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Abstract 

The Péteri Lake is a protected natural area of the Kiskunság National Park. The lake and its 
environment are marked by plant and animal species. In autumn it is a resting place of migratory 
birds. The lake developed in a deflation-deep depression at higher groundwater in the Holocene. The 
depression floaded by water seasonally. It is proven by alternation of fossils lived either in lacustrine 
and terrestrial environments. Due to strong evaporation the water of the lake became rich in 
hydrogen carbonate and salt concent with high pH, sodium, magnesium and calcium. The plant 
assimilation deprived water of carbonate-dioxide therefore calcite precipitated. Owning to the high 
evaporation the water enriched in magnesium and high magnesium calcite also precipitated, which 
has probably transformed early diagenetic dolomite. Seasonally the groundwater table was lowered 
and due to diagenetic influence carbonate mud has become cemented carbonate. On the edge of the 
lake the wind occasionally has blown aeolian sand which today appears in the carbonate mud either 
as component, or lense or as cover on the surface. 

Összefoglalás 

A Péteri-tó a KNP természetvédelmi területe. A tó környezetének gazdag növény- és állatvilága 
van. Ősszel a vándormadarak pihenőhelye. A tó a holocénben deflációs mélyedésben, magasabb 
talajvízálláskor alakult ki. A vízborítás időszakos volt, amelyet a tavi üledékben a vízi és a 
száraztérszíni fosszíliák együttes megjelenése igazol. A tóban az erős evaporáció hatására nagy 
sókoncentrációjú, magas pH-jú, nátriumban, magnéziumban, kalciumban és hidrogén-karbonátban 
gazdag víz jött létre, amelyből a növényzet széndioxid elvonó hatására kalcit, az erős evaporáció 
eredményeként pedig a tóvíz jelentős magnézium többlete miatt nagy magnézium tartalmú kalcit 
vált ki, amely valószínűleg koradiagenetikusan dolomittá alakult át. A talajvíz időszakonkénti 
süllyedésekor diagenetikus hatásra a karbonátiszap cementációja indult meg. A tó peremére a szél 
többször futóhomokot fújt be, amely ma a karbonátiszapban alkotórészként, közbetelepülésként, 
vagy ráfújásként jelenik meg. 

Bevezetés 

A Kiskunsági Nemzet i Parkhoz tartozó Péteri-tó tájvédelmi körzet és 
elsősorban madárrezervátum. A tó az E 5-ös útról - Kiskunfélegyházát elhagyva 
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- a Petőfiszállásra vezető bekötőútról, vagy az E 5-ös úton D felé továbbhaladva, 
az utat keresztező Dongér-csatorna mentén Ny felé fordulva közelíthető meg. 

A tó a Duna-Tisza közi futóhomok hátság területén, a Tisza felé lejtő oldalon 
helyezkedik el. A tavat a Dongér-csatorna DK-en, a Szentkúti pedig EK-en érinti. 
A természetvédelmi terület a tó kiterjedésénél valamivel nagyobb, mert 
közvetlen környezete is védett, és Ny-on a Budapest-Szeged vasútvonalig tart, 
így összesen 684 hektárt ölel fel. 

A tó alakjára jellemző, hogy az a Duna-Tisza közi ENy-DK-i irányú 
buckasorok közötti mélyedésben ENy-ról DK felé kiszélesedve nyúlik el. 

Délen a vele párhuzamos homokbuckasor kisebb tavával egyesül, így a D-i 
része lényegesen kiszélesedik. A tóba félszigetszerűen benyúló buckasort a 
tavaszi szél az 1970-es évekig D felé növelte. Ez a futóhomokmozgás akkor szűnt 
meg, amikor a területet mezőgazdasági művelésbe vonták. D-i határa a tavat 
D-en lezáró, morfológiailag magasabb buckák ENy-i pereme mentén halad. 

Az ENy-DK-i irányú Dongér-csatornáig tartó kiterjedése 2,4 km, de a 
csatornán túl DK felé még mintegy 450 m hosszúságú kisebb tórész is csatlakozik 
hozzá. Délen, ahol a két buckasor közötti tó egyesül, 2,2 km szélességű. 

A tó közvetlen környezetében a terület tengerszint feletti magassága EK-en 
92,0 m, DK felé haladva a K-i oldalon 91,5 m, a Ny-i oldalon 91,2-92,0 m, a tó 
DNy-i pereméhez közel 90,8 m, D-i részén pedig 89,8 m. 

A tófenék 89,5 m körüli. A tóban lévő átlagos vízmélység eredeti állapotában 
0,3-1,0 m volt. Ezt a helyzetet a Keleti Fény Tsz. változtatta meg, amikor artézi 
kutakat fúratva halgazdaságot épített ki benne. A gazdaság ma azonban már nem 
működik. A jellegzetes karbonáton és futóhomokon kialakult talajon különböző 
és gazdag növényvilág található, ugyancsak változatos a gerinctelen állatvilága 
is. Ősszel pedig az ED-i irányú vándorlási vonal mentén vándormadarak fontos 
pihenőhelye. 

Ma már egyértelmű, hogy az élettelen és az élő természet kölcsönös viszony
ban és kapcsolatban van egymással. Fontos, hogy a területre látogató szakembe
reknek a természetvédelmi területet teljes tudományos értéke ismeretében 
mutassuk be. Mindezek indokolták, hogy a Péteri-tó kialakulását és földtani 
fejlődéstörténetét megismerjük. A kapott adatok egyben földtani állapot
felmérést is jelentenek, és a későbbi, esetleges aktív természetvédelmi beavat
kozáshoz alapadatokat szolgáltatnak. 

1. ábra —> A Péteri-tavi természetvédelmi terület földtani térképe. Jelmagyarázat: 1. tavi karbonát
iszap; 2. időszakos vízelöntésből származó, rosszul osztályozott karbonátiszap; 3. szervesanyag
tartalmú karbonátiszap; 4. apró szemű futóhomok; I.—II. a földtani szelvények helye - a 
természetvédelmi terület határa; 1-4 vízmintavételi helyek 

Fig. 1 Geological map of the protected Péteri Lake. 1 Lake carbonate, 2 Bed-classified carbonate mud which 
originated from periodical water flush, 3 Organic-matter with carbonate mud, 4 Small-sized wind-blown sand, 
I., II Sites of geological sections, — Boundary of nature-protected area, 1-4 Sites of water-samples 



MOLNÁR В . , U. SCHNEIDER-LÜPKES: AZ időszakos Péteri-tó keletkezése és üledékképződése 477 



2. ábra. A tavi földtani szelvények. Jelmagyazárat: 1. apró szemű 
futóhomok; 2. okkerfoltos, karbonátos futóhomok; 3. tőzeg; 4. 
részben cementált karbonát; 5. repedezett karbonátpad; 6. 
karbonátiszap; 7. szervesanyag-tartalmú, humuszos rétegek; 8. 
mesterséges feltöltés; 9. az 5., 6. ábrán bemutatott röntgenfelvételek 
mintavételi helyei 

Fig. 2 Geological profiles. Small-sized wind-blown sand, 2 Carbonatic 
aeolian sand, ochre-spotted, 3 Peat, 4 Carbonate partially cemented , 5 
Cracked carbonate bank, 6 Carbonate mud, 7 Humus-bearing beds with 
organic matter, 8 Antropogenic sediments, 9 Sampling sites of x-ray 
diffracrtion shown in Figs 5 and 6 
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Vizsgálati módszerek 

A tóban három szelvény mentén húsz - 2,3-3,0 m mélységű - fúrás mélyítésére 
került sor (1, 2. ábra). A fúrások azért csak ilyen kis mélységűek, mert M I H Á L T Z 

(1953) korábbi fúrási eredményeiből ismerjük, hogy a tavi üledék alatti 
futóhomok sokszor tíz méternél is vastagabb, így a tó kialakulásának és 
fejlődéstörténetének tisztázásához elegendő volt a homokot csak elérni. 

A fúrásokon kívül 167 felszíni mintát gyűjtöttünk, amelyek a teljes természet
védelmi területet, vagyis a tó közvetlen környezetének megismerését is lehetővé 
tették. 

A minták vétele úgy történt, hogy azok természetes víztartalma is meg
határozható legyen. 

A fúrások gépi erővel, talajmechanikai fúrófelszereléssel készültek. Fúrás
minták vétele sűrűn, illetve rétegváltozás szerint történt. 

A mintákat szárítás után makroszkóposán leírtuk. A homokfrakciókat 
szitálással, a finomabb frakciókat pedig Atterberg-féle módszerrel szemcse
összetételre elemeztük. A finomabb frakcióknál elemzés előtt H 2 0 2 - v e l a szerves
anyag oxidálására került sor. 

A karbonátszázalékot sósavas oldással határoztuk meg. 52 mintánál 
röntgenelemzést végeztünk, hogy főleg a karbonátásványok fajtáit (kalcit
dolomit) lássuk. Az elemzés D-500 Siemens röntgendiffraktométerrel, 30 kV és 30 
mA mérésfeltételek mellett és DIFFAC-számítógépes programmal történt. 
Cambridge-i Stereoscan 250 MK2 típusú pásztázó-elektronmikroszkóppal a 
mintákon az alapanyagot, a mikrofáciesjegyeket, a diagenetikus folyamatokat és 
a neomorf cementet követtük nyomon. Néhány felvétel a faunatartalomról is 
készült. 

Főleg a II. szelvény fúrásaiban ui. olyan minták voltak, amelyek faunát tartal
maztak, és ezeket meghatároztuk. 

1993. szeptember-október hónapban négy helyről vízmintavételre került sor 
(1. ábra). A vizeket elemzésig H N 0 3 - a l < 2 p H értékig stabilizáltuk és 4 °C-on jég
szekrényben tartottuk. 

A vízminták hőmérsékletét, elektromos vezetőképességét, pH és redox-
potenciál értékét, oxigén-, kation- és aniontartalmát, valamint a keménységét, 
hidrogénkarbonát és karbonátmennyiségét határoztuk meg. 

A víz- és a léghőmérsékletet és a vezetőképességgel a pH értéket kombinálva 
mértük meg. Az elektromos vezetőképességet ms/cm-ben, a Co WTW cég LF 91 
típusú konduktométerével , valamint KLE l/T elektródával, a p H mérés 
ugyanazon cég p H 91-es típusú készülékével és egy pH/m V-mérő integrált LCD 
hőmérővel készült. 

A redoxpotenciál mérés mV-ban, a WTW cég pH 91-es készülékével, platina 
elektródával és egy Ag/AgCl beépített elektródával valósult meg. Az oxigén
tartalom vizsgálat mg/l-ben és százalékban a WTW cég OXI 91-es oximéterével 
történt. A készülék membránpolarometrikus méréstechnikával működött. 

A karbonátkeménységet német keménységi fokban, vagy mmol/l-ben, savas 
titrálással, Merck standard oldat segítségével határoztuk meg. Ezekre a 
vizsgálatokra terepen került sor. 
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A többi nagyműszeres elemzésre a Wesztfáliai Münsteri Egyetem Földtani 
Intézetében a kationoknál atomemissziós-spektrométerrel (ICP-OES) és atom
abszorpciós spektrométerrel került sor. Az anionok meghatározása IC-1000 
Biotron cég által gyártott ionkromatográffal történt. A H C 0 3 " és a C 0 3

2 ~ ion 
vizsgálata a Metron cég gyártotta 672 típusú titroprocesszorral és egy pH 
elektródával készült. 

A vizsgálati eredmények értékelése 

A szemcseösszetételi elemzés 

A felszíni üledéktípusok 

A természetvédelmi területen a felszínen a következő üledéktípusok talál
hatók. A tómedencében karbonátiszap borítja a felszínt (2. ábra, 1.). Ennek átlagos 
karbonáttartalma 55% körüli. Szemcseösszetételére jellemző, hogy az agyagtól az 
aprószemű homokig mindegyik frakciót tartalmazza. Az uralkodó szemcse
összetétele a kőzetliszt frakcióra esik. Ez az üledéktípus a legmélyebb területet -
és így a vízzel legtovább borított részt - foglalja el. 

A tómedencén kívüli, de morfológiailag még szintén mélyebb területeken 
ugyancsak karbonátiszap van (2. ábra, 2.). Ennek vastagsága nagyon változó. Az 
előző típusnál a homoktartalma gyakran nagyobb. Szemcseösszetétele kis távol
ságon belül is nagyon változik. Ez azzal függ össze, hogy ezt a területet a víz csak 
nagyobb vízállásoknál borította. A homokfrakciót pedig a környező futóhomok
területekről a szél helyenként és időnként különbözőképpen fújta ide. 

Ugyancsak a mélyebb területeken találjuk azt a karbonátiszap típust, amely 
jórészt a ma is náddal borított területekre jellemző. Ez az üledék részben a tavat 
veszi körbe, és főleg a tó E-i és DNy-i részén jelenik meg (2. ábra, 3.). Az előző 
karbonáttól nagyobb szervesanyag-tartalma különbözteti meg, amely tág 
határok, 2 -15% között változik (2. ábra, 3.). 

Az utóbbi két üledéktípus karbonáttartalma az elmondottakból következően 
igen változatos. Osztályozottságuk is rosszabb, mint a főmederben települő kar
bonáté. Az értékek mindig a futóhomok és a szervesanyag-tartalmuktól függően 
változnak. 

A morfológiailag magasabb területeken az előző üledéktípusokat részben a 
védett területen belül, részben azon kívül mindenhol futóhomok veszi körbe (2. 
ábra, 4.). Ennek uralkodó frakciója a jól koptatott 0,1-0,2 m m között van, amely 
gyakran a 60%-ot is eléri. Karbonáttartalma pedig 10% körüli. 

A főmederben fúrásokkal feltárt üledéktípusok 

A tóban a fúrások három szelvény mentén 100 m-enként mélyültek (2, 2. ábra). 
A szelvények alul mindenhol a felszínen is megjelenő futóhomokot tárták fel. Ez 
általában 0,5-2,6 m mélységközökben jelentkezett, de a felette települő rétegek 
között közbetelepülve is többször megjelent (2. ábra, 1.). A korábbi vizsgálatokból 
ismert, hogy a futóhomokot a Duna-völgyből az uralkodó ENy-i irányú szél fújta 
a területre. Összetételére jellemző, hogy az sziliciklaszt ( M O L N Á R 1961). A követ
kezőkben a homok alatt mindig ezt az összetételt értjük. 
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3. ábra. Néhány fúrásszelvény üledékkifejlődése és karbonátszázaléka. Jelmagyarázata a 2. ábránál 

Fig. 3 Columnar sections of boreholes and their carbonate content in %. 

A II. és a III. szelvényben a futóhomok fölött karbonátiszapos homok jelenik 
meg (2. ábra, 2.). A homok karbonáttartalma a felette települő karbonátból szár
mazik, és a lefelé szivárgó víz szállította ide. A fentiek miatt ez a karbonát a 
homokban nagyon változó százalékban van jelen. Néhány fúrásban a homok és 
a karbonát közel azonos százalékot ér el, vagyis a sziliciklaszt és a kémiai 
kicsapódású anyag közel azonos mennyiségben van jelen (2. ábra, 9. fúrás). Ha a 
karbonát kisebb százalékot ér el, ez akkor is elegendő arra, hogy a futóhomok 
eredeti sárga színét piszkosfehérre színezze. A homok a vastartalomtól gyakran 
okkerfoltos is. A karbonátos homok legnagyobb vastagsága 1,0 m körüli. 

A legészakibb I. szelvényben ez az üledéktípus hiányzik, mert a futóhomok 
felett a szelvény legnagyobb részén részben cementált, keményebb karbonát
kőzet települ. A szelvény DNy-i részén pedig tőzeg van. A tőzeg valószínűleg 
nedvesebb időszakokban képződött, amikor ezt a részt már állandó víz borította. 
A tőzegnek igen nagy az ásványanyag tartalma, amely jórészt karbonátból és 
kisebb részben sziliciklasztos homokból áll, vastagsága 0,5 m. 

A szelvényekben a bemutatott üledéktípusok felett a legtöbb helyen a 
karbonátüledékek települnek. Ezek kifejlődése azonban szelvényenként is 
változó, ezért E-ról D felé haladva tekintjük át (2. ábra, 4, 5, 6). 

Az I. sz. E-i szelvényben a tőzegen futóhomok közbetelepülésével kemény, 
cementált karbonát jelenik meg, amely ENy felé tőzeg nélkül folytatódik. A 
karbonát legnagyobb vastagsága 0,7 m. A 17. fúrásban a kőzet karbonátszázaléka 
eléri a 83,0%-ot (3. ábra). AII. szelvény 9. sz. fúrásában a karbonátos futóhomokon 
jelenik meg, míg a III. szelvényben a 3. sz. fúrás érte el. Kifejlődésük a 17. sz. 
fúráséhoz hasonló, legfeljebb karbonáttartalmuk kisebb, de 50%-nál minden 
esetben nagyobb. Ez a kőzettípus a környéken mélyített vízelvezető csator
nákban is gyakran megfigyelhető. Korábban a parasztházak alapozásánál 
használták, de az ópusztaszeri templom és kolostor építésénél, valamint a XIII. 
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századi szőregi és a Csongrádhoz közeli középkori csomorkányi templom 
építésénél is alkalmazták. 

Az elmondottakon kívül kifejlődésére jellemző, hogy vastagsága és minősége 
gyorsan változik. Cementációja nagyon különböző mértékű. Vannak közöttük 
igen kemény, de porlékony típusok is. 

A szelvényben való megjelenése is ezt mutatja. A 100 m-enként mélyült 
fúrások közül is csak az I . szelvényben érte el egymás mellett két fúrás, máshol 
csak egy-egy fúrás harántolta. 

A karbonátnak van egy kevésbé cementált változata, amely lencsésen az 
egyáltalán nem cementált karbonátiszapba települ be. Ennek az előzőnél a 
karbonáttartalma is valamivel kisebb, 40-50% közötti. Ez a kifejlődés a I I . szel
vény 13. fúrásában a karbonátos homok fölött, a 11. sz. fúrásban részben ugyan
csak e felett, részben pedig valószínűleg a karbonátiszap felett jelenik meg. 
Kifejlődése legfeljebb 0,5 m vastagságot ér el. 

A következő karbonáttípus a tavi karbonátiszap, amelynek karbonáttartalma 
ugyancsak 50-60% körüli, de a tavi üledéktípusok közül ez éri el a I I . szelvényben 
a legnagyobb, maximum 1,8 m-es vastagságot. Ez az üledék nedvesen teljesen 
vízzáró, szárazon világosszürke és porhanyós. A karbonátiszap minden szel
vényben megjelenik, de a I I I . szelvényben előfordulása nem folyamatos. 

A karbonátüledékekre, különösen a tó pereménél, többször futóhomokot 
hordott a szél. Az I . és a I I I . szelvény mindkét végén jól látható ez. A I I . szelvény 
ÉK-i oldalán figyelhetjük ugyanezt meg. Sőt, a 9. fúrás karbonátiszap kifejlődése 
jól mutatja, hogy valamikor itt kisebb tőrész volt. A I I I . szelvény 7. sz. fúrásában 
a felszínen karbonátos futóhomok települ, amely nyilván a tóba történő intenzív 
homokbefúvás eredménye. 

A tóban felszínen lévő üledék a legtöbb esetben nagyobb humusz- és szerves
anyag-tartalmú, mint a felszín alatti. Ennek a magasabb peremeken a talajosodás, 
a mélyebb részeken pedig a nád és a szerves növényi anyagból származó finom 
törmelék az oka. 

A I I I . szelvény DNy-i részén mesterséges feltöltés van, amelyet a halgazdaság 
készített, amikor a tavat haltenyésztésre használta. 

Az üledék természetes víztartalma 

A I I . és a I I I . szelvény 1-17. sz. fúrásmintáinak természetes víztartalom megha
tározására került sor. A talajmechanikusok szerint a földnedves homok és a kavics 
víztartalma 2-10%, a gyengén plasztikus talajé, vagyis az agyag, kőzetliszt és a 
finom homokos agyagé 10-25%, a plasztikus agyagé 25-40%, az erősen plasztikus 
agyagé 40-80%, végül a szerves talajé 50-80% közötti. 

A Péteri-tónál talált üledékeknél ezek az értékek a következőképpen alakultak. 
A futóhomok víztartalma 4-20% közötti volt, vagyis a talajmechanikusok által 
megadott értéknél valamivel nagyobb. Ez karbonáttartalma miatt van így. Az 
utóbbi ugyanis a finom frakciót növeli, amely nagyobb vízfelvételre képes. 

A karbonátok természetes víztartalma 40-80% közötti volt. Értéke erősen 
függött attól, hogy karbonátiszapról, vagy már részben cementált karbonátról 
volt szó. A cementált karbonát, bár pórustartalma igen nagy, mégis kevesebb 
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4. ábra. A tavi üledéktípusok átlagos sósavban 
oldható része (I.) és a röntgennel kimutatható 
karbonátásvány-fajták (II.). Jelmagyarázat: I. 1. 
a sósavban oldható karbonátrész; 2. a sósavban 
oldhatatlan rész; II. 1. a kalcit és a nagy 
magnéziumtartalmú kalcit; 2. dolomit 
(ferrodolomit) 

Fig. 4 Part of lacustine sediment soluble in 
hydrochloric acid (I.) and carbonate minerals 
determined with the help of X-ray analysis (П.). I. 1. 
Carbonates soluble in hydrochloric acide, 2 Insoluble 
residue, II. 1 Calcite and high magnesium calcite, 2 
Dolomite (ferrodolomite) 

I. II. 

0 50 100% 0 SO 100% 

i E 3 2EZ3 1ГЛП z p q 

vizet tartalmazott, mint a karbonátiszap. A karbonátiszapok, a talajmechanikusok 
által megadott értékek szerint, a plasztikus üledékek csoportjába tartoznak. A 
karbonátiszap plaszticitása az agyag-kőzetliszt szemcseméretéből is következik. 
Ez nedvesen erősen elkenődő üledéktípus. A szervesanyagot tartalmazó kevés 
vizsgált minta víztartalma 60% körüli volt, amely érték a szerves talajok alsó 
határa közelében van. 

Karbonátásvány-fajták 

A korábbi karbonátszázalék, valamint az 52 röntgenvizsgálat alapján a földtani 
szelvényekben a tavi üledékeket három részre lehetett tagolni (4. ábra). 

A szelvényben az „a" rész a karbonátos sziliciklasztos homok, a „b" a részben 
cementált karbonát és а „с" a karbonátiszap. Az utóbbinak a felszínen lévő része, 
mint korábban láttuk, „talajosodott", illetve szervesanyagot is tartalmazott. 

A vizsgálati eredményeket összegezve, az „a" rész karbonátos homokja tartal
mazza a legkisebb, sósavban oldható karbonátmennyiséget. A szelvényben 
felfelé haladva ez növekszik. Legnagyobb értékét 60-70% között a részben 
cementált karbonátban és a karbonátiszap határán, valamint a karbonátiszapban 
éri el. A felszínig azonban 40% körüli értékre csökken (4. ábra, í). 

A röntgencsúcsok intenzitása alapján a karbonátokban a kalcit és a dolomit 
arányát is meghatároztuk. 

Az 5. ábra 1. felvétele homokos karbonát, a 2. felvétele karbonátos homok 
röntgenképét adja, ahol az 1. felvételen a dolomit, a 2.-on a dolomit mellett a 
kalcit is jelentős. A nem oldható résznek megfelelően ezek mellett az 1. felvételen 
a kvarc és a földpát, a 2. felvételen különösen a kvarc mennyisége jelentős. 

Az 5. ábra 3. felvétele részben cementált karbonátnak mutatja a röntgenképét, 
amelyen egyértelműen a dolomit látható. 

A 6. ábra mindhárom felvétele különböző mélységből származó karbonát
iszapok röntgenképét adja, amelyek közül az első kettőben a dolomit az ural
kodó, de a kalcit is fontos szerepet játszik. A harmadik felvételen pedig a 
dolomittal szemben a kalcit van túlsúlyban. Mivel még a legnagyobb karbonát
százalékot mutató minta is tartalmaz sósavban oldhatatlan részt, így minden 
mintában a kvarc és a földpát csúcsa is jelentkezik. 

A röntgenfelvételek eredményei alapján megállapítható, hogy a homokos 
karbonátban a dolomit, illetve az okkerfoltos, vasat tartalmazó mintákban a 



Q 

5. ábra. Példák a röntgenfelvételekből. Jelmagyarázat: 1. 2. sz. fúrás 1,7-1,9 m-ből homokos karbonát, 
karbonátszázalék 36,50; 2. 6. sz. fúrás 0,4-0,7 m-ből homokos karbonát, karbonátszázalék 35,0; 3. 9. sz. 
fúrás 1,25-1,4 m-ből, cementált karbonát, karbonátszázalék 58,25; Q = kvarc; F = földpát; D = 
dolomit; С = kalcit 

Fig. 5 X-ray analysis. Key: 1 Borehole No.2:1.7-1.9 m sandy carbonate, carbonate per cent 36.50, 2 Borehole No. 
6: 0.4—0.7 m sandy carbonate, carbonate per cent 35.0, 3 Borehole No. 9: 1.25-1.4 m, cemented carbonate, 
carbonate per cent 58.25. Q = Quartz, F = Feldspare, D = Dolomite, С = Calcite 
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6. ábra. Példák a röntgenfelvételekből. Jelmagyarázat: 1. 9. sz. fúrás 1,0-1,1 m-ből, karbonátiszap, 
karbonátszázalék 53,0; 2 .13 . sz. fúrás 0,55-0,80 m-ből, karbonátiszap, karbonátszázalék 40,25; 3.14. sz. 
fúrás 0,65-0,93 m-ből, karbonátiszap, karbonátszázalék 53,50; Q = kvarc; F = földpát; D = dolomit; С 
= kalcit 

Fig. 6 X-ray analysis. Key: Borehole No. 9:1.0-1.1 m carbonate mud, carbonate per cent 53.0, Borehole No. 13: 
0.55-0.8 m carbonate mud, carbonate per cent 40.25, Borehole No. 14: 0.65-0.93 m carbonate mud, carbonate 
per cent 53.50, Q = Quartz, F = Feldspare, D = Dolomite, С = Calcite 
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ferrodolomit az uralkodó (4. ábra II. a). Felfelé a „b" rész felé haladva azonban a 
kalcit jelentkezése is egyre gyakoribb. 

A „b" részben, annak is különösen a felső felében, a sósavban oldható 
mennyiség növekedésével párhuzamosan, a kalcit válik uralkodóvá. Ez a kalcit 
azonban nagy magnéziumtartalmú. A „c" részben újra a dolomit uralkodik. A 
ferrodolomitban és a nagy magnéziumtartalmú kalcitban a vas, illetve a magné
zium nagy része a kristályrács-szerkezetbe még nem épült be. Az utóbbiakat a 
felvételeken a kevésbé rendezett rácsszerkezet jelzi. 

Az alapanyag és a diagenetikus folyamatok 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat lehetővé teszi, hogy a karbonát 
alapanyagát (a mátrixot) és a diagenetikus cementet (pátitot), vagyis a 
diagenetikus folyamatot értékeljük. Jelen esetben, amikor a karbonátokon belül 
az instabil, nagy magnézium tartalmú kalcitnak is jelentős a szerepe, érdemes ezt 
a vizsgálatot elvégezni. 

A Dongér-csatornától délre a felszínről gyűjtött, erősen cementált, de nem 
dolomit kőzetblokk vékonycsiszolatának pásztázó elektronmikroszkópi képét az 
í. tábla a-d felvétele mutatja. Korábban kimutattuk, hogy a cementált karbonát 
röntgen vizsgálata gyakran már tiszta kalcitot (mészkövet) jelez ( M O L N Á R et al. 
1981). A cement ugyanis nem a tóvízből válik ki, hanem a talajvíz hatására jön 
létre, amelynek a kémiai összetétele a tó vizétől eltérő, és ez a kalcit, és nem a 
dolomit képződésének kedvez, így a nagy porozitással rendelkező karbonátiszap 
pórusokat kalcitpátit tölti ki ( M O L N Á R 1991). A folyamatot az I. tábla felvételei 
mutatják be. 

Látható tehát, hogy az elsődleges mikrit mátrix a tóvízből való kiválást, a 
másodlagos diagenetikus póruskiöltő blokkcement a diagenetikus folyamatokat 
tükrözi. 

A II. tábla felvétele a tó felszínén megjelenő „penészgombát" és a karbonátos 
homok összetételében szereplő sziliciklaszt szemcséket mutatja be vagyis azt, 
hogy a kémiai kicsapódáson kívül milyen folyamatok befolyásolták még az 
üledékképződést. 

A fosszíliatartalom 

A I I . és I I I . földtani szelvény fúrásai korlátozott mennyiségben faunát tartal
maztak, amelyek statisztikus értékelést ugyan nem tettek lehetővé, de a fáciesre 
utaltak. 

47 minta fosszíliáit határoztuk meg. A talált fosszűiák elsősorban a tavi karbo
nátokból kerültek elő. A futóhomok csak elvétve tartalmazott egy-két csigát. 

A Bócsa-bugaci szikes tavak üledékeinek molluszka-faunáját T Ó T H & M O L N Á R 
(1987) korábban részletesen megvizsgálta és ökológiai csoportokba sorolta. Ott a 
több tavat érintő, nagyszámú fúrás jelentős mennyiségű faj- és egyedszámú 
csigája lehetővé tette a statisztikus értékelést is. 

Az ott talált és táblázatba foglalt fajok mellett megjelöltük a Péteri-tóban 
előfordulókat, valamint vastagon kiemeltük a pluszként jelentkező fajokat (I. 
táblázat). 
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A fentieken kívül a 9. sz. fúrás 1,5-1,6 m-ből származó vasfoltos karbonát
iszapból áthalmozott bryozoa-telep és Pisidium kagylók, a 15. sz. fúrás 0,7-0,5 m-
éből származó karbonátiszapból és a 14. sz. fúrás 1,52-1,7 m-éből származó 
karbonátos homokból ostracoda teknők kerültek elő (ffl. tábla). 

A fosszüiák a Bócsa-bugaci tavakhoz hasonlóan itt is a tavi fáciest, valamint az 
időszakos vízborításokat bizonyítják. A tóban a víz csak időszakosan fordult elő. 
Időnként úgy kiszáradt, mint az 1985-ben kezdődő száraz időszakban. Az 
egyetlen lösz-csiga (Trichía sp) valószínűleg löszből átmosottan került ide 

Vízelemzések 

1993. szeptember-október hónapban a tóban sajnos már csak kevés víz volt, így 
mindössze négy helyről sikerült vízmintát gyűjteni. A kapott adatok is csak 
tájékoztató jellegűek, de összhangban vannak a korábbi vizsgálatokkal ( M O L N Á R 
1980,1985) . 

Az 1. sz. mint a III. földtani szelvény 3. sz. fúrás 1,5 m-ből, a 2. sz. a Dongér-
csatornából, a 3. sz. a Dongér-csatorna hídjától, a 4. sz. a csatorna kifolyásától, 
végül az 5. sz. minta a tavi vízszintet szabályozó zsiliptől származik (1. ábra). Az 
utóbbi vételre 1993. október 8-án került sor. Az aszály miatt az ezt követő két 
hétben a tó már kis is száradt. 

А II. táblázat adatai mutatják, hogy az 1. sz. talajvízminta hőmérsékletét a 
terület évi átlaghőmérséklete (9,5 °C) határozza meg, ezért az jóval kisebb értéket 
mutat, mint a többi vízmintáé, amelyeknél a napi hőmérsékletváltozás befolyása 
figyelhető meg. A 4. sz. minta kisebb értéke a későbbi mintavétel léghőmérséklet 
csökkenésére vezethető vissza. 

Ugyancsak a 11. táblázatban látható a vizek elektromos vezetőképessége, amely 
az oldott sók, savak és bázisok, valamint a hőmérséklet függvénye. A vízminták 
vezetőképessége 970-2830 ms/cm között változott. Legnagyobb értéke a 3. sz. 
fúrás talajvizének volt. H Ü T T N E R (1992) vizsgálata és osztályozása szerint ezek az 
értékek, még a legkisebb is, a jól ásványosodott és az ún. „ásványvíz" csoportba 
tartoznak, vagyis jelentős az oldott tartalom, ami a Duna-Tisza közi talaj- és 
felszíni vizekre általánosan is jellemző ( R Ó N A I 1956; M O L N Á R & K U T I 1978). A nagy 
értékek az erős evaporációra vezethetők vissza. 

A pH érték 8,5-10,02 között változott. Ugyancsak az evaporációs hatásként 
különösen a nagy Na-mennyiség miatt nagy az értéke (Lásd később!). 

A redoxpotenciál 398 mV és 410 mV közötti értékű volt. A redox folyamatot 
azonban az Eh értéknél az rH érték jobban kifejezi. Ezt a következőképpen lehet 
kiszámítani: p , 

r H = 2 x + 2 x pH 

ahol az rH a víz parciális nyomása, EN a NERNST-feszültség és pH az 
ionkoncentráció. E szerint az 1. sz. minta Eh 609 mV értéke, rH = 38,6-nak felel 
meg és ez az érték erős oxidációs tulajdonságot jelez. A 2. sz. minta rH értéke 
hiányzik, a 3. sz. mintáé 33,7, a 4. számúé 34,4, végül az 5. sz. mintáé 33,7, ami azt 
jelenti, hogy ezek a minták gyengén oxidált tulajdonságúak. 



488 Földtani Közlöny 131/3-4 

I . táblázat A Kiskunsági Nemzeti Park Bócsa-bugaci tavi és tókörnyéki fúrások molluszka-faunája 
és a fauna ökológiai csoportjai, valamint a péteri-tavi fúrásokban talált molluszka-fajok megjele

nésével (TÓTH & MOLNÁR 1 9 8 7 ) . 

Table 1 Molluscs and their ecological groups from the borehole core samples of Bócsa-Bugac Lake and of its 
environs, Péteri Lake, Kiskunság National Park (TÓTH & MOLNÁR 1987) 

I. Vízi fajok II. Szárazföldi fajok 
Okológai igény Az ökológiai csoportba tartozó Okológai igény Az ökológiai csoportba tartozó 

Vi 
Állandó 

vízborítást 
és meleget 

igénylő fajok 

•Planorbis planorbis (L.) 
Limnaea stagnalis (L.) 
•Limnaea palustris (О. F. MÜLL.) 

•Planorbarius corneus (L.) 
•Gyraulus albus (0 . F. MÜLL.) 
•Bythinia leachi (SHEP.) 
Gyraulus crista (L.) 
Acroloxus lacustris (L.) 

SZ, 
Nedvességigényes 

vízparti fajok 

1 Succinea elegáns RISSO 
•Succinea oblonga DRAP. 
•Carychium minimum 0 . F. 
MÜLL. 
Succinea putris (L.) 

Vi 
Állandó 

vízborítást 
és meleget 

igénylő fajok 

•Planorbis planorbis (L.) 
Limnaea stagnalis (L.) 
•Limnaea palustris (О. F. MÜLL.) 

•Planorbarius corneus (L.) 
•Gyraulus albus (0 . F. MÜLL.) 
•Bythinia leachi (SHEP.) 
Gyraulus crista (L.) 
Acroloxus lacustris (L.) 

sz2 

Kevésbé nedves
ségigényes fajok 

Zonitoides nitidus (О. F. MÜLL.) 
•Euconulus fulvus (O. F. MÜLL.) 
' lCochlicopa lubrica (O. F. MÜLL. 
•Limax sp. 

iVitrea cristallina (0 . F. MÜLL.) 

v 2 

Időszakos vizet 
tűrő fajok 

•Valvata cristata O. F. MULL. 
•Armiger crista (L.) 
•Gyraulus riparius (WEST) 
•Pisidium sp. 
Bathyomphalus concortus (L.) 
•Segmentina nitida (O. F. MÜLL.) 
•Valvata pulchella STUD. 
Physa fontinalis (L.) 

•Anisus spirorbis (L.) 
•Anisus septemgyratus (ROSS) 
•Anisus leucostoma (MILLET) 
•Anisus vortex (L.) 
Aplexa hypnorum (L.) 
Galbe truncatula (O. F. MÜLL.) 
•Radix peregra (O. F. MULL.) 
Lymnaea tnmcatula (O.F. MÜLL.) 

sz2 

Kevésbé nedves
ségigényes fajok 

Zonitoides nitidus (О. F. MÜLL.) 
•Euconulus fulvus (O. F. MÜLL.) 
' lCochlicopa lubrica (O. F. MÜLL. 
•Limax sp. 

iVitrea cristallina (0 . F. MÜLL.) 

v 2 

Időszakos vizet 
tűrő fajok 

•Valvata cristata O. F. MULL. 
•Armiger crista (L.) 
•Gyraulus riparius (WEST) 
•Pisidium sp. 
Bathyomphalus concortus (L.) 
•Segmentina nitida (O. F. MÜLL.) 
•Valvata pulchella STUD. 
Physa fontinalis (L.) 

•Anisus spirorbis (L.) 
•Anisus septemgyratus (ROSS) 
•Anisus leucostoma (MILLET) 
•Anisus vortex (L.) 
Aplexa hypnorum (L.) 
Galbe truncatula (O. F. MÜLL.) 
•Radix peregra (O. F. MULL.) 
Lymnaea tnmcatula (O.F. MÜLL.) 

sz 3 

Melegigényes 

•Vallonia enniensis (GRED.) 
•Vallonia pulchella (O. F. MÜLL.) 
Vertigo antivertigo (DRAP.) 
Vertigo angustior (JEFFR.) 
•Monachoides rubiginosa (A. 
SCH.) 
Nesovitrea hammonis (STRÖM) 

v 2 

Időszakos vizet 
tűrő fajok 

•Valvata cristata O. F. MULL. 
•Armiger crista (L.) 
•Gyraulus riparius (WEST) 
•Pisidium sp. 
Bathyomphalus concortus (L.) 
•Segmentina nitida (O. F. MÜLL.) 
•Valvata pulchella STUD. 
Physa fontinalis (L.) 

•Anisus spirorbis (L.) 
•Anisus septemgyratus (ROSS) 
•Anisus leucostoma (MILLET) 
•Anisus vortex (L.) 
Aplexa hypnorum (L.) 
Galbe truncatula (O. F. MÜLL.) 
•Radix peregra (O. F. MULL.) 
Lymnaea tnmcatula (O.F. MÜLL.) 

SZ4 

Nagy ökológiai 
tűrőképességű 

Pupüla muscorum (L.) 
Vallonia costata (O. F. MÜLL.) 
•Vertigo pygmaea (DRAP.) 
•Punctum pygmaeum (DRAP.) 
Clausula sp. 

v 2 

Időszakos vizet 
tűrő fajok 

•Valvata cristata O. F. MULL. 
•Armiger crista (L.) 
•Gyraulus riparius (WEST) 
•Pisidium sp. 
Bathyomphalus concortus (L.) 
•Segmentina nitida (O. F. MÜLL.) 
•Valvata pulchella STUD. 
Physa fontinalis (L.) 

•Anisus spirorbis (L.) 
•Anisus septemgyratus (ROSS) 
•Anisus leucostoma (MILLET) 
•Anisus vortex (L.) 
Aplexa hypnorum (L.) 
Galbe truncatula (O. F. MÜLL.) 
•Radix peregra (O. F. MULL.) 
Lymnaea tnmcatula (O.F. MÜLL.) 

sz5 Abida frumentum (DRAP.) 

o. meghatározott fajok, 
determined species 

0 előforduló fajok 
found species 

Xeroterm fajok Chondrula tridens (O. F. MULL.) 

o. meghatározott fajok, 
determined species 

0 előforduló fajok 
found species 

III. Löszfajok 

o. meghatározott fajok, 
determined species 

0 előforduló fajok 
found species 

L, 
Nedvességet és 

hideget 
tűrő fajok 

UTrichia hispida (L.) 

Vertigo substriata (JEFFR.) 
o. meghatározott fajok, 

determined species 

0 előforduló fajok 
found species 

L 2 

Szárazságot és 
hideget tűrő fajok 

Columella 
columella (G.MARTENS) 
•Columella edentula (DRAP.) 
Vertigo parcedentata (A. BRAUN) 
Discus ruderatus (FERUSS.) 

A felszíni vizek oxigéntartalma függ egyrészt az atmoszférával való 
érintkezéstől, másrészt a növények asszimilációs tevékenységétől. A hideg víz 
több oxigént képes felvenni, mint a meleg. A mi esetünkben az értéke 8,6-30,8 
között változott. Mint látható, a legkisebb értéket a 3. sz. fúrásból származó talaj
víz mutatta, amelynél az előzőekben ismertetett befolyások lényegtelenek. A 
felszíni minták azonban nagyobb mennyiségű oxigént oldottak (II. táblázat). 
természetesen az oxigén telítettségi koncentráció is ennek megfelelően változott, 
az 1. sz. mintáé 10,23, a 2. számúé 9,24, a 3. mintáé 8,62, a 4. számúé 8,66 és az 5. 
sz. mintáé 8,82 volt. 

A III. táblázat a vizsgált vízminták kation és anion tartalmát mutatja. A kationok 
közül mindegyikben a N a + éri el a legnagyobb mennyiséget. Értéke 160,70-
265,00 mg/l között változott. Legnagyobb értéke a 3. sz. fúrás talajvíznek, leg
kisebb pedig az 5. sz. felszíni víznek volt. A nagy értékek a késő őszi mintavétel 
eredményei, vagyis a nyár végi jelentős evaporációnak köszönhetők. 



II. táblázat A Péteri-tavi és környéki vízminták fizikai tulajdonságai 
Table II The physical characteristics of the water samples, Péteri Lake 

A minta 
száma 

A mintavétel 
ideje 

Óra Helye Zavarosság Szín 
Hőmérséklet 

Levegő Víz 
°C °C 

pH 
Elektromos 

vez. kép. 
Lfjis/cm 

Redox 
potenciál 

mV 

Karbonát
keménység 

°dH 

Összes 
keménység 

°dH 

Oxigén
tartalom 
0 2 m g / l 

1. 1993.09. 08. 15 
3. sz. f. 

1,5 m 
Tiszta Színtelen 29 ,3 14,2 8,6 2 8 3 0 6 0 9 6 5 5 8 8,6 

2. 1993.09. 09. 17 Tóvíz 
Fehér- Sárgás

zöld 
2 7 , 5 2 5 , 7 8,5 1320 33 15 

з. 1993.09. 16. 15 Felszín 2 8 , 4 2 2 , 4 10,02 9 7 0 401 21 11 15,8 
4. 1993.09. 30. И Felszín Zöldes 18,5 14,3 10,0 1280 4 1 0 2 6 13 2 5 , 4 
5. 1993. 10. 08. 1 1 3 0 Felszín 22 ,7 21 ,5 9 ,75 1060 3 9 8 2 8 15 30 ,8 

III. táblázat A Péteri-tavi és környéki vízminták kémiai tulajdonságai 
Table III The chemical characteristics of the water samples, Péteri Lake 

м_ nta szám: 1 2 3 4 5 

Kation mg/l mmol(eq) mmol(eq)/ 
% mg/l 

1 %
 4) mg/l 

1 % mg/l mmol(eq)/ 
1 

mmol(eq)/ 
mg/l 

mmol(eq)/ 
I 

mmol(eq)/ 

Li 0,033 0,016 0,012 0,014 0,008 
Na* 265,00 11,527 35,9 237,70 10 34 64,8 164,3 7,147 61,3 230,70 10,35 66,9 160,7 6,99 54,4 

k: 17,31 0,443 1,4 14,92 2,4 16,26 0,416 3,6 15,87 0,406 2,7 16,88 0,436 3,4 
111,70 5,574 17,4 26,49 1,322 8,3 14,21 0,709 6,0 8,87 0,443 2,9 26,98 1,346 10,5 

M g - > 76,80 14,533 45,3 47,46 3,901 24,5 41,22 3,388 29,1 50,20 4,126 27,5 49,49 4,068 31,7 
S r ,160 5.179 0,098 0,05 0,199 

,0 46 ),027 ,015 0,006 0,032 
5 0,005 ),079 0,003 ,02 9 0,019 0,058 

М п Л A 23 ,021 ,00 8 0,004 0,04 
>572,087 32,082 100 326,892 15,948 100 2 6, 52 11,66 100 305,72 15,1 100 254,39 12,834 100 

_Anlon 
112 00 2,329 7,9 70,7 1,47 8,6 51.C 1,061 9,2 49,0 1,02 7,1 33,4 0,695 5,8 

c i - 102 00 2,882 9,8 101,0 2,85 16,6 67, 1,892 16,3 81,0 2,284 16,0 37,3 1,052 8,7 
?" 1,12 0,5 0,6 Nyom 0,4 

N 0 3 Nyom 11,3 0,18 1,1 6,3 0,111 1,0 Nyom 0,4 0,006 
N0 2 " Nyom Nyom Nyom Nyom 

HCO3" 1411,54 23,140 78,1 726,81 11,92 69,4 458,1 7,51 64,8 570,7 9,355 65,6 606,04 9,935 82,4 
CO3 2" 37,50 1,250 4,2 22,5 0,75 4,3 30,6 1,02 8,7 48,45 1,615 13,3 11,25 0,375 3,1 

1666,16 2 9 , 6 0 , 100 932,81 17,17 100 6 ,4 ,3 11,594 100 749,1 14,27 100 668,79 12,063 100 
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Relatíve jelentős 15,87-17,31 mg/1 értékkel jelen van a K + is. A legnagyobb 
értéket itt is az 1. sz. vízminta érte el. Az alkáli fémek közül 0,012-0,033 mg/l 
értékű még a litium. Az utóbbi nagyobb érték itt is az 1. sz. mintában volt. 

A C a 2 + 8,87-111,70, a M g 2 + pedig 41,22-176,80 mg/l közötti értéket ér el. 
Ismételten az 1. sz. minta értékei mutatják a maximumot. Fontos megjegyezni, 
hogy a víz M g 2 + tartalma minden esetben jóval meghaladta a C a 2 + értékét. Ez a 
dolomitiszap képződésnél fontos tényező ( M Ü L L E R et al. 1972; M O L N Á R 1980). A 4. 
sz. minta kis C a 2 + tartalma valószínűleg azzal függ össze, hogy a vízből az őszi 
időszakra a karbonátkiválás már jórészt befejeződött, és így a C a 2 + mennyisége 
erősen lecsökkent, illetve elfogyott, úgy, mint ezt a fülöpházi Szappanosszék
tónál korábban tapasztaltuk ( M O L N Á R & M U R V A I 1976). 

Az alkáli földfémek közül előfordul még a stroncium 0,050-1,160 és a bárium 
0,006-0,046 mg/1 értékkel. Mindkét esetben a legnagyobb érték továbbra is az 
1. sz. mintában volt. A vas és a mangán 0,015-0,058, illetve 0,008-0,040 mg/1 
értékével relatíve kis mennyiségben van jelen. 

Az anionok közül a hidrogénkarbonát messze kiemelkedő szerepű, értéke 
458,1-1411,54 mg/l között alakult. 

Az anionok közül fontos komponens volt még a szulfát, amely 33,4-112,0 mg/l 
között változott. Ezt a klorid követte, amely 37,3-102 mg/l közötti volt. A fluor és 
a nitrit, valamint a nitrát alárendelt szerepű. 

A C 0 3

2 " 11,25^48,45 mg/l közötti értéket mutatott. 
Összegezve megállapítható tehát, hogy a vizek jelentős oldott sótartalommal, 

nagy pH értékkel, nátrium, magnézium és részben kalcium értékkel rendel
keznek. Az anionok közül a hidrogénkarbonát, a C 0 3

2 " a szulfát- és a klorid
tartalmuk a legnagyobb. A vizek összetételéből az is megállapítható, hogy 
mindazok az elemek jelen vannak benne, amelyek a karbonát (kalcit-dolomit) 
keletkezését lehetővé teszik. 

A II. táblázat tartalmazza még ugyanezen vízminták karbonát- és összes 
keménység értékeit is, amelyek elsősorban a kalcium és a magnézium ion 
koncentrációjától függenek. A karbonátkeménység 21-65 °dH, az összkeménység 
pedig 11-58 °dH közötti volt. A vizek közül e szerint a 3. sz. középkemény 
(8-12 °dH között), a 2. és 4. sz. a meglehetősen kemény (12-18 °dH) és az 1. sz. 
minta a nagyon kemény ( > 30 °dH) vizek csoportjába tartozik. 

A tó kialakulása, fejlődéstörténete és a tavi üledék keletkezése 

A tó a Duna-Tisza közi futóhomokhátság ENy-DK-i irányú buckasora között 
deflációs mélyedésben jött létre. D-i részén csatlakozott hozzá a vele Ny-on 
párhuzamos, kisebb deflációs mélyedés. A futóhomok, mivel a legfiatalabb lösz 
felett települ, holocén korú. A tó ezen a futóhomokon a holocén csapadékosabb 
szakaszában, a magasabb talajvízálláskor jött létre, amikor a buckasor közötti 
mélyedésben a talajvíz a felszín fölé emelkedett. 

A tó vize nagy sókoncentrációjú, magas p H értékű, jelentős nátrium, 
magnézium, kalcium és hidrogénkarbonát tartalmú volt. Mindezek az elemek 



MOLNÁR В., U. SCHNEIDER-LÜPKES: AZ időszakos Péteri-tó keletkezése és üledékképződése 491 

IV. táblázat A szervetlen karbonátkiválás módjai a tavakban (MÜLLER et al. 1972) 
Table IV The types of inorganic carbonate precipitation in the lakes (MÜLLER et al. 1972) 

I. C 0 2 vesztés vagy elvonás hatására, amely a 
következőképpen jön létre 

1. A p-t feltétel megváltozása I. C 0 2 vesztés vagy elvonás hatására, amely a 
következőképpen jön létre 2. Növényi asszimiláció a) Makrofiton 
I. C 0 2 vesztés vagy elvonás hatására, amely a 
következőképpen jön létre 2. Növényi asszimiláció 

b) Mikrofiton 
II. Evaporáció 
III . Különböző víztestek keveredése 

nyár végére a víz magas hőmérséklete, és így nagy evaporációja miatt, még 
tovább koncentrálódtak. 

M Ü L L E R et al. (1972) szerint a szervetlen karbonátkiválásnak több oka lehet (IV. 
táblázat). A Péteri-tónál mint láttuk a tóvíz augusztus végére többé-kevésbé már 
kiszáradt, így a karbonát kiválásban a különböző vizek pl. a csapadékvíz kevere
dése nem jöhetnek számításba. Felszíni víz esetén ugyancsak kevésbé befo
lyásolhatja a p megváltozása. A karbonát szervesanyag tartalma miatt azonban a 
növényzet biztosan szerepet játszott. A korábbi tavi karbonát oxigén- és szén
stabilizotóp vizsgálat kiderítette, hogy ott ahol a karbonátkiválásban a növényzet 
széndioxid elvonása a fontosabb ott az oxigén- és szén-stabilizotópok értékei 
negatívabbak. Ilyenek voltak pl. a tőzeges Kolon-tó, vagy az ásotthalmi tavak 
karbonátüledékei. Ezeknél a kivált karbonátok kalcit összetételűek és csigákban 
gazdagok voltak, mert az utóbbiak a vízből testük felépítéséhez a mészanyagot 
könnyebben kiválasztották. 

Amikor viszont a karbonát-kiválásban az evaporáció a fontosabb a karbonátok 
stabil izotópjai kisebb negatív értékűek, vagy az oxigénstabilizotóp még gyengén 
pozitív is lehet. 

Ilyenkor nagy magnézium tartalmú kalcit válik ki, amelyet a tóvíz kalciummal 
szembeni magnézium többlete tesz lehetővé. Ez valószínűleg koradiageneti-
kusan dolomittá alakul át. Ebben az esetben csigákban szegény az üledék, mert a 
víz nagy sótartalma miatt a nem optimális biotóp és a váz felépítéshez a jelenlévő 
nagy magnézium tartalom miatt a meszet is nehezebb kiválasztani. A Duna-Tisza 
közén ilyen tó típus volt a szintén a KNP-hez tartozó Kisréti-, vagy a Bugac 
melletti Ródliszék-tó, de a Fertő-tó is ( M O L N Á R & B O T Z 1966; M O L N Á R & D I N K A 
1997). 

A fentiek ismeretében analógiák alapján megállapítható tehát, hogy a Péteri
tóban amikor a kivált karbonát kalcit összetételű volt a karbonát kiválásban a 
növényzet széndioxid elvonó hatása játszott fontosabb szerepet. Amikor viszont 
a dolomit uralkodik ott az evaporáció volt a jelentősebb. Azokon a helyeken, ahol 
a vízborítás állandóbb volt, ott viszont még a tőzegképződés is megindult. 

A tavi összesítő szelvényben láttuk (4. ábra) a szelvény alján és tetején a dolomit 
a közepén pedig a kalcit uralkodott, ezért a terület holocén éghajlatában két 
szárazabb és egy nedvesebb időszakot lehet megkülönböztetni. 

A nagy porozitású mész- és dolomitiszapon áthaladó tó- és csapadékvíz az 
anyag egy részét a fekü homokba mosta át, és így jött létre a karbonátos homok. 
Közben az oxidációs folyamat eredményeként ez a homok több esetben vas
foltossá is vált. 

A szárazabb időszakokban, mint pl. az 1985-től kezdődőben is, a talajvízszint a 
karbonátiszap mélyebb részéig süllyedt. Ennek eredményeként diagenetikus 



492 Földtani Közlöny 131/3-4 

folyamatként póruskitöltő cementképződés indult meg, amely a karbonát egy 
részét cementálta. 

A szél a környező futóhomok területről időnként nagyobb mennyiségű 
homokot fújt a tóba, amely különösen a peremeken a karbonát felszínére 
rakódott. Az újabb magas vízállás karbonátképződménye ezeken a helyeken már 
erre a homokra rakódott rá. 

A vízborítás időszakosságát a tavi karbonátban a vízi és száraztérszíni fosszíliák 
együttes megjelenése igazolja. 
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Táblamagyarázat - Explanation of Plates 

I. tábla - Plate I 

(Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek - SEM photographs) 

a cementált karbonát, a kép felső részén elsődleges, koradiagenetikus, (Füchtbauer-féle 
(1988), „A" típusú cement) póruskitöltő magnézium-kalcit-mikrit és mikropátit látható. A 
szövet Dunham-féle osztályozással (DUNHAM 1962) mud supported típusú. Középen litoklaszt 
van, amely valószínűleg kvarcszemcse. A felvétel alsó részén ez diagenetikus blokkcementtel 
érintkezik, amelyet DUNHAM &KRINSLEY (1969) meniszkuszcementnek nevez. Ez a meteorikus 
víz (jelenleg talajvíz) diagenetikus hatására jön létre. 

я Cemented carbonate; in the upper part of the photomicrograph primary early diagenetic samples are 
visible (by FÜCHTBAUER 1988 type "A" cement) pore-filling with magnesium-calcite micrite and 
microsparite. A texture type is mud-supported by the DUNHAM classification. In the middle 
section is a lithoclast, which is probably quartz-grain. In the lower part of the photomicrograph contact 
can be seen with diagenetic block-cement. This is referred to as DUNHAM (1962) meniscus-cement. This 
cement developed on the diagenetic influence of meteoric water (here groundwater) 

b ugyanazon karbonát nem orientált, szerves kiválású mikritje, amely uralkodólag a szervetlen 
kiválású karbonátokra jellemző (FLÜGEL 1978) 

b The organic development of micrite of the same carbonate is not oriented. It is characterestics of which 
have a dominance in the inorganic diagenetic carbonate (FLÜGEL 1978) 

с póruskitöltő kusza elrendeződésű, tűs cement kristályok, amelyek a freatikus (a talajvíz alatti) 
genetikus övben keletkeznek, 

с Intergrown needle cement crystals are filling the pores. These are predominant in the inorganic 
precipitation 

d a kalcitkristályok laza kapcsolódása. 
d Loose contact of calcitre-crystals 

e valószínűleg áthalmozott bryozoa-kolónia és drúzás pátit, a vasfoltos karbonátkőzetből (9. sz. 
fúrás 1,5-1,63 m). 

e Probably reworked Bryozoan colony and drusy sparite from iron-spotted carbonate rocks (Borehole No. 
9 1.5-1.63 m) 

f karbonátpadból törtkalcitos blokkcement-kristály, amely tipikusan a freatikus öv 
képződménye. A minta pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat előtt H 2 0 2 - v e l volt kezelve 
(11. sz. fúrás 0,5-0,8 m). 

/ Faulted calcite-blockcement crystal from the carbonate bed, which is typical in the freatic zone. Before 
the SEM investigation the sample was treated with H202 Borehole No. 11 0.5-0.8 m 

II. tábla - Plate II 

(Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek - SEM photographs) 

a a tó déli részéről, a kiszáradt tófenékről származó minta. Gyöngyfűzérszerű tömlőkkel és 
penészszerű fonalgombákkal, 

я Sample from the southern part of the dried lake. Strings of pearls-like hoses and mould-like 
microspore. 

b karbonátos homok H 2 0 2 -vei kezelt, 0,63 mm-nél durvább frakciója. A felvételen uralkodólag 
koptatott sziliciklaszt (kvarc) szemcsék vannak, kisebb mennyiségben pedig a felvétel bal 
felső és jobb alsó sarkában karbonát kiválás látható. 8. sz. fúrás 0,4-0,65 m 
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b A coarser fraction (>0.63 mm) carbonate sand, with treated the H 2 0 2 . The photomicrograph shows 
predominance of aeolian siliciclastic (quartz) grains, on the left upper side and the right lower side 
carbonate precipitation is visible. Borehole No. 8. 0.4-0.65 m 

с fosszilis Characeae oogonium vége. 1 4 . fúrás 1 , 5 2 - 1 , 7 0 m 
с The edge offossilien Characean oogonium. Borehole No. 14. 1.52-1.7 m 

d ugyanazon Characeae oldalnézetben 

d Side view of same Charaean 
e futóhomokból édesvízi szivacstűk. 9 . sz. fúrás 1 , 6 3 - 1 , 9 0 m 
e Freshwater spicule from aeolian sand Borehole No. 9. 1.63-1.90 m 

f valószínűleg Bithynia (B.) leachi (SHIPPARD, 1 8 2 3 ) Operculum képe. 
/ Operculum of IBithynia (B) leachi (SHIPPARD 1823) 

III. tábla - Plate III 

(Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek - SEM photographs) 

a Ostracoda hátoldali (?) nézete a 1 4 . sz. fúrás 1 , 5 2 - 1 , 7 m, karbonátos homokból 
a Rear side of Ostracodan, from carbonate sand. Borehole No. 14. 1.52-1.7 m 

b Ostracoda jobb (?) teknő, ugyanonnan. 
d Right shell of Ostracoda, from the same site 

с allochton bryozoa-kolónia a 9 . sz. fúrás 1 , 5 - 1 , 6 3 m vasfoltos karbonátjából. 

с Allochthonous Bryozoan colony, from the iron-spottted carbonate. Borehole No. 9. 1.5-1.63 m 
d fiatal Armiger crista (LINNÉ 1 7 5 8 ) ugyanonnan, az alsó oldala. 
d Lower side of young Armiger crista (LINEAUS 1758), from the same site 
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