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A természeti okok, illetve az emberi beavatkozások hatására bekövetkezõ, a talaj termékenységét csökkentõ folyamatok egyike a
talajsavanyodás. Ugyanakkor kérdés, hogy a savanyú talajok minden esetben valamilyen külsõ hatásra jöttek-e létre, vagy az adott
környezetben a földtani felépítés következtében nem is alakulhatott ki más. Erre a kérdésre kerestük a választ, amikor megvizsgáltuk,
és összefüggéseiben értékeltük a Bugaci és a Fülöpi mintaterület felszíni felszín-közeli képzõdményeinek a kalcium-karbonát tar-
talmát.

A két nevezett mintaterületet 89, illetve 110 db 10 méteres mélységû, 500, illetve 1000 méteres rácstávolságú háló mentén
telepített fúrással tártuk fel, hogy elvégezhessük a talajok és alapkõzetük területi és mélységi összehasonlítását. A fúrások
mintaanyagát a BFK módszer elõírásainak megfelelõ kitüntetett mélységekbõl, azaz a talaj felsõ és alsó (A, illetve A1 és A2) szintjébõl,
a talaj alapkõzetébõl (C szint), a talajvíz jelentkezési mélységébõl és az állandóan talajvízzel borított zónából, mintáztuk meg. A
begyûjtött mintaanyag mésztartalmát Scheibler-módszerrel határoztattuk meg a MÁFI üledékföldtani laboratóriumában.

Jelen dolgozatban a két mintaterület felszíni–felszín-közeli képzõdményein azt vizsgáljuk, milyen területi, illetve mélységbeli elõ-
fordulású az üledékek szélsõségesen kicsi (kevesebb mint 5%), vagy szélsõségesen nagy (több mint 30%), illetve átlagos (5–30%
közötti) CaCO3-tartalma.

A 49 km2 nagyságú Bugaci mintaterületet a községtõl nyugatra jelöltük ki úgy, hogy kiterjedjen az Õsborókás keleti peremére is.
A mintaterület két, északnyugat-délkeleti irányú dombsor peremét, és a köztük lévõ hasonló irányú laposabb részt fedi le. A felszíni–
felszín-közeli képzõdmények uralkodóan eolikus üledékek, futóhomok és lösz. A felszínen mindenütt homok van, kivéve az egykori
szikes tavak mára már kiszáradt medreit. Ezekben ugyanis agyagos finom kõzetliszt, illetve finomkõzetlisztes agyag a felszíni
képzõdmény. Ez a tavi üledék nagymértékben elmeszesedett s gyakori, hogy a felszínen, vagy közvetlenül a felszín alatt vékony
mésziszap réteg alakult ki. A terület középsõ részén egy körülbelül 2–4 km széles sávban a 10 méteres szelvény egészében homokot
tártunk fel, ettõl északkelet és délnyugat felé a homok vékonyodik, és a 2–6 méteres vastagságú homokréteg alatt 4–8 méteres
vastagságú lösz található. A mintaterület nyugati és déli peremén kisebb-nagyobb foltokban a futóhomok és lösz 2–3 méteres rétegek-
ben többször váltakozva települ egymásra. Északon egy nagyobb és keleten két kisebb foltban hasonló kifejlõdésben futóhomok és
agyag váltakozik. Ez azt bizonyítja, hogy a buckák közötti laposokban lévõ és ismételten kialakuló tavak finom üledékét a szélfúvás
hatására újra és újra beborította a futóhomok.

A 16 km2 nagyságú Fülöpi mintaterületet Nyírlugos, Penészlek, Fülöp községek közötti térségben jelöltük ki. A terület felszínére
az északkelet–délnyugati irányban elnyúló hátak, homokdombok és a köztük lefutó völgyek a jellemzõk. A völgyekben sok helyütt
csatornák húzódnak, amelyek a laposok vizét vezetik el. A terület felszíni–felszín-közeli képzõdményei itt is uralkodóan eolikus
üledékek, futóhomok és lösz, de néhol (a felszínen és a mélyebb rétegekben is) kisebb területi kiterjedésben megtalálható a buckák
közötti laposok finomabb tavi üledéke, az agyagos kõzetliszt, illetve kõzetlisztes agyag is. A felszínen egyetlen folt kivételével min-
denütt futóhomok van, melynek vastagsága legalább 2–3 m, de sok helyen eléri, sõt meghaladja a 10 m-t is. A homok alatt általában
legalább 2–3 m-t, de sok helyen akár az 5 m vastagságot is elérõ löszréteg található.

Összevetve a két terület felszínközeli képzõdményeinek kalcium-karbonát tartalmát ábrázoló térképeket, szembeötlõ a két terület
különbsége, annak ellenére, hogy mindkettõt azonos genetikájú üledékek, döntõen futóhomok és lösz építik föl. Ez a számottevõ
különbség a futóhomokok származási kõzetének különbségébõl ered. A Duna–Tisza közi hátság futóhomokjai a Duna-völgyben le-
rakódott homokból származnak, és a dunai homoknak eredendõen nagy a karbonáttartalma, ugyanis a kvarcszemcséken túl több-
kevesebb kalcit és dolomit szemcse is található benne. A nyírségi homok tiszai eredetû, s ebben a homokban a kvarcszemcsék jelen-
léte az uralkodó, karbonát szemcsék alig, vagy nem találhatók bennük. Ez az egyik oka annak is, hogy a Duna–Tisza közi hátságra
jellemzõek a meszes (és dolomitos) tavi üledékek, a mésziszap, valamint a talajvíz ingadozási zónájában a mészakkumulációs szin-
tek kialakulása. A Nyírségben ilyen típusú képzõdmények csak elvétve találhatók.

De nemcsak a szélsõségesen nagy karbonát tartalmú képzõdmények elterjedése közötti, hanem az átlagos eloszlásban meglévõ
különbség is a jellemzõ a két területre. A Fülöpi mintaterületen uralkodó az egyenletesen kicsi (kevesebb, mint 5%) mészkarbonát
eloszlás, és nem találunk egyenletesen átlagos eloszlású (5–30%) karbonáttartalommal jellemezhetõ területeket. A Bugaci
mintaterületen ezzel szemben ez utóbbi nagy területeket foglal el. Hasonlóan nagyok a Bugaci mintaterületen azok a területek, ahol



Bevezetés

A természeti okok, illetve az emberi beavatkozások
hatására bekövetkezõ, a talaj termékenységét csökkentõ
folyamatok egyike a talajsavanyodás. Természetes folya-
matok eredményeként ott jelentkezik, ahol a talajképzõdés
következtében a kalciumionok kimosódnak a talajból, és a
talajkolloidok felületét elsõsorban hidrogén- és alumínium-
ionok borítják. Az emberi beavatkozások közül a savanyú
hatású mûtrágya és szerves trágya (KISS, DOMBOVÁRI

1990) intenzív használata, a különbözõ savanyú kémhatású
ipari termékek és hulladékok, valamint a savas esõk
okozhatnak savanyodást. Ugyanakkor föl kell tennünk a
kérdést, hogy a savanyú talajok minden esetben valamilyen
külsõ hatásra jöttek-e létre, vagy az adott környezetben a
földtani felépítés következtében nem is alakulhatott ki más.
Erre a kérdésre kerestük a választ, amikor megvizsgáltuk,
és összefüggéseiben értékeltük a Bugaci és a Fülöpi minta-
területek felszíni felszínközeli képzõdményeinek a kal-
cium-karbonát tartalmát.

A területek feldolgozása során tanulmányoztuk PÉCSI

MÁRTON és munkatársai leírásait (PÉCSI et. al. 1961 és
1967), RÓNAI ANDRÁS Alföldrõl írt monográfiáját (RÓNAI

1985), BORSY ZOLTÁNnak a Nyírség természeti föld-
rajzáról írt mûvét (BORSY 1961), STEFANOVITS PÁL talaj-
tanát (STEFANOVITS 1975), CSÁGOLY ÉVÁnak a fel-
színközeli képzõdmények kalcium-karbonát-tartalmáról
írt cikkét (CSÁGOLY 1976), valamint figyelembe vettük a
saját korábbi munkáink eredményeit is (KUTI, FARKAS,
MÜLLER 1990 és más nem publikált adatok).

Anyag és módszer

A Bugaci mintaterületen 89 darab, a Fülöpi minta-
területen pedig 110 darab 10 méteres mélységû sekély-
fúrást mélyítettünk le közel négyzethálós rendszerben. Az
elõbbi területen a fúrások 500, illetve 1000 méteres rács-
háló (a mintaterület közepén sûrûbben, a szélein ritkáb-
ban) mentén, míg az utóbbin egyöntetûen 500 méteres 
rácsháló mentén lettek kijelölve. Az ily módon telepített
fúráshálózat lehetõvé tette a talajok és alapkõzetük területi
és mélységi összehasonlítását.

A fúrások mintaanyagát a területen részletesen leírtuk,
és a makroszkópos leírás alapján megmintáztuk. Egyrészt
a teljes szelvénybõl általános szedimentológiai vizsgálatra
vettünk mintát, részint a BFK-módszer elõírásainak
megfelelõ, kitüntetett mélységekbõl, azaz a talaj felsõ és
alsó (A, illetve A1 és A2) szintjébõl, a talaj alapkõzetébõl (C
szint), a talajvíz jelentkezési mélységébõl és az állandóan
talajvízzel borított zónából, általában a fúrás talp-
mélységébõl (KUTI, TULLNER 1994 és BARTHA, FÜGEDI,
KUTI 1991). Ez utóbbi mélységbõl akkor is vettünk mintát,
ha a 10 méteres fúrás nem érte el a talajvíz szintjét. Ekkor
természetszerûleg a talajvíz jelentkezési mélységébõl nem
tudtunk mintát venni, pl. a Fülöpi mintaterületen a legtöbb
esetben ez fordult elõ.

A begyûjtött mintaanyagot a MÁFI laboratóriumaiban
vizsgáltattuk meg. Az üledékek szemcseösszetételének
megállapítása szitálással, illetve ülepítéses eljárással
(Köhn-módszer) történt. A mésztartalmat Scheibler-mód-
szerrel határoztattuk meg.

Jelen dolgozatban a két mintaterület felszíni–felszín-
közeli képzõdményei mészkarbonát-tartalmának az össze-
hasonlító értékelését végeztük el úgy, hogy azt vizsgáltuk,
milyen területi, illetve mélységbeli elõfordulású az
üledékek szélsõségesen kicsi (kevesebb mint 5%), szél-
sõségesen nagy (több mint 30%), illetve átlagos (5–30%
közötti) CaCO3-tartalma. A karbonátok vizsgálatából az
adott terület potenciális savanyodására következtethetünk,
mivel savanyodás hatására a karbonátok oldódása indul
meg elõször és a karbonátok mennyiségének jelentõs
csökkenése után jut szerep a többi puffer anyagnak. A kar-
bonátok mennyiségének és típusának (gyorsan oldódó
vagy lassan oldódó karbonátok) meghatározása sok minta
esetén is viszonylag gyors eredményt ad, így alkalmas
nagyobb területek savanyodás-érzékenységének megál-
lapítására.

A Bugaci mintaterület

A 49 km2 nagyságú Bugaci mintaterületet a községtõl
nyugatra jelöltük ki úgy, hogy kiterjedjen az Õsborókás
keleti peremére is. A mintaterület két, északnyugat–
délkeleti irányú dombsor peremét, és a köztük lévõ hason-
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a karbonátszegény felszíni üledék alatt, a mélyebb rétegekben átlagos karbonáttartalmú képzõdmények vannak. Ilyen foltok kisebb
mértékben a Fülöpi mintaterületen is találhatók, de ezek kõzetkifejlõdése jelentõsen eltér a bugaciétól. Itt ugyanis a felszíni homok
teljes vastagságában karbonátszegény, s csak a 7–8 méteres mélységben jelenik meg 10% körüli karbonáttartalom az üledékekben,
általában ott, ahol a felszíni futóhomokot lösz váltja föl. Tehát itt eredendõen savanyú föltani közegrõl beszélhetünk. A Bugaci
mintaterületen a karbonátszegény felszíni képzõdmény alatt közvetlenül átlagos karbonáttartalmú képzõdmények vannak, amelyek a
továbbiakban a szelvény egészére jellemzõk. E területekrõl feltételezhetjük, hogy felszínük valamilyen hatásra elsavanyodott.

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a területek kalcium-karbonát tartalma a felszíni–felszín-közeli képzõdményektõl füg-
gõen nagy változatosságot mutathat, melyet még befolyásolnak a területet ért különbözõ hatások is. Az is egyértelmû, hogy a sava-
nyodás tényének megállapításához nem elegendõ a felszíni képzõdmény, a talaj ismerete, hanem vizsgálni kell a felszín-közeli
képzõdmények egészét, hiszen csak így tudjuk elkülöníteni a savanyodott talajokat, az eredendõen savanyú földtani közegben
kialakultaktól, és ennek ismeretében tudjuk megválasztani a mûvelés és védelem megfelelõ módját.



ló irányú laposabb részt fedi le. A felszíni–felszín-közeli
képzõdmények uralkodóan eolikus üledékek, futóhomok
és lösz. A felszínen döntõen homok van, az egykori szikes
tavak mára már kiszáradt medreit azonban agyagos

finomkõzetliszt, illetve finomkõzetlisztes agyag tölti ki.
Ez a tavi üledék nagymértékben elmeszesedett s gyakori,
hogy a felszínen, vagy közvetlenül a felszín alatt vékony
mésziszap réteg alakult ki (1., 2. és 3. ábra).
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1. ábra. 1032. sz. fúrás rétegsorának szemcseösszetétele és CaCO3-tartalma, Bugac
Figure 1. Grain composition and CaCO3 content of sequence of borehole 1032, Bugac

2. ábra. 1049. sz. fúrás rétegsorának szemcseösszetétele és CaCO3-tartalma, Bugac
Figure 2. Grain composition and CaCO3 content of sequence of borehole 1049, Bugac



A terület középsõ részén egy körülbelül 2–4 km szé-
lességû sávban a 10 méteres szelvény egészében
homokot tártunk fel. Ettõl északkelet és délnyugat felé a
homok vékonyodik, és a 2–6 méteres vastagságú
homokréteg alatt 4–8 méteres vastagságú lösz található.
A mintaterület nyugati és déli peremén kisebb-nagyobb
foltokban változatos kifejlõdésûek a felszín-közeli
képzõdmények: a futóhomok és lösz 2–3 méteres
rétegekben többször váltakozva települ egymásra. Észa-
kon egy nagyobb és keleten két kisebb foltban hasonló
kifejlõdésben futóhomok és agyag váltakozik. Ez azt
bizonyítja, hogy a buckák közötti laposokban lévõ és
ismételten kialakuló tavak finom üledékét a szélfúvás
hatására újra és újra beborította a futóhomok.

A talajvíz mélysége rendkívül változatos. A laposok-
ban és az egykori tavak helyén 1–2 méter közötti, a nagy
vastagságú homokkal borított területeken 4 méter alatti,
sõt délnyugaton jelentõs nagyságú területen 10 méternél
mélyebben van.

A felszíni képzõdmények (A szint) mészkarbonát-tar-
talma döntõen kevesebb mint 5%. A terület délnyugati sar-
kában és középen egy északnyugat délkeleti irányú sávban
5–30% közötti a karbonáttartalom, s e sáv közepén több
kisebb-nagyobb foltban 30%-ot meghaladó értékek van-
nak. Ezek a kiszáradt tómedrek mésziszapos üledékei
(4. ábra).

A talaj anyakõzetének szintjében (C szint) növekszik
az üledékek karbonáttartalma, ami a terület több mint két-
harmadán 5% fölötti érték. A 30%-ot meghaladó mennyi-
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3. ábra. A tízméteres összlet kõzetkifejlõdési térképe, Bugac
Figure 3. Rock development map of the ten-metre complex,

Bugac

4. ábra. A felszíni képzõdmények CaCO3-tartalma, Bugac
Figure 4. CaCO3 content of the superficial formations, Bugac

5. ábra. A talaj alapkõzetének CaCo3-tartalma, Bugac
Figure 5. CaCo3 content of the parent rock, Bugac



ségû kalcium-karbonátos területek nagysága körülbelül
megegyezik az A szintben található területnagyságokkal,
de a foltok alakja és mérete eltér attól. Néhány helyen ott
is található ilyen mennyiségû mészkarbonát, ahol a felszí-
nen nem. Ez azt jelenti, hogy az itteni egykori tómedret
már homokkal terítette be a szél (5. ábra).

A 10 méteres mélység felé haladva fokozatosan
növekszik az 5–30% közötti CaCO3-ot tartalmazó üle-
dékek területe és csökken az 5%-nál kevesebbet, valamint
a 30%-nál többet tartalmazó képzõdmények területe. A
talpmélységben a kevés mészkarbonátot tartalmazó
képzõdmények már csak elszórtan, kisebb foltokban
jelennek meg, a nagyon sok karbonátot (több mint 30%)
tartalmazó üledék pedig csak egy kis foltban található
(6. ábra).

A területen a felszín-közeli összlet karbonáttartalmát
tekintve megállapíthatjuk, hogy közel azonos azoknak a
területeknek a részaránya, ahol egyenletes eloszlásban
5–30% közötti az,. illetve egyenletes eloszlású, de 5%-
nál kevesebb a CaCO3 mennyisége egész szelvényben,
továbbá ahol a felszínen kevesebb mint 5% és a nagyobb
mélységekben egyenletes eloszlásban 5–30% közötti
karbonát található. Kisebb foltokban van 30%-nál több
kalcium-karbonát a felszínen, illetve az anyakõzetben.
Hasonlóképpen csak kisebb foltokban fordul elõ, hogy a
felszíni 5%-nál kevesebb karbonáttartalom együtt jelen-
tkezik a mélyebb rétegekben 30%-ot meghaladóval
(7. ábra).

A Fülöpi mintaterület

A 16 km2 nagyságú Fülöpi mintaterületet Nyírlugos,
Penészlek, Fülöp községek közötti térségben jelöltük ki. A
terület felszínére az északkelet–délnyugati irányban
elnyúló hátak, homokdombok és a köztük lefutó völgyek a
jellemzõk. A völgyekben sok helyütt csatornák húzódnak,
amelyek a laposok vizét vezetik el.

A terület felszíni–felszín-közeli képzõdményei itt is
uralkodóan eolikus üledékek, futóhomok és lösz, de néhol
(a felszínen és a mélyebb rétegekben is) kisebb területi ki-
terjedésben megtalálható a buckák közötti laposok fino-
mabb tavi üledéke, az agyagos kõzetliszt, illetve kõzetlisz-
tes agyag is. A felszínen egyetlen folt kivételével mindenütt
futóhomok van, melynek vastagsága legalább 2–3 m, de
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6. ábra. A talpmélységben található képzõdmények CaCO3-
tartalma, Bugac

Figure 6. CaCO3 content of the formations at the bottom
depth of the borehole, Bugac

7. ábra. A CaCO3-tartalom eloszlása a felszínközeli összlet-
ben, Bugac

Figure 7. CaCO3 content-distribution in the near-surface
complex, Bugac
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8. ábra. 1860. sz. fúrás rétegsorának szemcseösszetétele és CaCO3-tartalma, Fülöp
Figure 8. Grain composition and CaCO3 content of sequence of borehole 1860, Fülöp

9. ábra. 1828 sz. fúrás rétegsorának szemcseösszetétele és CaCO3-tartalma, Fülöp
Figure 9. Grain composition and CaCO3 content of sequence of borehole 1828, Fülöp



sok helyen eléri, sõt meghaladja a 10 m-t is. A homok
alatt általában legalább 2–3 m-t, de sok helyen akár az 5
m-t is elérõ vastagságú löszréteg található (8., 9. és 10.
ábra).

A talajvíz mélységea dombok közötti völgyekben 2–3
m közötti, míg a dombhátakon vagy nem érték el a tala-
jvízszintet, vagy az a 7–9 m-es mélységben húzódott.

A felszíni képzõdmények kalcium-karbonát-tartalma a
terület több, mint négyötödén kevesebb, mint 5%, sõt
majdnem mindenütt az 1%-nál is kevesebb. Nagyobb kar-
bonátmennyiséget csak északnyugaton, és a mintaterület
középsõ valamint déli részein találunk kisebb-nagyobb
foltokban. 30%-ot meghaladó értéket csak két fúrásban
mértünk. Ezek egyike a terület északnyugati sarkában, a
másik pedig a terület közepén mélyült, mindkettõ egy
vizenyõs laposban (11. ábra).

A talaj alapkõzetének karbonáttartalma még kisebb,
mint a felszíni képzõdményeké. Általában 1% körüli, a
leggyakrabban annál is kevesebb. 5–30% közötti meny-
nyiség a felszínhez hasonlóan csak foltokban található a
terület középsõ és déli részén, valamint az északnyugati
csücskében. Ez utóbbi helyen, valamint a terület közepén
egy-egy fúrásban 30% fölötti karbonáttartalmat mértünk.
Az északnyugati sarokban észlelt, erõsen meszes folt
kiterjedése megegyezik a felszínivel, ami egy vastagabb
tavi kifejlõdést jelez. A középsõ részen található kalcium-
karbonátos folt viszont nyugatabbra van, mint a felszínen

található hasonló folt, ami azt jelenti, hogy az egykori
mészakkumulációs felszínt beborította a fiatalabb
futóhomok (12. ábra).

A 10 méteres mélység felé haladva a mészkarbonát
mennyisége kismértékben növekszik, azaz lényegesen
csökken az 1%-ot, vagy annál kevesebbet tartalmazó
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10. ábra. A tízméteres összlet kõzetkifejlõdési térképe,
Fülöp

Figure 10. Rock development map of the ten-metre complex,
Fülöp

11. ábra. A felszíni képzõdmények CaCO3-tartalma, Fülöp
Figure 11. CaCO3 content of the superficial formations, Fülöp

12. ábra. A talaj anyakõzetének CaCO3-tartalma, Fülöp
Figure 12. CaCO3 content of the parent rock, Fülöp



területek aránya, és növekszik az 5% körüli karbonátot tar-
talmazóké, de 5%-nál nagyobb értéket csak az elõzõ két
szintnél lényegesen kisebb területet lefedõ foltokban
találunk. 30% fölötti karbonáttartalom pedig e szintben
sehol sincsen (13. ábra).

A leírtakból következõen, ha áttekintjük a 10 méteres
fúrások szelvényeit, láthatjuk, hogy a terület nagy részére
az egyenletes eloszlású, 5% alatti karbonáttartalom a
jellemzõ. 3 darab, egy-egy fúrás körüli kisebb folt van,
ahol a talajban, vagy alapkõzetében a karbonát mennyi-
sége 30%-nál nagyobb és csak egyetlen fúrásban jellemzõ
a mélyebb rétegekre ez az érték. Nagyobb foltokban for-
dul elõ, hogy az 5%-nál kevesebb mészkarbonátot tartal-
mazó felszíni üledékek alatt a mélyebb rétegekben átlagos,
5–30% közötti a karbonáttartalom. Ezekre a területekre az
a jellemzõ, hogy körülbelül 8 méteres mélységig egyen-
letesen kevés (kevesebb, mint 5%) a kalcium-karbonát
mennyisége, s csak az alsó két méterben növekszik meg
kissé, általában 10–20% közöttire. E területekkel közel
azonos kiterjedésû és számú foltban fordul elõ, hogy a fel-
színen a karbonáttartalom 5–30% közötti, s a mélyebb
rétegekben van 5%-nál kevesebb (14. ábra).

A kalcium-karbonát eloszlásának értékelése és a
területek összehasonlítása

A két területen a képzõdmények felszín közeli 10
méteres összlete kalcium-karbonát tartalmának egészét
értékeltük és ábrázoltuk térképen úgy, hogy az átlagos és

szélsõséges értékek jelen vannak-e, illetve hogyan
helyezkednek el a szelvényben (7. és 14. ábra).

Külön jelöltük azokat a területeket, melyeknek szel-
vényében a felszínen, vagy a mélyebb rétegekben 30%-
ot meghaladó mennyiségû mészkarbonát, tehát egy
mésziszap réteg, mészkõpad vagy mészakkumulációs
szint van. Itt ugyanis vízzáró tulajdonságai miatt, ez
jelenti a fõ gondot. Ha a savanyodás szempontjából néz-
zük ezeket a foltokat, megállapíthatjuk, hogy ahol 30%
fölött volt a karbonáttartalom a felszínen, ott a nagy
puffer kapacitás miatt a terület nem érzékeny a savanyo-
dásra. Az idõnkénti ellenõrzés viszont szükséges az
esetleges karbonát-csökkenés nyomon követésére. Ha a
szélsõségesen nagy érték az alapkõzetben mérhetõ, de a

114 KUTI LÁSZLÓ, ZENTAY TIBOR és KERÉK BARBARA

14. ábra. A CaCO3-tartalom eloszlása a felszínközeli összlet-
ben, Fülöp

Figure 14. CaCO3 content-distribution in the near-surface
complex, Fülöp

13. ábra.A talpmélységben található képzõdmények CaCO3-
tartalma, Fülöp

Figure 13.CaCO3 content of the formations at the bottom
depth of the borehole, Fülöp



felszínen ennél kevesebb a karbonát mennyisége, ott
savanyodás történt.

Ugyancsak savanyodásról beszélhetünk, ahol a szel-
vény egészére az egyenletesen átlagos (5–30% közötti)
karbonáttartalom a jellemzõ, de az értékek a felszíntõl
távolodva a mélység felé nõnek. A növekedés tendenciája
utalhat arra, hogy mióta tart, illetve milyen gyors a
savanyodás és ez különbözõ érzékenységet jelent. A fordí-
tott tendencia (a mélységgel csökken a karbonáttartalom)
emberi beavatkozásra (pl. meszezés) utal.

Elkülönítettük az egyenletesen kevés kalcium-kar-
bonátot tartalmazó üledékek területét. Ebben az ere-
dendõen savanyú földtani közegben is beszélhetünk
savanyodásról, még akkor is, ha e területekre a savanyú
talajok jelenléte a jellemzõ (BALOGH 1990).

Azokat a területeket is elkülönítettük, ahol a felszíni
képzõdmények karbonáttartalma 5–30% közötti és alat-
tuk 5%-nál kevesebb meszet tartalmazó üledékek vannak.
Itt föltételezhetõ, hogy a folyamatosan végzett meliorá-
ciós tevékenység hatására nõtt a karbonáttartalom.
Ugyanakkor azt is föltételeznünk kell, hogy ezek a terü-
letek csak rendszeres talajjavítással tarthatók megfelelõ
állapotban.

Legvégül fontos azoknak a területeknek a külön ábrá-
zolása is, ahol a rétegoszlop egészében a képzõdmények
kalciumkarbonát-tartalma az átlagos 5–30% közötti, de a
felszínen karbonát szegény, 5%-nál kevesebb meszet tar-
talmazó képzõdmények vannak. Ezekrõl a területekrõl
feltételezhetjük, hogy valamilyen természetes, vagy antro-
pogén folyamat hatására elsavanyodtak.

Összevetve a két terület felszínközeli képzõdményei-
nek kalciumkarbonát-tartalmát ábrázoló térképeket,
szembeötlõ a két terület különbsége, annak ellenére, hogy
mindkettõt azonos genetikájú üledékek, döntõen futó-
homok és lösz építik föl. Ez a számottevõ különbség a
futóhomokok származási kõzetének különbségébõl ered.
A Duna–Tisza közi hátság futóhomokjai a Duna-völgy-
ben lerakódott homokból származnak (PÉCSI et al. 1967),
és a dunai homoknak eredendõen nagy a karbonáttartalma
(PÉCSI 1959), mivel a kvarcszemcséken túl több-kevesebb
kalcit és dolomit szemcse is található benne. A nyírségi
homok tiszai eredetû (PÉCSI et al. 1969), s ebben a
homokban a kvarcszemcsék jelenléte az uralkodó, kar-
bonát szemcsék alig, vagy nem találhatók bennük („szén-
savas mészmentes”, KREYBIG 1944). Ez az egyik oka
annak is, hogy a Duna–Tisza közi hátságra jellemzõek a
meszes (és dolomitos) tavi üledékek, a mésziszap,
valamint a talajvíz ingadozási zónájában a mészakku-
mulációs szintek kialakulása. A Nyírségben ilyen típusú
képzõdmények csak elvétve találhatók.

De nemcsak a szélsõségesen nagy karbonáttartalmú
képzõdmények elterjedése közötti, hanem az átlagos el-
oszlásban meglévõ különbség is a jellemzõ a két területre.
A Fülöpi mintaterületen uralkodó az egyenletesen kicsi

(kevesebb, mint 5%) mészkarbonát-eloszlás és nem
találunk egyenletesen átlagos eloszlású (5–30%) karbonát-
tartalommal jellemezhetõ területeket. A Bugaci minta-
területen ezzel szemben ez utóbbi nagy területeket foglal
el. Hasonlóan nagyok a Bugaci mintaterületen azok a
területek, ahol a karbonátszegény felszíni üledék alatt, a
mélyebb rétegekben átlagos karbonáttartalmú képzõd-
mények vannak. Ilyen foltok kisebb mértékben a Fülöpi
mintaterületen is találhatók, de ezek kõzetkifejlõdése
jelentõsen eltér a bugaciétól. Itt ugyanis a felszíni homok
teljes vastagságában karbonátszegény, s csak a 7–8
méteres mélységben jelenik meg 10% körüli karbonáttar-
talom az üledékekben, általában ott, ahol a felszíni
futóhomokot lösz váltja föl. Tehát itt eredendõen savanyú
föltani közegrõl beszélhetünk. A Bugaci mintaterületen a
karbonátszegény felszíni képzõdmény alatt közvetlenül
átlagos karbonáttartalmú képzõdmények vannak, amelyek
a továbbiakban a szelvény egészére jellemzõk. E terü-
letekrõl feltételezhetjük, hogy felszínük valamilyen hatás-
ra elsavanyodott.

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a területek
kalciumkarbonát-tartalma a felszíni–felszín-közeli kép-
zõdményektõl függõen nagy változatosságot mutathat,
melyet még befolyásolnak a területet ért különbözõ hatá-
sok is. Az is egyértelmû, hogy a savanyodás tényének
megállapításához nem elegendõ a felszíni képzõdmény, a
talaj ismerete, hanem vizsgálni kell a felszín-közeli
képzõdmények egészét, hiszen csak így tudjuk elkülö-
níteni a savanyodott talajokat, az eredendõen savanyú
földtani közegben kialakultaktól. A talajjavításhoz az elsõ
esetben sokszor elegendõ a savanyodást kiváltó okot meg-
szüntetni, míg az utóbbiban más módszerre van szükség.

Jelen dolgozat a T 014511 és a T 025970 OTKA
pályázatok támogatásával készült el és került publiká-
lásra.

Az OTKA kutatás során arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy a savanyú talajok minden esetben valami-
lyen külsõ hatásra jöttek-e létre, vagy az adott környe-
zetben a földtani felépítés következtében nem is alakul-
hatott ki más. Ennek érdekében megvizsgáltuk, és össze-
függéseiben értékeltük a Bugaci és Fülöpi mintaterületek
felszíni felszínközeli képzõdményeinek a kalcium-kar-
bonát-tartalmát. A kutatás eredményeként megállapíthat-
tuk, hogy függetlenül az azonos genetikától a jelentõs
különbség volt a két terület kalcium-karbonát-tartalma
között, ami döntõen a futóhomokok származási kõzetének
(dunai, illetve tiszai eredetû üledékek) különbségébõl
ered. Ezt az alaphelyzetet befolyásolták még a területet
ért különbözõ hatások, amelyek növelték az eltérést.
Végül is arra a következtetésre jutottunk, hogy egy
területen a savanyodás okainak felderítésekor sem ele-
gendõ a felszíni képzõdmények (a talaj) vizsgálata,
hanem az egész felszínközeli képzõdmény együttest
tanulmányozni kell.
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THE CACO3 CONTENT OF THE NEAR-SURFACE SEDIMENTS AT THE BUGAC AND FÜLÖP

MODEL AREAS

by LÁSZLÓ KUTI, TIBOR ZENTAY and BARBARA KERÉK

Geological Institute of Hungary H–1143 Budapest, Stefánia út 14.

K e y w o r d s :  Great Hungarian Plain, agrogeology, acidification, sand

One of the processes that diminish the soil-fertility caused by natural reasons or human activity is soil-acidification. Questionable
that acidic soils set on just external effects or based on the geological build-up, in the given environment no other kind of soil could
come into being. The answer for that question was searched, when we examined and evaluated in relations the calcium carbonate con-
tent of the surface and subsurface at the Bugac and Fülöp model areas.

The first mentioned model area was searched by 89 boreholes, the second one by 110, both with the depth of ten metres, along a
500 and 1000 metres regular grid for territorial and vertical comparison of the soils and the parent rocks. The sediments were sam-
pled at different depths according to the BFK method (the A and C levels of the soil, the zone of the groundwater and the zone of the
sediments permanently covered by the groundwater) for laboratory analysis. The calcium carbonate content was measured by the
Scheibler method at the Sedimentary Analyses Laboratory of the Geological Institute of Hungary. In this article the territorial and the
vertical occurrence of the CaCO3 content of the surface and subsurface sediments, ranked as high (>30%), medium (5–30%) and low
(<5%) was searched at the two model areas.

The 49 square kilometre Bugac model area was appointed west from the village and extends on the eastern boundary of the Õsboró-
kás (an old Juniperus forest). The model area covers the margins of two northwest–southeast directed dune-ranges and the similarly ori-
ented flat area between them. The surface and subsurface formations are dominantly eolian sediments, wind-blown sand and loess. There
is sand everywhere on the surface except the beds of the dried-out alkaline lakes, where is clayey fine silt and fine silty clay on the sur-
face. These lake sediments are strongly carbonated and often on the surface or directly under that thin carbonates mud layer set.

At the middle part of the territory an approximately 2–4 km width sand-stripe was found in the whole profile. To the direction of
north-east and south-west from there the sand is thinning and under the 2-6 m thick sand-layer there is loess with 4–8 m thickness. The
western and the southern margin of the model area there are smaller and bigger patches where sand and loess alternate in 2–3 m lay-
ers. Northward in a bigger and eastward in two smaller patches sand and clay alternate similarly. This proves that the fine sediment of
the repeatedly formed lakes in the flat areas between the dunes was covered by wind-blown sand again and again.

The 16 square kilometre Fülöp model area was marked out in the area among Nyírlugos, Penészlek and Fülöp villages. The sur-
face characterised by northeast–southwest directed sand-hills and valleys between them. At many places in the valleys canals run,
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which channel the water of the flat areas. The surface and subsurface formations here are also dominated by eolian sediments, wind-
blown sand and loess, but somewhere (on the surface and in deeper layers too) in smaller territorial spread clayey fine silt and fine
silty clay were found in the lacustrine sediment of flat areas between the hills. On the surface, except one patch, there is wind-blown
sand and the thickness of that at least 2–3 m, but at many places reaches or somewhere passes 10 metres. Under the sand generally at
least 2–3 m loess was found, but at many places the loess reaches even 5 metres.

Compare the calcium-carbonate map of the near-surface sediments of the two model areas, the difference is significant, although
both of them are build up by the same sediments, which dominantly sand and loess. This significant difference originates from the
parent rock distinction of the wind-blown sand. The sand of the Danube–Tisza Hilly Region comes from the sand settled in the
DanubeValley and this danubian sand originally contains carbonate. The sand of Nyírség originated from the River Tisza and in this
sediment there is not or just a small amount of carbonate was found. This could be one reason for the appearance of carbonated (cal-
cite or dolomite) lacustrine sediments, lime mud and carbonate accumulation in the zone of the alternating groundwater at the
Danube–Tisza Hilly Region. In Nyírség those kinds of formations hardly ever were found.

The difference is characteristic not just between the formations with high carbonate content, but between the ones with medium
carbonate content at both model area. At the Fülöp model area is dominated by low carbonate content (less than 5%) and there is not
territories with medium carbonate content (5–30%). In contrast to that at the Bugac model area the finally mentioned values spa-
ciously appear. At the Bugac model area those patches are similarly big where below the surface sediments with low carbonate con-
tent there are formations with medium carbonate content. These kinds of patches appear in smaller amount at the Fülöp model area
too, but the development of them significantly different than those at Bugac. At Fülöp the sand on the surface in its whole depth is
poorly carbonated and just in 7–8 m depth appears about 10% carbonate in the sediments, usually where the sand gives place the loess.
So there is originally acidic (poor in carbonate) geological medium. At the Bugac model area directly under the layer poor in car-
bonate there are formations with medium carbonate content, which is dominant in the whole profile. So there supposed to happen
some kind of acidification.

Sum up the results, we can establish that the calcium carbonate content of the territories, depend on the formations on the surface
and subsurface, can be very variable and influenced by exterior effects too. That is also unambiguous, that for the determination of
the acidification as a fact, not enough to know the soil and the surface formations, but necessary to examine the near-surface sedi-
ments too, because that is the way we can separate the acidic and acidified soils. The separation helps to choose the right method of
cultivation and protection.
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