület ENy-i és ÉK-i csücs
ke, ahol néhány fúrásban a talpmélységig folyamatosan finom üledék található. 
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2. ábra. A szarvasi agrogeológiai mintaterület és közvetlen környezetének morfológiai vázlata. 
1. Régi folyómedrek süllyedékei, 2. Tavak, 3. A gádorosi homokos terület, 4. Erek, 
5. Bucka-sorok, 6. Halmok. A-A' a földtani szelvény nyomvonala 

Fig. 2. Morphological sketch of the Szarvas agrogeological model area and the surrounding territory. 
1. Depressions of the old river beds, 2. Lakes, 3. The Gádoros sandcovered area, 4. Dry streamlets, 
5. Sand-bar lines, 6. Hillock. A-A' the baseline of the geological section 

A középső (délkelet felé kiszélesedő) harmadban a 10 m-es szelvény egészére 
a finom üledék (kőzetliszt-agyag) jelenléte a jellemző. Itt csak egy-egy fúrás 
tárt fel homokot, illetve homokos képződményt lencseszerű kifejlődésben. 
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3. ábra. Földtani szelvény a mintaterületről. 1. Agyag, 2. Kőzetlisztes agyag, 3. Kőzetliszt, 4. 
Homokos kőzetliszt, 5. Kőzetlisztes homok, 6. Homok, 710. Sekélyfúrás száma 

Fig. 3. Geological section from the model area. 1. Clay, 2. Silty clay, 3. Silt, 4. Sandy silt, 5. Silty sand, 
6. Sand, 710. Shallow drilled hole in section plane 

A harmadik (délkelet felé elvékonyodó) részterületre ismét a homokra tele
pült különböző (4-6 m) vastagságú finom üledék jelenléte a jellemző, amelynek 
vastagsága egy-egy fúrásban itt is meghaladja a 10 m-t. 

A mintaterületen a talajvíz felszín alatti mélysége 0,9-9,5 m közötti, de több 
mint háromnegyedére a 3-5 m közti vízmélység a jellemző. 1 m-nél közelebb 
a felszínhez a talajvíz csak két helyen (egy-egy fúrásban) jelentkezik, a nyugati 
peremen, illetve a középső részen. 5 m-t meghaladó mélységet kisebb-nagyobb 
foltokban csak a mintaterület K-i harmadában mértünk, és csupán egyetlen 
fúrásban - amely az említett dombra települt - értük el a talajvizet 9,5 m-ben. 

A talajvíz tengerszint feletti magassága 72,5-81,1 mBf között változik, de a 
terület nagy részén 78-80 m között van. A legmélyebben a mintaterület közép
pontjától kissé északkeletre található, ami azt jelenti, hogy a szélek felől a víz 
erre áramlik. 

Az összes oldott anyag tartalom 685-12913 mg/l közötti. A terület vizeinek 
a döntő többségére a 1000-3000 mg/l közötti összsótartalom jellemző. Szélső 
érték, vagy ahhoz közeli sótartalom csak egy-egy fúrásban volt mérhető. 

A talajvíz döntően nátrium-hidrogénkarbonátos (tehát szikes jellegű), de nát-
rium-szulfátos vizek is találhatók nagyobb foltokban. Északon néhány helyen 
magnézium-hidrogénkarbonátos illetve magnézium-szulfátos vizet is észlel
tünk. 

A terület talajvíz-viszonyai 
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A felszíni üledékek ásványi összetétele 

A mintaterület közepén leásott, 2 m mélységű talajszelvényből ásványtani 
vizsgálatokra nyolc mintát vettünk, amelyből öt a felszínen is megjelenő kő
zetlisztes agyagból, három az alatta fekvő (pleisztocén) réti agyagból származik 
(4. ábra). A mintákból elkülönítettük a 0,06 mm feletti, illetve a 0,002 mm alatti 
frakciót. 

A homok-frakció összetételében (í. táblázat) a nyolc mintánál nem látható 
lényeges különbség. A 0,6 mm fölötti szemcse-tartományban egyaránt megje
lenik a bontott savanyú magmás kőzet- (vagy tufa?-) törmelék; a szálas-sejtes 
növényi szerkezetet (I. tábla, l.fotó) még megőrző humusz-morzsák mennyisége 
lefelé csökken, a limonit-gumóké pedig nő. 0,45 m mélységben egy mész
akkumulációs szintben apró, karbonátos konkréciók találhatók. A 0,2 mm alatti 
részben a víztiszta (magmás) és a fehér, sárga, rózsaszín vagy szürke (metamorf) 
kvarc az uralkodó, kis mennyiségű földpáttal, muszkovit-lapokkal. A 
kvarcszemcsék felületének SEM-vizsgálata kioldódási üregeket, barázdákat és 
gumós kova-kicsapódást mutat (I. tábla, 2. fotó), amelyek egyértelműen édes
vízben történt lebegtetett szállításra utalnak. A színes komponensek közül a 
metamorf eredetre utaló gránát, biotit és klorit mellett a magmás kőzetekben 
található cirkon, apatit, rutil, augit és magnetoilmenit van jelen. A homok-frak
ció elemzése egyértelműen az üledék erdélyi származására, ezen belül az Erdé
lyi-középhegység (Muntii Apuseni) paleozoos, mezozoos és miocén képződ
ményeire utal. 

Az agyag-frakción röntgendiffrakciós, termikus és SEM-vizsgálatokat végez
tünk; melyek eredménye a II. és III. táblázatban látható. 

A minták összességét a szmektit-illit agyagásvány-asszociáció jellemzi. E két 
ásványon kívül csak a klorit található számottevő mennyiségben két mintában 
(12%, ill. 15%); a kaolinit csak kis mennyiségben van jelen. 

A szmektit rendezetlen és jól rendezett változatban jelenik meg (5. ábra). 
A felszín közvetlen közelében a talajokra jellemző rendezetlen szmektit arány

lag kis mennyiségben van jelen (25%). Itt az illit és a rendezetlen illit/szmektit 
kevert szerkezetű agyagásvány is megjelenik. A szmektit rendezetlensége 
aszimmetrikus jellegű, a csúcsmaximum eltolódik a nagy szögértékek irányába, 
az illit-csúcs felé. 

4. ábra. -> A mintavételi árkolás oszlopszelvénye; jobb oldalt a minták 0,002 mm-es frakciójában 
megjelenő agyagásványok részaránya és röntgendiffrakciós felvétele. Sm=Szmekti t , Ill=lllit, 
I /S=Il l i t -szmekt i t rendezetlen kevert szerkezet, Chl=Klorit, Ms=Muszkovit , Q=Kvarc , C=Kalcit, 
1. Homokos kőzetlisztes agyag (alsó-holocén - felső-pleisztocén), 2. Homokos kőzetliszt (felső 
holocén) , 71 . Mintavétel helye 

Fig. 4. The litological column of the sampling trench. On the right side the proportion of the clay minerals 
within the 0,002 mm fraction and their X-ray pattern are shown. Sm = Smectite, 111= lllite, l/S = 
randomly mixed layer Illite-Smectite, Chi = Chlorite, Ms = Muscovite, Q = Quartz, С = Calcite, 1. 
Lower Holocene - Upper Pleistocene sandy silty clay, 2. Lower Holocene sandy silt, 71. sample location 
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A homok-frakció ásványtani összetétele 
The mineralogical composition of the sand-fraction 

I. táblázat - Table I 

Minta száma 576 647 71 53 955 92 746 726 
Mélység, cm 20 40 ••75 85 100 130 145 175 

0,6-2 mm, % 10 3 5" 5 5 3 10 10 
Humusz-szemcsék XXX XX XX XX X X X 

Növénymaradványok X X XX X 
Kitin-lemezek X X 

Csigahéj XXX 
Limonit-gumók XX XX XXX XX XX XXX 
Kalcit-gumók X X X 

Kvarc X X X X X 
Földpát X 

Muszkovit X X 
Savanyú magmás 

kőzettörmelék 
X X X X 

Homokkő 
0,1-0,2 mm, % 90 97 95 95 95 97 90 90 

Víztiszta kvarc XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Fehér, sárga és 

rózsaszínű kvarc 
XX XXX XXX XX XX XX XXX XX 

Földpát X X X X X 
Muszkovit X X X X X 

Biotit X X 
Klorit 

Cirkon 
Apatit 
Gránát X X X 
Augit X 

Amfibol? 
Rutil 

Hematit 
Magnetoilmenit X X 

Gipsz X 
Kalcit X 
Sziltit 

Humusz-szemcsék XX XX X X 
Kitin-csövek X 

Csigahéj XX 
Limonit X XX X X X XX XX XX 
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Minta száma 576 647 71 53 955 92 741 726 
Mélység, cm 20 40 75 85 100 130 145 175 

Agyagásványok 
Szmektit 25 55 53 34 44 68 44 40 

lllit/szmektit 
kevertszerkezet 

16 7 

Iliit Cd 62 52 44 
Kaolinit 5 2 1 3 5 6 

Klorit 15 12 4 3 5 4 
Nem agyagásványok 

Muszkovit 30 33 24 20 
Kvarc XX XX XX XX XX XX XX XX 
Gipsz x X 
Pirit x 

Kalcit X 

Goethit X 

A 0,063 mm alatti frakció termoanalitikai vizsgálata 
The thermoanalytical examination of the fraction under 0.063 mm 

III táblázat - Table III. 

Minta száma 576 647 71 53 955 92 741 726 
Mélység, cm 20 40 75 85 100 130 145 175 

Montmorillonit 13 14 16 8 8 20 8 19 
Iliit 26 37 42 38 
Kaolinit 2 1 3 1 
Klorit 7 12 4 2 x 9 
Muszkovit x x x x x x x x 
Kalcit 1 6 1 1 
Vasszulfidok 2 2 2 4 2 2 2 
Goethit 4 
Lepidokrokit 1 2 
Szerves anyag 1 1 1 1 1 

A 0,002 mm alatti frakció röntgendiffrakciós vizsgálata 
The X-ray pattern analysis of the fraction under 0.002 mm 

II. táblázat - Table II. 



5. ábra. Szmektitek bázisreflexiói, а / rendezetlen, "pedogenetikus" szmektit , b / rendezetlen, "turbosztratikus" szmektit, с / rendezett 
szerkezetű szmekti t 

Fig. 5. Basal reflection of smectites: a/ disordered, "pedogenetical" smectite, b/ disordered, "turbostratic" smectite, cl ordered smectite 
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6. ábra. Montmoril lonit termoanalitikai diagramja. M M = montmorillonit, KALC = kalcit, KL = 
klorit, M S = muszkovit , ORG = szerves anyag, PY = pirit, Q = kvarc. 71. sz minta, 0,75 m 

Fig. 6. Thermoanalytical curves of montmorillonite. MM - montmorillonit, KALC. = Calcite, KL = 
Chlorite, MS = Muscovite, ORG.= Organic material, PY = Pyrite, Q = Quartz. Sample No. 71, 0,75 m 

A szelvény közepén és az alsó részén még három mintában jelenik meg a 
rendezetlen szmektit. Itt azonban a rendezetlenség egy lapos, de közel szim
metrikus csúcsban mutatkozik meg. Akár az előbbi mintánál, itt is jelen van a 
(szintén rendezetlen) illit és az egyik mintában az illit/szmektit kevert szerke
zet. 

A jól rendezett szmektit mennyiségileg meghaladja az előző minták szmek-
tit-részarányát. Érdekes módon e mintákból hiányzik az illit, viszont számot
tevő mennyiségben jelen van a jól kristályosodott, éles maximumokat adó 
muszkovit (II. tábla, 1. fotó) valamint 12%, ill. 15% klorit. 

A termikus vizsgálatok szerint a szmektitet egy Cheto-típusú, Ca-montmo-
rillonit képviseli (5. ábra). A fent felsorolt agyagásványokon és a muszkoviton 
kívül a finom frakcióban kvarc, goethit, lepidokrokit, vasszulfidok (egy min
tában pirit), gipsz és kalcit található. A szerves anyag részaránya a mintákban 
kb. 1%. 
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Elkülönített kőzetliszt frakción nem végeztünk vizsgálatokat, de a termé
szetes állapotú minták elemzéséből megállapítható, hogy ásványtani szempont
ból csak mennyiségi és nem minőségi különbségek vannak a vizsgált frakciók
hoz képest. 

Ásványgenetikai megfigyelések 

Mint ismeretes, az üledékekben megjelenő agyagásványok részben idősebb 
üledékekből áthalmozott komponensek, részben az üledékben, autigén folya
matok útján keletkeznek. 

Felszíni körülmények között az agyagásványok közül az illit és a szmektitek, 
külön-külön és együttesen az üledék legérzékenyebb összetevői, amelyek a legha
marabb reagálnak a környezetben történő fizikai és kémiai jellegű változásokra. 

Elsősorban feltételezhető, hogy a mintáinkban megjelenő jól rendezett szer
kezetű szmektit egy idősebb, diagenetizált üledékből származik (pl. a pannóniai 
korú [VlCZIÁN 1994] vagy az erdélyi felső-oligocén [CORVIN-PAPIU et al. 1982] 
pélitekből). Erre utal az ugyancsak rendezett szerkezetű csillám, a muszkovit 
jelenléte, valamint a klorité is, amely a homok-frakcióban is jelen van. A tala-
josodástól mentes üledékben a szmektit megőrizte eredeti szerkezetét, úgyszin
tén a muszkovit sem degradálódott, habár a kis szemcseméretből kifolyólag ez 
lehetséges lett volna. Ez arra utal, hogy a szóban forgó rétegek egy (aránylag 
rövid ideig tartó) szállítást követően, idejében leülepedtek és a leülepedést kö
vetően számottevő változást nem szenvedtek, mert valószínű, hogy az ártér 
száraz területére kerültek. Ugyanis a hasonló üledékeken végzett vizsgálatok 
kimutatták, hogy az agyagásványokban a diagenetikus folyamatok csak akkor 
kezdődhetnek el, ha a szemcseközi tér állandóan vízzel van telítve és a pórus
térfogat 30% alá csökken (KALMÁR 1995). 

A talajszintben megjelenő agyagásványok rendezetlensége elsősorban a pe-
dogenetikai folyamatoknak köszönhető. Itt ugyanis a növényzet egyrészt el
vonja a K-tartalmú ásványok, elsősorban a muszkovit és származékai kálium
ionjait, másrészt a talajba jutó növényrészek (levél, kéreg, háncs, gyökérzet) 
bomlása folyamán K-ionok szabadulnak fel. Ez egyrészt a létező muszkovit 
(illit) degradációját, szmektitesedését ( I tábla, 4. fotó), másrészt a létező szmektit 
illitesedését eredményezi (MELJERUD1985). A szemcseközi nagyságrendű térben 
véletlenszerűen lezajló folyamatok végeredménye egy lényegében változatlan 
összetételű, de a legnagyobb mértékben rendezetlen szerkezetű agyagásványok, 
amorf komponensek és szerves kolloidok elegye lesz, ami a talaj ún. "kolloi-
dális" összetevőjét képezi. 

A köztes szintek rendezetlen szerkezetű szmektitjei szerintünk vagy egy ré
gebben lezajlott talajosodás (eltemetett talajszint), vagy más jellegű degradáció 
folyamán jöttek létre. így pl. az áradások után visszamaradt tavakban, lápokban 
a növényi anyag lebomlásából származó közegben az ásványok (földpát, csil
lámok, színes komponensek) erős bontást és egyúttal szemcseméret-csökkenést 
szenvednek, a vas redukciójával egyetemben (SWAIN 1971). Az illit, de ugyan-
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7. ábra. A pórustérfogat eloszlása a szarvasi 
felszín-közeli mintákban 

Fig. 7. Statistical distribution of pore volume in 
the near-surface samples at Szarvas area 

akkor a jelenlévő rendezett szmektit 
degradációja főleg abban nyilvánul 
meg, hogy a kristályrácsban a ( 0 0 1 ) 
lapra merőleges tengely-rotáció lép 
fel. Ez az ún. turbosztratikus szerke
zetet eredményezi ( M E R I N G 1 9 7 5 ) ; a 
röntgen-felvételeken a szmektit-refle-
xió egy lapos, de szimmetrikus csúcs
ban ( T H O R E Z 1 9 9 5 ) jelenik meg ( 5 . áb
ra). A nagyobb áradások a tavak, mo
csarak még folyékony iszapját kihajt
ják a keletkezési helyéről és lerakják 
az ártér felületén, ahol a távolabbról 
származó üledékkel keveredik vagy 
vékony rétegekben terül szét. 

Az üledékek vízháztartása 

Tudvalevő, hogy a laza üledékekben a víz mozgása az üledék szilárd részecs
kéi között található szabad térben megy végbe. Az üledék vízháztartása tehát 
elsősorban a pórusok alakjától, térbeli helyzetétől, mennyiségétől és csak má
sodsorban a szilárd alkotórészek tulajdonságaitól függ. 

A konszolidált kőzetektől eltérően, a laza üledékekben a pórustér az üledék
térfogat jelentős részarányát képezi és ez számos esetben meghaladja az 5 0 
térfogat-százalékot is (7 . ábra). Ugyanakkor a pórustér százalékos aránya ko
rántsem az egyetlen tényező; a víz mozgását főleg a pórusok geometriája, az 
üregek, csatornák stb. alakja és átmérője befolyásolja. Ez viszont szoros össze
függésben van az üledék részecskéinek egymáshoz viszonyított helyzetével, a 
szemcsemérettel és az üledék "csomagolásával" (packing). 

A pórustérrel összefüggő vizsgálatokat 30 különböző mélységből vett zavar
talan mintán végeztük és az eredményeket az üledékrögökön végzett optikai 
és pásztázó elektron-mikroszkópos (SEM) észlelésekkel vetettük össze. 

A pórustér tulajdonságairól elsősorban a bennük raktározott víz mennyisége 
és kötődése ad tájékoztatást. Az 1 9 9 5 . augusztusában, a száraz időszak végén 
vett zavaratlan minták természetes (bánya-) nedvessége a mélységgel nő, tehát 
a pórustér mind nagyobb és nagyobb részét tölti ki; ez a térfogatsúly növeke
désében is megnyilvánul. Az adott körülmények között viszont jól látható, hogy 
a nedvesség-tartalom a pórustérfogattal fordított arányban van, mert a sok, 
többnyire nagy átmérőjű pórust nem víz, hanem levegő tölti ki. A mintákban 
tehát a nedvesség nagy hányadát a szemcsékhez szorosan kötődő, ún. holtvíz 
adja (8. ábra). Másrészt az üledék rétegződési sajátosságai folytán a mélységben 
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8. ábra. A mintavétel mélysége, a nedvességtartalom, a térfogatsúly, a pórustér és a holtvíz-tartalom közötti összefüggései a 
szarvasi felszín-közeli mintákban 

Fig. 8. Correlation between the sampling depth, the humiditiy, the volume weight, the pore space and the strongly bound water amount in 
the Szarvas near-surface samples 
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9. ábra. A mintavétel mélysége, a természetes nedvesség és a minták agyagtartalma közötti 
összefüggést bemutató diagramok 

Fig. 9. Diagrams showing the correlation between the depth, the natural humidity and the clay content 
of the samples 

nő az agyagos frakció részaránya, és vele együtt, amint láttuk, a természetes 
nedvesség mennyisége (9. ábra). 

A mikroszkópos vizsgálatok a fenti állításokat megerősítendő, kimutatták, 
hogy a felszínhez közel eső rétegekben számos nagy (0,5 mm-t meghaladó) 
átmérőjű, henger alakú, sima falú, finomszemcsés anyaggal kibélelt, valószí
nűleg biotikus eredetű pórus található (II. tábla, 2. fotó). A mélyebb szinteken 
a 0,1 mm-t éppen hogy meghaladó pórusokat bonyolultabb alakú idomok, len
cseszerű rések, tekervényes járatok, zsákszerű bemélyedések véletlenszerű há
lózata képviseli (II. tábla, 3. fotó), érdes belső felülettel. Mindkét mélységtarto
mányban a mikron nagyságrendű "pórusokat" a szemcseközi tér adja. Mivel 
az üledék szilárd komponensei egy viszonylag laza, egymásnak támaszkodó 
lemezkékből és szemcsékből álló halmazt alkotnak (I. tábla, 3. fotó), amelyek a 
felszínközeiben nagyobb (0,02-0,2 mm átmérőjű) talajrögökbe tömörülnek, a 
pórustér geometriája meglehetősen komplikált. 

Mi történik, ha az üledékbe elegendő mennyiségű víz kerül (pl. esőzés, hó
olvadás, öntözés folytán)? A pórustér folyamatosan telítődik, előbb a nagyobb, 
jobbára üres, aztán a mind kisebb és kisebb pórusok. Mivel az ásványtani vizs
gálatok kimutatták, hogy az üledékben jelentős mennyiségű duzzadó ásvány 
(szmektit) található (II. tábla, 4. fotó), a vízbehatolás a pórustér csökkenésével, 
egyes pórusszakaszok lezárásával jár, ami a vízmennyiség számottevő részének 
az immobilizációjához vezet. Elvileg ugyanaz történik, ha a víz nem felülről, 
hanem a talajvízszint emelkedésével, alulról jön. 

Mindezekből az következik, hogy a szarvasi mintaterületet fedő kőzetlisz
tes-agyagos üledék, habár nagy pórustérfogattal rendelkezik, a pórusok alak-

Agyagtartalom, mélységfüggvényben Nedvességtartalom - agyagtartalom 
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jából és az üledék ásványtani összetételéből adódóan ellenáll a víz mozgásának, 
viszonylag hamar telítődik, de a vízmennyiség tetemes részét visszatartja, ma
gába zárja. Ez a növényzet szempontjából részben előnyös helyzet, viszont a 
vízzel a rétegekbe bejutott természetes vagy emberi eredetű oldott anyagok 
idővel koncentrálódnak, ami a szikesedés, illetve tápanyagokkal történő szeny-
nyeződés veszélyét is jelenti. Az üledék réteges szerkezete, a duzzadóképesség 
rétegenkénti változása ezt a tendenciát még inkább kihangsúlyozza. Végül a 
talajvízszint mély helyzetéből eredően fennáll az a veszély, hogy a hosszan 
tartó száraz időszakokban a felső és mélyebb rétegek közötti kapilláris kapcsolat 
megszakad és évekbe telik, amíg a csapadékból származó, lassan leszivárgó 
nedvesség újra találkozik a mélyen fekvő rétegekben tárolt vízszinttel. 
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I. tábla - Plate I 

1. Humusz-szemcse, amelyben még felismerhető a növényi eredetű szálas-sejtes 
finomszerkezet. 92. minta, 1,3 m; 4000x 
Humus grain, in which the former fibrous-cellular vegetal fine structure is still identifiable. Sample 
No. 92, 1.3 m, 4000x 

2. Kioldódási barázdák és kovagumó-kicsapódások egy kvarcszemcse felületén; középen egy 
ilmenit-zárvány. 647. minta, 0,4 m; 2000x 
Dissolution voids and precipitated silica drops on the surface of a quartz grain; in the middle an 
ilmenite inclusion is shown. Sample No.647, 0.4 m; 2000x 

3. Talaj-rög: kvarcszemcsék és összetapadt agyagásvány-lapocskák. 576. minta, 0,2 m; lOOOx 
Soil chip: quartz-grains and stuck clay mineral sheetlets. Sample No. 576, 0.2 m, lOOOx 

4. Fátyolszerű szmektit-lemezek halmaza, középen egy élein szmektitesedett illit-lemez. 576. 
minta, 0,2 m. 15000x 
Bunch of veil-like smectite-sheetlets; in the middle a marginally smectitised illite-sheet is shown. 
Sample No. 576, 0.2 m, 15000% 

II. tábla - Plate II 

1. Egy nagyobb és több kisebb, éles körvonalú muszkovit-lemez; a háttérben hajlított 
szmektit-lemezek, redős elrendezésben. 726 sz. minta, 1,75 m, lOOOOx 
One large and some smaller sharp-contoured muscovite plates; in the background, folded smectite 
sheets are shown, in curtain-like arrangement. Sample No. 726, 1.75 m; lOOOOx 

2. Biotikus eredetű pórus, körülötte agyagásványokban gazdag, finomszemcsés zóna. 370. 
minta, 1,3 m, lOOx 
Biotic pore, surrounded by clay-rich, fine-grained material. Sample No. 370, 1.3 m; WOx 

3. Közepes méretű, valószínűleg kiszáradásos eredetű, lencseszerű pórus. 370. minta, 1,3 m, 
300x 
Lens-like pore, medium size, probably formed by drying of the sediment. Sample No. 370, 1.3 m; 
300x 

4. Agyagásványokkal (főleg hajlított, foszlányos szmektit-lemezekkel) bélelt, zsákszerű pórus. 
218. minta, 1,00 m, ЗОООх. 
Bag-like pore, with clay minerals inside on its wall (mainly folded, shredded smectite-sheetlets). 
Sample No. 218,1.0 m; ЗОООх 

Táblamagyarázat - Explanation of plates 
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I. tábla - Plate I. 
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II. tábla - Plate II. 


