
BIHARNAGYBA JOM ÉS PUSZTAECSEG KÖBNYÉKÉNEK 
FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSE

(X , X I. sz. melléklettel.) 

ír ta : R ónai A n d r á s

A térképezett terület a Tiszántúl közepén terül el. Jelenkori üledé
kekkel feltöltött, fiatal süllyedők. Délen kis részét a Berettyó szeli át,, 
nyugaton a Hortobágy csatornázott patakja érinti a területet. (5166/1 
Pusztaecseg, 5166/2 Biharnagybajom lapok.)

A Nyírséget körülvevő lösztábla ÉK-ről DNy felé kiszélesedve és 
elvékonyodva borítja a felszínt, és észrevétlenül megy át holocén tér
színbe. Előbb vékonyan, majd mind nagyobb vastagságban telepednek 
rá a megsüllyedt térszínre jelenkori képződmények: átmosott lösz, lösz
iszap, iszap, iszapos agyag, agyag, tőzeg, kotu. A feltöltést erózió előzte 
meg a holocénben, éspedig legalább két menetben. A holocéneleji erózió 
után átmosott löszanyag került a kivésett medrekbe, árterekre. A legújabb 
medrek és árterek anyaga mésztelen iszap és agyag, finomhomokos réte
gekkel váltakozva.

Majdnem egész terjedelmében ide esik a Nagysárrét. Felszíne fekete, 
növény rostos, szárazon porló iszap, vagyis kotu. Alatta szürke agyagos, 
iszap következik, számbajövő tőzegréteg nélkül. Tőzeges iszap csak vékony, 
néhány cm-es rétegekben fordul elő a felszín közelében. A Sárrét felszíne 
egv-két méterrel alacsonyabb a környező terület átlagos tengerszint feletti 
magasságánál. Ezt a mélyföldet átmenetként réti agyag veszi körül, még 
mindig mély ártérként; a magasabb peremeken a mai és óholocén medrek 
partjain megjelenik a lösz és alatta a finom folyami homok.

A holocén üledékek vastagsága bizonytalan, mert a határt a holocén 
és pleisztocén között igen nehéz meghúzni. Ha az infúziós és homokos 
löszrétegek alatti igen finom sárga folyami homokot pleisztocénnek vesz- 
szük, akkor a holocén rétegek vastagsága mindössze pár méter. Ha a 
15—20 m mélységben található kék homokokat és iszapokat vesszük a 
pleisztocén felső határának, ^kkor a holocén rétegek vastagsága ennek 
megfelelően nagyobb. A medrek magas partjainak lösze kétséges korú;, 
lehet pleisztocénvégi és holocéneleji. Morfológiai helyzetük eléggé egyezik 
az elvékonyodó nagykúnsági lösztábla felszínével. Anyaguk is hasonlít 
ehhez. Agyagos, tömött lösz, elég jelentős finomhomok-alkatrésszel. A jelen



kori árterek még vékonyabban rétegzett és még tömöttebb löszétől, lösz
iszapjától elkülöníthető.

A magasabb térszínek a medrek és partok labirintusai. Erősen ka
nyargó, középszakasz-jellegű folyók alakították ki. Az eredeti löszfelszínt 
a vizek erodálták, csak keskeny darabjai maradtak meg a medrek magas 
partjaiban. A magas partok löszrétege sem vastagabb egy-két méternél, 
alatta löszös homok következik kb. ugyanolyan vastagságban. Ez alatt 
finom, osztályozott, sárga folyami homok van, alatta pedig iszapos homok
kal folytatódik a változatos rétegsor.

A löszös homok és homok alatt néha tömött, tarka agyagos iszapot 
vagy iszapos agyagot találunk vörös és szürke erekkel. Ezt az anyagot 
párhuzamba állíthatjuk a peremek «vörös agyagjaival», hullóporos eredetű 
löszhöz hasonló szerkezetű, de mésztelen anyagával. S ü m e g h y  J. térképein 
vörös agyag fedi az Alföld keleti peremének dombjait. Lehordott anya
guknak itt kell lenniök az Alföld felszíne alatti rétegsorokban.

A lemosott anyagot a folyók szétterítették, feltöltötték vele árterei
ket. A nagyobb terjedelmű síillyedékek iszappal, iszapos, kilúgzott lösz
szel teltek meg, erre fiatalabb löszös homok, majd újra lösziszap települt. 
E fiatal lösz iszaposabb is, homokosabb is a magas partok löszénél, 
amely utóbbiak viszont homokosabbak és tömöttebbek a típusos lösznél. 
Az infúziós lösz, mocsári lösz elnevezés sokkal inkább illik ezekre a lösz
anyagokra, mint az alföldi pleisztocén lösztábla löszeire. Hiányzik belőle 
a típusos lösz légjárata, nagy porozitása, függőleges repedéshálózata, 
levegővel teltsége. Viszont gyakran hiányzik a vízszintes rétegződés is, 
ami a folyami üledékek sajátossága.

Az újholocén árterek lösze nagy térségeken elszikesedett. A szikes 
zóna 20—30 cm mélységben alakul ki, kemény zárórétegként. Alatta gyakran 
mésziszapos anyagot találunk, néhány dm vastagságban. Ezalatt a lösz- 
ariyag, majd iszap vagy homok következik. A szikesedés ezen a területen 
gyakran "nem a legalacsonyabban fekvő részeken következik be, hanem 
az árterek magasabb térszínein; ugyanakkor az alacsonyabb részek nem 
szikesek. A réti agyagok és kotu mélyterületein rendszerint nincs szikesedés. 
De szikesedéshez hasonló jelenséget találunk gyakorta a réti agyagokon is, 
csakhogy mélyebben a felszín alatt. Megtaláljuk a sók és a mész feldúsulási 
zónáját mésziszapos rétegek formájában, amelyek tömöttségüknél fogva 
mind a növényi gyökerek, mind a víz számára hozzáférhetetlenek. A 
felettük levő vastagabb termőréteg ezeket a felszíneket szántóföldi gazdál
kodásra alkalmassá teszik. Sokoldalúbb mezőgazdasági kultúra meg
honosításánál azonban káros hatásukkal számolnunk kell.

Kivételes esetben a felszíni szikesedés átterjed a holocén löszfelszínek
ről a réti agyagokra és a magasabb homokos löszpartokra is. Ilyen kivételes 
eset fordul elő területemen Bucsától Ny-ra, a Hortobágy és a Berettyó 
régi medrei mentén. Itt a régi medreket és árterületet lápi, illetve réti 
agyag borítja, a magasabb részeket lösziszap. A szikesedés mindhárom 
felszínt megtámadta, és ma a bucsai nagylegelő szikese átvonul a Töviskés- 
éren (régi meder), annak partjain és a mai Hortobágy—Berettyó csatorna
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menti réti agyagos mélyedéseken. Hogy a szikesedést a terület művelése, 
tehát emberi tevékenység is hathatósan befolyásolja, azt ugyanezen 
területen láthatjuk, ahol a terméketlen szikes legelők határa éles egyenes 
vonalban metszi át keresztben a lösziszapos magasabb, réti agyagos 
alacsonyabb és lápi agyagos még alacsonyabb felszínt.

Sc h er f  Емплгек a szikesek azonos magassági helyzetére vonatkozó meg
figyelése alól itt szintén kivételeket találunk, mert 85 m tengerszint
feletti magasság körül ugyanúgy találunk szikeseket, mint 88—89 m 
t.sz.í. magasságban. E 3—4 m-es különbség ezen a területen jelentős, 
hiszen a legnagyobb relatív magasságkülönbségek sem lépik túl az 5—6 m-t, 
ha a mesterségesen hordott «kúnhalmok»-at nem vesszük figyelembe. 
(Ezeken 2—3 m-es töltés van.)

A szikeseken néhány feltűnő jelenség figyelhető meg. Egyik az, 
hogy a nagy szikes mezőkön erek, horpadások vannak, és ezekben a 
száraz idő beállta után is feltűnően hosszan megmarad a víz. Ha csak 
felszíni csapadékvíz töltené meg ezeket, annak a szikes többi részének 
kiszáradásával együtt vagy legfeljebb néhány napos különbséggel el 
kellene párolognia. Valószínű, hogy alulról talajvíz tartja  vizesen ezeket 
a szikes árkokat. Ez a talajvíz repedéshálózaton ju that pár méter mélység
ből a felszínre. A szikesek keletkezésére vonatkozóan nem látszik feles
legesnek e viszonyok részletesebb tanulmányozása.

A másik feltűnő jelenség a szikesedés határainak kialakulása meg
lepően egyenes vonalak mentén. Azok az egyenes vonalak, amelyek a mai 
szikes legelőterületeket határolják, legtöbb esetben nem mesterséges 
vonalak, a természetben ugyanígy fellelhetők. Lehet, hogy a művelés 
alá fogás szelídítette meg a szikesek egy részét, é̂s a mesterséges határok 
alakultak át később természetes határokká. Mindenesetre feltűnő, hogy 
a képződmény határok és morfológiai vonalak az Alföldön mindenütt jól 
egyeznek, egyedül a szikesek mennek át «árkon-bokron», lapos és magas
fekvésű területeken, mederrészeken és partokon, keresztirányban, egyenes, 
vonalak mentén.

Egy további figyelemreméltó jelenség a vasas kiválások elterjedtsége 
szikes területeken. A szikesek fehér területfoltjait gyakorta sűrűn belepi a 
fekete vasborsó. A néhány milliméter átmérőjű vasborsószemek 20—30 cm 
mélységig megtalálhatók a szikes löszanyagban és a felszínen kimosódás 
teszi szabaddá őket. A vasborsók mellett vasas kérgeződés fedi a felszínt, 
s betakarja a rögöket, mint a moha. A talaj erős vaskiválásai a szemcse
összetételt is megváltoztatják. A finom agyagfrakció nagyságú szemeket 
göbökké cementezik össze, és így a szemcseösszetételi görbében a homok
frakció súlyarányát növelik ezek a szemek. A vasanyagnak e vidék fiatal 
üledékeiben mindenütt jelentősége van. Az iszapok, gleyes löszök, agyagok 
mindenütt vörös limonitcsíkokkal vannak tele. A vastartalom felhalmozó
dása, vasborsókban való kicsapódása s ennek összefüggése a szikesedéssel 
további tanulmányokat érdemel.

A magasabb löszfelszínekről egy-egy általános példát m utat az 1. sz. 
ábránk.
9 F öldtani Int. Évi Jel. 1954. - 452 —  10/06 S
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Feltűnőek a nagy lösz- és agyagfelszíneken azok az apró homokos 
foltok, ahol szőlők és gyümölcsösök foglalnak helyet apró oázisokként a 
végtelen fátlan gabonaföldek és kopár legelők között. Rendszerint községek 
mellett találjuk őket. Keletkezésük a következő: a községek egy-egy

nagyobb meder melletti magas partra épültek. A bevágódó medrek néha 
elérték a lösz alatti folyami homokot. Ahol az erózió lankás partot vésett ki, 
a folyami homok és felette a löszös homok a felszín közelében van, a szőlő 
és fák gyökerei elérik. De csak igen kevés és kis terjedelmű ilyen kedvező 
folt van a régi nagy folyókanyarulatok domború partjainak homlok
szakaszán. Másutt az erodált részre rátelepedett fiatalabb löszös anyag 
vastagabban fedi a homokot, semmint a homokkedvelő növényerek 
elérhetnék. A rátelepedett löszanyag ott, ahol a talajvíz közel férkőzik 
hozzá, szikesedik is, így aztán végleg ellenségévé lesz a gyümölcskultúrá
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nak. A gyümölcsösök elhelyezkedésének két térképi példáját a 2. ábra 
mutatja, földtani helyzetüket pedig a 3. ábra.

A réti agyagok tulajdonképpen igen erősen kötött iszapok. Anyaguk 
valószínűleg lösz, ebből alakultak át kilúgzás, gleyesedés, áthordás és
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újraülepedés útján. Némely helyen mészcsomók tarkítják. Egyébként is 
a felszíntől 1 — 2 m távolságban anyaguk tarka — sárga, barna, szürke, 
vöröseres — iszap. Nagy duzzadóképességűek, száradva erősen és mélyen 
repedeznek. Elég csapadékos idő esetén nem rossz termőtalajok.

Karcagtól D-re a löszfelszín fokozatosan megy át réti agyagba, 
1 — 2 m-es löszhátak mint szigetek állnak ki a réti agyagfelszínből. A 
Hortobágy-csatornától D-re a Sárrét felé, a réti agyag vastagsága növekszik. 
A folyó körüli mélyedésekben, régi medrekben, vizenyős területeken lápi 
agyagot találunk.

A Sárrétet fedő porózus, felszínen könnyen porló fekete kotu kitűnő 
termőtalaj. E mély terület a lecsapolás óta valóságos kertté lett. A «sárosság»
9* — 10/15 S



sem jellemzője. Az 1954-es nagyon csapadékos nyáron a Sárrét földutai 
jól járhatók voltak, ellenben az azt körülvevő réti agyagterületek annál 
kevésbé. Itt tengelyig merülnek a járművek a fogós, tapadós sárban. 
Sokkal sárosabbak a kotunál a löszterületek is. A kotu járhatóságát 
valószínűleg az emeli, hogy a csapadék mélyebbre hatol benne, nem 
áztatja át teljesen a felső 20—30 cm-t. Száraz időben viszont porozitása

3. ábra

m iatt gyorsabban szárad ki és lesz járhatóvá. 10 m-es fúrásaim rétegsorait 
а X. sz. melléklet szemlélteti.

A talajvíz elhelyezkedése a felvételi területen igen változatos és 
tanulságos. 2 — 10 m-ig változik a talajvíztükör mélysége. Ez a szint sok 
helyen szabad víztükörként jelentkezik, — a terület nagyobb részén — 
nyomás alatt áll; néhány dm-t, sőt 1—2 m-t is emelkedik megütés után 
a fúrólyukakban. A leggyakoribb emelkedési magasság fél méter kö
rül van.

Medrek közelében, a löszfelszíneken magasan van a talajvíz. A magas 
löszpartokon 3 —4 m-re van a felszín alatt, a fiatalabb lösziszapok és 
szikesek alatt 2 —3 m-re. A víztükör tengerszintfeletti elhelyezkedése 
eléggé kiegyenlített. A medrekben és teknőkben jól záró rétegek alatt



nyomás alatt áll a víz, nyugalmi szintje nagyjából megegyezik a környék 
szabad tükrü talajvízének szintjével.

Más a helyzet a Sárrét süllyedékén és az azt körülvevő réti agyag
területeken. A Sárrét felszíne alatt 6—8 m mélyen áll a talajvíz, a réti 
agyagok alatt 4 —6 m mélyen. A Sárrét Ny-i szélén és annak szomszéd
ságában lösz és réti agyag felszínek alatt 8 — 10 m-ig mélyül. Csak a mélyebb 
bevágási! csatornák közelében találjuk a vizet a felszínhez közelebb, 
mutatván, hogy a csatornák vize a talajvíz felé elszökik. Ez az elszökő 
víz nincsen nyomás alatt, legfeljebb néhány dm-t emelkedik a fúró
lyukakban. A Sárrétet körülvevő réti agyagperemen — nem a csatornák 
közelében — viszont 2 —3 m-es emelkedést is észlelhetünk.

A talajvíztükör a Sárrét felé lejt, a Sárrét tengelyében pedig K-rőI 
Ny-felé. Szerep—Sárrétudvari—Biharnagv bajom—Nagyrábé községek 
vonalán a víztükör kb. 84—86 m tengerszintfeletti magasságban van. 
Ugyanez a helyzet D-en Darvas és Füzesgyarmat táján. A két öv között 
a Sárréten 80 m alá süllyed a víztükör, és e mély övezet Ny-i felén 78—79 m 
körül találjuk. Megnyitva a vízadókat, e mély területek vize nem emel
kedik a környező magasabb peremek vízszintjének közelébe, hanem 1—2 
m-es emelkedéssel 80—81 m tengerszintfeletti magasság körül nyugszik 
meg.

Az 1954. évi havas tél, igen csapadékos tavasz és nyárelő alkalmat 
adott a felszíni csapadék és talajvíz érintkezésének megfigyelésére. Ha 
valamikor, akkor ebben az időben kellett érintkezésnek lennie, a talajvíz 
a felszíni csapadékból táplálkozhatott volna. Mégis ahány fúrást végeztünk 
és ahány kút falazatán vizsgáltuk a beázás mértékét, mindannyi esetben 
száraz zónát találtunk a felső benedvesedés alsó határa és a talajvíz 
szintje feletti kapilláris vízemelkedés felső határa között. További bizo
nyítékot szolgáltattak ezek a megfigyelések arra, hogy az Alföldön, illetve 
annak nagyobb részén a talajvíz nem közvetlenül a helyben lehulló csapa
dékból táplálkozik. A talajvíz fő tároló közegének a pleisztocén kék 
homokok látszanak a Tiszántúlon is. Ezekből a 10 — 15—20 m mélyen 
elhelyezkedő tárolókból nyomul fel a víz a felszíni rétegek szemcse
szerkezetének és anyagának megfelelően különböző magasságra a felszín 
közelébe. A kék homokrétegek, bár lencsésen települnek, összefüggő 
rendszert alkotnak és vizüket a peremek felől és esetleg alulról, mélyebb 
víztartó rétegekből pótolják. A talajvíz kapilláris emelkedésének felső 
határa az Alföld nagyobb részén csak kivételes esetben érheti el a felső 
beázás határát, de ez esetben sem lehet szó nagyobb mennyiségű víznek 
a felszínről a talajvízszintbe jutásáról. A beázás csak a talajvíz párolgás 
útján történő veszteségére lehet befolyással.

A talajvizekből vegyi elemzésre mintát csak kevés helyen vehettünk. 
A réti agyagfelszínek alatt és a nagy lösz-szikek alatt található talajvizek 
vegyi elemzésére egy-egy példát alább közlök:



M in ta v é te l helye: K a r c a g ,  Bucsai u. 9. km. kő. Kilométerhálózat: 474,5—644,6, réti 
agyagfelszín.

l £  I С  Д -

K af ionok mg II ga*'  A nionok m g/l g |g g

N átrium ............................  233,4 51,48 Klór .................................... 132,0 18,88
K alcium ............................  81,4 20,61 Hidrokarb..................   892,7 74,22
Magnézium   66,9 27,90 Szulfát ...............................  61,5 6,49
A m m ói^m  1 ! ! ! - ........  nem műt. ki! Nitrát..................................  5,0 0,40

----------------- ----------------  99>99 Nitrit ..............., ...............  erős nyom —

M etakovasav.................... 32,5 99,99
Lúgosság: 14,63 
Összes kem énység : 26,8

O, fogyasztás: 2,6 mg/l Összes oldott an ya g : 1505,4 m g/l

M in ta véte l he lye: В u c s a, műút 12 km-nél. Kilométerhálózat: 472,3 646,3, szikes
löszfelszín.
----------------------- ^  ' á í

K ationok m g/l § a  A nionok m g/l g g
К41

Nátrium .......................  234,2 88,13 Klór ...................................  22,8 5,56
K a l c i u m . . . . . .................  18,3 7,90 Hidrokarb........................... 663,9 94,17
Magnézium .....................  4.9 3,48 Szulfát ............................... nyom
A m m onium .....................  1,0 0,48 Nitrát ................................. 8У- -'У01"

---------------  ; 99/99" Szulfid kén ...................... 0,5 °-26

M etakovasav.................... 52,0 99,99
• L ú g  osság: 10,88

Összes kem énység : 3,7 *
Öo fogyasztás: 7,1 mg/l Összes oldott an ya g . 997,6 mg

A magas partok lösze és homokja alatt dúsabb oldatokat találunk. 
Példa Biharnagybajom község területéről és a szőlőskertből vett minta.

M in tavéte l helye: B i h a r n a g y b a j o m ,  Almási János udvarán, Sztálin u. 65.

hJ I ~
'S Jh .fcí,4̂**X, ^  | gj

K ationok m g/l § ! = A nionok  . m g/l |  |
S ®  j

N átriu m ............................ 703.0 52,58 Klór .................................... 582,0 28,23
Kalcium . • • 292,6 25,11 Hidrokarb..........................  632,8 17,83
Ma g n é z i u m ' : : . : : . : . . . .  1 5 7 ,7  22,30  ..............................  ш л  « . и
A m m onium .....................  gV- nyom — N itr a t ................................  12/5,0 35,35

---------------------------- 9 9 ,99" Nitrit ................................  erős nyom —

Lúgosság: 10,37 M etakovasav.................... 52’°
Összes kem énység: 77,2
О2 fogyasztás: 4,5 mg/l Összes oldott a n ya g :  4213,8 mg/l
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M in tavéte l helye: В i h a r n a g у b a j о m, szőlőskertben, főbejárattól K-re 150 ír.

Igen nagy szulfáttartalmat találunk a füzesgyarmati határban 
réti agyagban.

Artézi kutak

A biharnagybajomi térképlap területén található artézi kutakból 
egy N y—К irányban rendezett sorozat mutatja a kutak mélységét, 
vízhozamát és vízhőmérsékletét. A kutak mélységét az eredeti bejelentés 
alapján tüntettük fel, de azt nem lehet mindenütt helyesnek elfogadni. 
Annyi megállapítható, hogy a kutak nagyobb része 150—200 m mélységből 
kapja vizét és a jól kiképzett kutak innen 30—40 1/perc vizet termelnek 
24—25° C. hőmérséklettel. Az átlagosan 90 m tengerszintfeletti magasság
ban fekvő felszín fölé ezek a vizek kb 1 m magasra szöknek fel. A kutak 
helyének pontos tengerszintfeletti magasságát nem ismerjük, de az egész 
területen a relatív magasságkülönbségek néhány m-t tesznek csak ki. 
(L. XI. sz. mellékletet.)
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A képződmények meghatározásának kérdése
Mult évi jelentésemben már utaltam arra, hogy a síkvidéki földtani 

térkép jelkulcsa igen részletes megkülönböztetést ír elő a képződmények 
között, de eddigi vizsgálati módszereink nem alkalmasak arra, hogy az 
azonosítást és szétválasztást lehetővé tegyék, és több felvevő egyöntetű 
minősítését biztosítsák. A fúrások anyagának makroszkópos vizsgálata 
a helyszínen és a kalciumkarbonát-tartalomnak sósavval való meghatá
rozása olyan finom különbségek megállapítására, amilyeneket a több mint 
40 holocén és pleisztocén képződményt felsoroló jelkulcs követel, nem 
alkalmas.

A laboratóriumban meghatározott szemcseösszetételi táblázatok és 
görbék sem adnak magukban elegendő támpontot a helyes szétválasztásra 
és egyeztetésre. Az alföldi folyóhordta üledékekre az jellemző, hogy 
egyik szemnagyság-osztály sem kirívó. Nincsenek tiszta agyagok, tiszta 
iszapok, típusos löszök, tiszta homokok. Minden agyag iszapos, homokos, 
minden lösz agyagos, homokos, minden homok iszapos, esetleg agyagos 
kissé, bár leginkább a homok-kategóriában találunk tiszta képződményeket.

Néhány beküldött földminta szemcseösszetételi táblázatát a makrosz
kópos meghatározás csoportosításában alább közlöm:
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m mélység; km. hálózat: 672,5—467,6 
„ „ „ „ 672,4—464,4
„ „ „ „ 672,5—464,3

„ „ ,, „ 659,5—469,5

„ „ ,, ,, 659,5—469,5

,, ,, ,, ,, 661,4—462,6

,, ,, ,, ,, 659,2—467,8

,, ,, ,, ,, 665,4—467,8

,, ,, ,, ,, 672,5—674,3

660,2—473,2

„ „ „ „ 669,6—471,2

„ „ „ „ 666,3—472,9

,, ,, ,, „ 665,2—469,2

A jó azonosítás és szétválasztás további vizsgálatokat követelne. 
Ilyenekül kínálkoznak a talajmechanikai vizsgálati módszerek, amelyek
nek a síkvidéki földtani térképező munkába való bevezetését szükséges
nek tartom.

LE LÉVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS 
DE BIHARNAGYBAJOM ET PUSZTAECSEG

Far A. BÓNAI

Le territoire lévé est situé au centre du Tiszántúl (pays au-delá de la 
Tisza), dans la région du fleuve Berettyó. (Test le territoire de la dépression 
la plus jeune de F Alföld, situé entre les plateaux de Nyírség, Nagykunság 
et Békés. La surface est couverte de sédiments fluviatiles, c?est-á-dire 
de formations des terrains d'inondation. Mérne les alluvions eonsistent 
en sable trés fin, au terrains d'inondation on observe de la vasé á loess, 
de Fargile de pré et de la térré tourbiére. Prés de la surface, il n'existe 
aucune matiére ä grains grossiers.

Les couches holocénes ont une épaisseur de 10 á 15 m. (Test dans cette 
profondeur que Fon trouve le sable bleu pléistocéne qui est connu sur de 
vastes territoires de 1 'Alföld. Le remblayage contemporain consiste en 
diverses sortes de vases finement stratifiées et — en général — riches en 
chaux. La partié la plus basse du territoire, c'est le Sárrét avec ses sols 
tourbiers acides, celui-ci est entouré pár Fargile de pré libre de chaux, 
tandisqiFaux parties plus élevées (les différences d’altitude relative ne 
font que quelques métres) on trouve des formations loessiféres et sableuses.



En ce qui concerne leur granulométrie et composition il у a des 
transitions fines entre ces formations-lá, mais ces différences trés petites 
jouent un rőle important dans le procés de la formation des sols, dans la 
perméabilité de la surface et dans la Situation de Feau souterraine. Les 
terrains récemment inondés se sont sodifiés dans une partié considérable 
du territoire. Mais, en général, les sols sodiques n’occupent pás les terrains 
les moins élevés, on у trouve plutót des terres tourbiéres et de Fargile de 
pré. Aux terres sodiques, on trouve beaucoup de précipitations de fér et 
manganése, sous la forme des pois de fér.

Le long des lits et bords holocénes inférieures des fleuves, la couverture 
á loess s'amincit généralement au secteurs convexes des lits, et le sable 
jaune fin du mur affleure á la surface ou se trouve immédiatement au-des
sous de la surface. A ces endroits, s'établirent d'ordinaire des villages et 
ces terrains sableux forment les vignes et les vergers de ces régions de 
la puszta.

Le loess qui couvre la surface n'a que 2 á 3 m d'épaisseur et il est 
compact, sableux, argileux. Mais, á plusieurs endroits, on nV trouve pás 
de stratification horizontale qui devrait prouver sa déposition subaqua- 
tique.

Le niveau de Feau souterraine est trés variable, et du point de vue 
de Fattitűdé absolue, et de célúi de la profondeur au-dessous de la surface. 
La nappe de Feau souterraine est fort inclinée vers le Sárrét, beaucoup 
plus que la surface elle-méme. Au-dessous de la surface du Sárrét, la nappe 
de Feau souterraine se trouve dans une profondeur de 6 á 8 m, tandisque 
sous les argiles de pré, de 4 á 6 m seulement. (Fest aux terrains loessiféres 
que Feau souterraine s'approche le plus de la surface. A Fété trés pluvieux 
de 1954, on n'a trouvé aucune connexion entre la zone dhmbibition et 
la nappe d'eau souterraine, ou bien la couche d'au-dessus de la nappe 
d ’eau souterraine, contenant de Feau capillairement liée. Entre les deux 
sortes de couches humides, il у a toujours une couche séche.

Les eaux souterraines du territoire sont des eaux sodiques á hydro- 
carbonate de sodium, dönt la teneur en chloride et sulfate est généralement 
haute. Mais il est singulier que ce n’est pás Feau des terres sodiques qui 
montre un caractére (de plus sodique». En effet, la sodification est due 
justement á la précipitation des Solutions riches en sels de Feau souter
raine, et Feau, elle-méme, se délivre d'une grande part des sels dissous des 
horizons plus profonds du sol.

Au territoire, il у a beaucoup puits artésiens. Leurs eaux viennent en 
général d'une profondeur de 150 a 220 m et elles ont une température de 
20 á 25°. De cette profondeur, Feau jaillit en général á 1 m au-dessus de la 
surface de 90 m d’altitude absolue.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ОКРЕСТНОСТИ СС. БИХАР- 
НАДЬБАЙОМ И ПУСТАЭЧЕГ

А н д р а ш  Р о н а и

Картированная область располагается в центральной части области 
за Тиссой, на водосборной территории реки Беретьо, относящейся к 
речной сети Кёрёшев. Среди платформ Ниршега, Надькуншага и Бекеша 
она является наиболее молодой впадиной Низменности. Поверхность ее 
покрыта речными осадками, русловыми отложениями и пойменными 
образованиями. Русловые отложения представлены очень тонкозернис
тым песком, а на поймах залегают ил, луговая глина и торфяная земля. 
Грубозернистого вещества вблизи поверхности нет.

Мощность голоценовых слоев равняется 10—15 м. На этой глубине 
встречается плейстоценовый синий песок, широко распространенный на 
территории Низменности. Современная насыпка состоит из густо наслоен
ных и вообще богатых известью разновидностей ила. Наиболее глубокую 
часть области занимает Шаррет с кислыми торфяными почвами, вокруг 
него залегает луговая глина, лишенная извести, а на вышележащих 
горизонтах (разности относительной высоты исчисляются лишь несколь
кими метрами) встречаются лессовые и песчаные образования.

По отношению величин зерен и их состава обнаруживаются тонкие 
переходы, однако в формировании почв, в проницаемости и в расположе
нии грунтовой воды эти незначительные различия играют существенную 
роль. Из молодых пойм на значительной части данной области образо
вались солончаки. Однако эти солончаки вообще не располагаются на 
наиболее глубоколежащих местностях, так как здесь залегают торфяная 
земля и луговая глина. В виде железных Горохов на солончаках встре
чается значительное количество выделений железа и марганца.

Вдоль древне-голоценовых русл и берегов, на выпуклых у  частках 
русл, покров из лессового вещества обычно утончается и тонкозернистый 
желтый песок подстилки попадает на поверхность или в непосредствен
ную приповерхностную зону. На этих участках обычно поселились деревни 
и песчаные местности представляют виноградники и фруктовые сады 
этих пустынных ландшафтов.

Мощность лесса, покрывающего поверхность, равняется всего 2—3 м, 
лесс представляет собой один из плотных, песчано-глинистых разновид
ностей этой породы. Однако на многих местах не обнаруживается его 
горизонтальное наслоение, что указало бы на то, что лесс осаждался из 
воды.

Уровень грунтовой воды очень изменчив как по отношению абсолют
ной высоты, так и в отношении глубины под местностью. Зеркало грунто
вой воды в направлении Шаррета в значительной мере погружается, 
больше чем поверхность сама. Грунтовая вода под поверхностью Шар
рета находится на глубине 6—8 м, а под луговыми глинами на глубине 
4—6 м. Вода располагается наиболее высоко вблизи поверхности
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на лессовых участках. Между промачиванием с поверхности и зеркалом 
грунтовой воды, а именно слоями, располагающимися над зеркалом 
грунтовой воды и содержащими капиллярно связанную воду, в течение 
богатого осадками лета 1954 г. не была обнаружена связь. Между двумя 
влажными слоями всегда распологается сухой слой.

Грунтовые воды данной области являются гидроугленатриевыми солон
цеватыми водами с высоким содержанием хлора и сульфатов. Однако 
характерным является то, что не воды солончаков имеют наиболее «солон
цеватый» характер. Это объясняется тем, что солончаки образуются 
именно путем выпадения богатых соляных растворов грунтовой воды и 
вода освобождается от большей части выщелоченных из более глубоких 
почвенных горизонтов солей.

На данной территории имеется много артезианских колодцев. Воду 
они получают из углбины 150—200 м, ее температура равна около 20—25° 
С. Вода из этой глубины фонтанирует обычно на высоту 1 м над поверх
ностью, располагающейся примерно на высоте 90 м н.у. м.


