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A hódmezővásárhelyi 1:100 000 méretarányú térképlap részletes feldolgozása 1971- 
ben fejeződött be. E munkához 425 sekélyfúrást mélyítettek 1,5 X 1,5 km-es hálózatban. 
326 fúrás anyagát laboratóriumban részletesen megelemezték, 351-ből vettek vízmintát 
és végezték el a vízelemzést. A felszínközeli rétegek mész tartalmának meghatározása 
ezeknek az adatoknak a kiértékelésével történt. A vizsgálatot a mezőgazdaság számára 
fontos 3 m mélységig végeztük el. E munka célja, hogy átnézetes képet adjon a hódmező
vásárhelyi terület talajainak meszességéről a mezőgazdasági szempontból számba jöhető 
mélységig.

Hasonló irányú feldolgozás már készült a térképezés adataiból a Tisza—Körös közi 
területről (Rónai 1973) és általános fogalmazásban a hódmezővásárhelyi lap területéről is 
(Rónai 1972). E tanulmány ezek folytatása, a mezőgazdaság gyakorlati szükségleteinek 
fokozott figyelembevételével.

Ezen a területen a talajok mészhiánya és magas alkálisó-tartalma sokfelé megkö
veteli a mesterséges meszezést. A tanulmány feleletet kíván adni erre a kérdésre is, 
vannak-e a területen olyan helyek, ahol a mészkarbonátok felhalmozódása akkora mér
tékű, hogy szomszédos mészszegény területek javítására lehet felhasználni.

Hódmezővásárhely és környéke domborzati viszonyait az 1 . ábra szem
lélteti. A területen keresztül folyik a Tisza és a lapot ÉD-i irányban 2  részre 
osztja. A táji beosztást a 2 . ábrán láthatjuk. Középen húzódik a folyó ártere, 
átlagosan 75 — 80 m-es Adria feletti magasságban, ennél magasabban fekszik 
Ny-ra a Duna—Tisza közi homokhátság és К -re a tiszántúli löszhátság (mind
kettő 80 — 95 m Af.). Az ábrán feltüntettük a feldolgozott fúrásokat is. A lap 
két oldalán egymás alatt a soronként számozott fúrások első és utolsó tagjának 
sorszáma látható.

A talaj meszessége

A talajrétegek átlagos mésztartalmát feltüntető I. melléklet a terület 
K —Ny-i tagolása szempontjából némileg hasonlít az előzőhöz. A legvilágosabb 
mészszegény folt (5 % alatti CaC03 érték) a Tisza vonalát követi, és nagyjából 
fedi a folyó 5— 1 0  km-es árterét. Ettől jobbra és balra mészben gazdagabb 
talajokat találunk (5 — 15%-os értékek).

a) Artéri talajok
Az ártéri talajok mésztelensége a következő módon magyarázható. A Ti

sza, illetve árvizei egyrészt az ártéri területeken levő finomszemű homoklisztes 
rétegekből kimossák a CaC0 3-ot (89. sz. fúrás), másrészt a folyó által lerakott
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1. ábra. Hódmezővásárhely helyszínrajza és domborzati képe. (Ponttal és számmal a 
feldolgozott sekélyfúrásokat jelöltük.)

Fig. 1. General layout and surface relief map of Hódmezővásárhely. (The processed 
shallow boreholes are signed by points and numbers.)

iszapos üledékek már eredetileg is mésztelenek (165. sz. fúrás) (3. ábra). E terü
leten 1 — 2  pontszerű feldúsulás is található (90/b, 167, 586, 611). Itt a fúrások 
rétegsorában jelentkező eltérések, futóhomokos vagy löszös betelepülések 
emelik meg a mésztartalmat. Minden esetben szerepet játszik a domborzat 
is, tekintve, hogy valamennyi előbb említett pont a környezeténél mélyebben 
van, ahol a mészfeldúsulás lehetősége fennáll.

b) Futóhomokos üledékek
A folyó árterétől Ny-ra a Duna—Tisza közi hátságon magasabb a talaj 

mésztartalma. A terület jellemző képződménye a pleisztocén és holocén futó-
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homok. A szélhordta üledékeknek, 
így a futóhomoknak is, a mésztar- 
talma magas — átlagosan 1 0 —2 0 % 
közötti —, ez a szemcsék mészkér- 
gesedéséből adódik. Ezt a mészkérget 
a kvarcszemcsék a légi szállítás köz
ben kapják. A 4. ábrán bemutatott 
két fúrás szolgál példaként a futó- 
homokokra. Mindkettő anyaga végig 
apróhomok, magas mésztartalommal 
és kevés vízben oldott sóval.

A Duna—Tisza közi hátságot 
nem csupán homokos üledékek jel
lemzik a lap területén. Felépítését jól 
szemlélteti a IL mellékleten látható 
szelvény, mely É —D-i irányban ha- 
rántolja a területet. Középtájon Tö
mörkénytől Balástyáig a rétegsorok
ban az uralkodó képződmény az ap
róhomok (342 — 550 sz. fúrás), az 
északi és déli részeken viszont finom
szemű löszös üledékek vannak túl
súlyban 3 m mélységig. Ez a lösz,
infúziós lösz, vagy lösziszap, magas mésztartalma miatt jelentős mértékben 
növeli a talaj meszességét, de nemcsak az esetben, ha nagy vastagságban 
fordul elő, mint pl. a 134., 628., 654. sz. fúrásban, hanem akkor is, ha csak 
0,5 — 1 m-es betelepülést alkot a homokokban (238., 264., 290., 576. sz. fúrás). 
A Duna—Tisza közi homokhátság képződményei tehát meszesség szempont
jából két részre oszthatók fel: a középtájon a homokos üledékek miatt ma
gas a mésztartalom, a terület É-i és D-i részén látható erősebb feldúsulások 
pedig lösziszapos üledékek túlsúlyát jelzik.

A területen a talaj mésztartalmának alakulásában szerepet kap a változa
tos domborzat is. A szélhordta homokdűnék közti mélyedésekbe a magasabban 
fekvő területekről a csapadékkal sok mészsó mosódik le, mely a párolgás során 
kicsapódik és a rétegek mésztartalmát növeli. Ezzel magyarázhatók a lap 
Ny-i részén található pontszerű feldúsulások (pl. a 472. sz. fúrásnál).

E kis terjedelmű meszes zónák, amelyekben néhány dm vastag mésziszap- 
rétegeket is találunk, alkalmas helyek mésziszap kitermelésére (84., 136.,
526., 573., 634., 653., 654., 659. sz. fúrás).

c) Löszös üledékek

A Tiszától К -re nagy területen ismét magasabb a talaj átlagos mész
tartalma. A terület horizontális és vertikális felépítésében a lösz uralkodó 
szerepű. Az 5. ábra két olyan fúrást mutat be, melynek anyaga végig löszös. 
Uralkodó szemcsemérete 0,01—0,06 mm között van, mésztartalma magas, 
átlagosan 1 0 —2 0 %. Talajvize sok oldott anyagot tartalmaz ( 1 0 0 0  mg/1 felett), 
ezek nagy részét általában a HC03- és Na-ionok, ritkábban pedig a Mg- 
és S04-ionok adják. Eszerint a nagy kiterjedésű foltok magasabb mésztartalma 
a löszös üledékek túlsúlyából adódik.
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4. ábra. Példák mészgazdag futóhomokos üledékekre. (Jelmagyarázatot 1. a 3. ábrán.) 
Fig. 4. Somé examples on the CaC03 rieh, wind-blown sand Sediments. (Fór the legend

see Fig. 3.)

Pontszerű feldúsulások és mészszegény foltok is találhatók szép számmal 
a területen. A mészsók feldúsulásának itt számos oka lehet: pl. mélyebb 
térszíni elhelyezkedés (595., 596. sz. fúrásnál), vagy az üledékek szűk határon 
belül történő változékonysága pl. az 509. sz. fúrás esetében. Rétegsorában 3 m

■<------------
3 . ábra. Példák mészben szegény, finomszemü ártéri üledékekre
a )  Szemcseeloszlás, b )  az üledékek СаСОз-tartalma, c )  a talajvíz oldottanyag mennyisége, d )  az e( yes ka
tionok és anionok egyenérték százaléka

Fig. 3. Somé examples on the CaC03 poor, fine-grained flood-plain Sediments
a )  Granulometric composition, b )  СаСОз-content of the Sediments, c)  quantity of dissolved materiale in 
the ground-water, d )  equivalent percentages of each cation and anion
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5. ábra. Példák mészgazdag löszös üledékekre. (Jelmagyarázatot 1. a 3. ábrán.) 
Fig. 5. Somé examples on the CaC03 rieh loess Sediments. (Fór the legend see Fig. 3.)
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mélységig konkréciós, mészlemezes iszap és homokliszt váltakozik. Ugyanitt 
a talajvízszint ingadozása a 453. sz. kút alapján 390 — 77 cm-ig érinti a rétege
ket, tehát a talajvíz alulról sok meszet szállít fel és rak le a felsőbb zónákba. 
E tényezők együttes hatásaként jelentkezik az átlagosnál magasabb mésztar- 
talom az 517. sz. fúrás környékén is. E kis foltok is lehetnek mészkitermelő 
helyek, de sokkal kedvezőtlenebbek a hátsági mésziszapos laposoknál, mert 
alacsonyabb mésztartalom szórtabb eloszlásban jelentkezik.

Az átlagosnál alacsonyabb mésztartalmú foltok legtöbbje a jelenkori 
vízmosások közelében van, ezekből valószínűleg a felszíni vizek mosták ki a 
mészsókat (151., 277., 357. sz. fúrás).

Legérdekesebbek azok a helyek, ahol egymás melletti fúrásokban (a való
ságban egymástól 1,5 km-re!) jelentkezik magas és alacsony karbonáttartalom, 
így pl. a DK-i peremen Szikáncstól DNy-ra mélyült 669. és 670. sz. fúrások 
esetében. К őzet anyaguk közel azonos 3 m mélységig (iszapos homokliszt), 
tehát nem ebből adódik a mésztartalom-különbség, hanem talajvizeik oldott- 
anyag-tartalmából.

A talajvízben oldott anyag mennyisége mg/l-ben:

669. sz. f . 670. sz. f.
Na+ 105,5 2 825,0
Ca++ 99,6 457,0
Mg++ 36,9 1 170,9
HCO3 278,5 590,6
Összes oldott anyag 887,5 15 727,2

A 669. sz. fúrás talajvizében a Na és Ca mennyisége kb. azonos, jelentős 
még a HCOj-tartalma is. Összes oldott anyag mennyisége viszont kevés. 
A 670. sz. fúrás talajvize ellenben igen sok oldott anyagot tartalmaz és ebben 
elsősorban a Na- és Mg-ionok dominálnak, a Ca és HC03 mennyisége ezekhez 
képest kevés. A vízszintingadozás a 454. sz. vízmegfigyelő kút szerint e körzet
ben 3 m és 0,5 m között van, tehát a talajvízből a sók e határok között vál
hatnak ki, az oldott anyag mennyiségének megfelelő mértékben rakódva le a 
rétegekben. így keletkeznek viszonylag kis távolságon belül jelentős mész- 
tartalom-eltérések a talajban.

A fúrásonkénti diagramok a rétegek mésztartalmának alakulását szem
léltetik 3 m mélységig. A fúrások többségében 0,5 m-ig a rétegek mészben 
szegények a felülről történő kilúgozás miatt. 0,5 és 1 m között adódnak a 
legmagasabb értékek. Ez a mélység a talajvíz játékának felső határa, tehát 
itt válik ki a legtöbb só a vízből. 1 — 1,5 m-től lefelé a mésztartalom általában 
csökken és a rétegsor képződményeinek megfelelően alakul (a régi felszínek 
alatt, valamint löszös, agyagos betelepülés esetén lefelé újra magasabb értéke
ket is találunk).

A talajvízben oldott mésztartalom

A vizsgált terület meszességét a talaj mésztartalma mellett a talajvíz 
mésztartalma is befolyásolja. A 6 . ábra, mely a talajvízben oldott Ca, Mg és 
HC0 3 mennyiségét ábrázolja, nem támasztja alá azt a már korábban megálla
pított tényt, hogy a talaj és talajvíz mésztartalma egymásnak tükörképe. 
Eszerint a legmagasabb értékeket a Tisza árterén kellett volna kapnunk



174 C sÁ G O L Y  É .

és az alacsonyakat a tőle jobbra és balra levő homokos, illetve löszös terüle
teken. Ezzel szemben az ábra alapján — egy-két kivételtől eltekintve — 
a mészsókban legszegényebb talajvizek a terület Ny-i részén találhatók, К  felé 
haladva a karbonáttartalom egyre emelkedik és a legmagasabb értékek a 
lap keleti pereménél adódnak. A 6 . ábra ily módon igen hasonlít a talajvíz 
összes oldott anyag mennyiségét ábrázoló térképhez. A jelenség magyarázatára 
szolgál а III. mellékleten látható szelvény, mely Csongrád—Szentes vonalában, 
a kérdéses Ny—K-i irányban metszi a térképlapot. A szelvény Ny-i részén 
(Csongrád környéke) a rétegsorokban, a löszös betelepülésektől eltekintve 
futóhomok dominál (1 — 8 . sz. fúrás), a Tisza árterében mélyített fúrásokban 
(9 —13. sz. fúrás) változatos a rétegsor, innen К -re haladva a Tiszántúlon 
pedig a homokliszt az uralkodó (14—25. sz. fúrás). Az ábra második szalagján 
— mely a talajvízben oldott Ca + Mg-f-HC03 -j-Na mennyiségét tünteti fel — 
jól látható, hogy az oldott anyag tartalom Ny-ról К -re haladva, a homoklisztes 
üledékek mennyiségének arányában nő, de emellett magas a lap Ny-i felén 
is minden olyan fúrásban, ahol a rétegsorban löszös közbetelepülések vannak 
(1 ., 4., 7., 9. sz. fúrás). A homokok talajvize viszont kevés oldott anyagot 
tartalmaz (3., 5., 6 ., 8 ., 1 0 . sz. fúrás). A magyarázat a kétféle üledék anyagi 
összetételében és szemcseszerkezetében van. A lösz sok kioldható anyagot 
tartalmaz, s mint finomszemű üledéknek a vízáteresztő képessége kicsi, kapil- 
laritása nagy, így a talajvíz nagy utat tehet meg a szemcsék között és több 
rétegre, nagyobb területre tudja kifejteni oldó hatását. A lösz talajvizének 
oldott anyag mennyisége tehát magas értékeket ér el (5. ábra ,,c” ). A futó
homokok ellenben kevés kioldható anyagot (legfeljebb meszet) tartalmaznak 
és az üledék durvább szemcséi miatt kisebb a talajvíz ingadozása, kioldó hatása 
kevésbé érvényesül, oldott anyag tartalma tehát alacsony marad (4. ábra ,,c” ).

A 6 . ábra és III. melléklet mg/l-ben ábrázolja a talajvíz Ca-, Mg- és 
HCOg-tartalmát, ezek mennyisége tehát függ az összes oldott anyag meny- 
nyiségétől; vagyis ahol a talajvíz kevesebb oldott anyagot tartalmaz (homo
kok), ott a víz Ca-, Mg- és HC03-tartalma alacsonyabb, ahol sokat (lösz), ott 
ezek mg/l-ben kifejezett mennyisége magasabb lesz. Ezért mutat tehát hasonló
ságot a 6 . ábra a talajvíz összes oldott anyag mennyiségét ábrázoló térképpel, 
így a 6 . ábrán a 670., 103., 508., 510., 442., 514. sz. fúrások talajvizének nagy, 
és az 517., 518., 596., 303., 276., 669. sz. fúrások rétegvizének kis oldott anyag 
tartalma következtében adódnak e pontoknál az átlagosnál kisebb, illetve 
nagyobb értékek a Ca-, Mg- és HC03-tartalomra:
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6. ábra. A  talajvíz mésztartalma (Ca2+ +Mg2+ + HC03” ) Hódmezővásárhely környékén
Fig. 6. Concentrations of Ca2+, Mg2+ and HCO~3 in the ground-water in the environs

of Hódmezővásárhely

А III. melléklet második szalagján az is szembetűnő, hogy elsősorban 
a HCOj, másodsorban pedig a Mg++-ionok emelik meg a talajvízben oldott 
Ca + Mg -f- HC03-tartalmat a löszös üledékekben. (Ugyanitt a Na+ feldúsulása 
szintén szembetűnő: 4., 7., 9., 2 1 . sz. fúrás.) A Na+ az egyik legmozgékonyabb 
elem, mely legkönnyebben oldódik ki a rétegekből és legtovább marad oldat
ban, így a már korábban kiváló Ca++-ionokat helyettesítve leköti a Ca++ 
kicsapódásával felszabaduló HCO3 -ionokat. Ezáltal a vízben erősen meg
emelkedik a NaHCQ3 mennyisége.
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A 6 . ábra Ny-i részén a Duna—Tisza közi homokhátságon található 
pontszerű és nagyobb foltként jelentkező feldúsulások, melyek a környező 
rétegsorok 1,5—5% közötti értékeinél átlag egy nagyságrenddel magasabbak, 
azzal magyarázhatók, hogy a fúrások (628., 630., 634., 655., 658., 659. sz. 
fúrás) rétegsorában vagy löszös üledékek dominálnak — míg környezetükben 
az üledékek zömmel homokosak —, vagy a rétegsorban löszös betelepülést 
találunk. Ugyancsak ezért adódnak magas értékek az ábra K-i részén is. A lösz 
jelenléte idézi elő tehát a talajvíz magas HC0 3-tartalmát és ezáltal erősen 
meszes jellegét is. A másik ion, ami a löszös üledékekben megemelheti a talajvíz 
mész tartalmát, a Mg++ (III. melléklet ,,b” 4., 7., 9. sz. fúrás). Ez főleg a 
S07_-ionokkal kötődik le, így a talajvíznek keserűsós jelleget ad. A tiszántúli 
löszháton a kiugróan magas mésztartalom sok esetben a Mg-ionok feldúsulásá- 
nak következménye (670., 103., 442., 508., 510., 514. sz. fúrás).

A talajvíz meszességi fokát legszemléletesebben a 7. ábra mutatja be.
A meszességi fokon itt a arányát értjük. Ezen az ábrán különíthető

IN a
el legegyértelműbben négy terület: kalciumban dús a talajvíz a Tisza árterén, 
a Duna—Tisza közi homokhátság E-i és N y—DNy-i részén; nátriumban 
gazdagok a tiszántúli dombvidék, a Duna—Tisza közi hátság D-i és ÉNy-i 
területének talajvizei. E tagolás szerint viszont már igaz az a korábbi meg
állapítás, miszerint a talaj és talajvíz meszessége egymásnak tükörképe (vö.
I. melléklettel). A magyarázat itt is a terület földtani felépítésében rejlik. 
Bizonyítékképpen szolgál а III. melléklet szelvénye. A melléklet harmadik 
szalagján (,,c” ) látható diagram szerint a talajvíz azokban a fúrásokban 
meszes, ahol a rétegsor végig homokos (3., 5., 6 . sz. fúrás). Igen fontos azonban 
megjegyezni, hogy itt nem a Ca++-, vagy a Mg++-ionok feldúsulása miatt 
magas a karbonát arány, hanem azért, mert a tisztán homokos üledékek 
Na+-szegények, az arány tehát a mész javára tolódik el. A talajvíz így nem 
tartalmaz sok Ca++-t, csak jellege meszes. A Tisza árterében szintén magas 
értékek adódnak (J. a 7. ábra szaggatott vonalát), tekintve, hogy az innen 
vett talajvízminták tartalmazzák a legtöbb Ca++-t ( 1 0  —13. sz. fúrás). A ma
gasabban fekvő mészgazdag, árvízmentes rétegekből (lösz, futóhomok) a talaj
víz a folyó felé áramlásával sok meszet szállít a folyó völgye felé. Legmagasabb 
mésztartalom az árterek szélén adódik, ahol még a folyó kilúgozó hatása nem 
érvényesül (13. sz. fúrás). A szelvény két szélén a fúrásokban löszös réte
gek dominálnak. Ezek talajvize vagy Na-dús (1 ., 16 —19. sz. fúrás), mivel 
Na-tartalma jóval több a Ca és Mg mennyiségénél, vagy kissé meszesebb 
(4., 7., 9., 2 0 . sz. fúrás), ha a Mg mennyisége kissé megemelkedik a Na mel
lett.

A 7. ábrára visszatérve ez annyival egészíthető ki, hogy a magasabb kar
bonáttartalmú terület a Tisza árterének Ny-i peremével két részre osztható, 
köze] É —D-i irányban. A Ny-ra eső, magasabban fekvő területen, mint a 
szelvény esetében is, a legnagyobb értékek a tisztán homokos rétegsoroknál 
adódnak (574., 394., 420., 446., 156., 215. sz. fúrás). Ennek bizonyítására szol
gál két szomszédos fúrás, a 498. és 499. sz. fúrás ismertetése. Bár a vizsgált 
mélységig (3 m-ig) mindkettő rétegsora végig apróhomokos, a 499. sz. fúrás 
talajvize mégis meglepően sok Na+-t tartalmaz. A rétegsorokat 1 0  m mélységig 
vizsgálva azonban érthetővé válik ez a tény, ugyanis a 498. sz. fúrás 8,5 m-ig 
homokos, a 499. sz.-ú pedig 4,5—8,5 m-ig homoklisztes, löszös, a talajvíz tehát 
magas Na-tártalmát e rétegekből nyerte.
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Ca + Mg , . ,
7. ábra. A talajvíz oldott anyagának -----—  aránya. (Szaggatott vonal a hatsagi esNa
ártéri területeket választja el egymástól, a viszonylag magas Ca—Mg aránynak a két

térfélen más-más oka van.)

12 MÁFI évi jelentés 1973.
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Vizsgáltuk továbbá a Na-gazdag területeken található átlagosnál maga
sabb, ill. alacsonyabb Ca 4 - Mg-tartalmú talajvizeket is. Legalacsonyabb értékek 
(legtöbb Na) azoknak a fúrásoknak a talajvizében adódtak, melyek végig 
homoklisztesek, löszösek (181., 306., 361., 674. sz. fúrás) vagy kivételesen 
végig agyagosak (172. sz. fúrás). Magasabb Ca-f Mg-tartalom mutatkozik 
azokban a fúrásokban, melyek talajvize az átlagosnál nagyobb mennyiségű 
oldott anyagot tartalmaz, így a talajvízben több a Ca++ és Mg++ mennyisége 
is a Na+ kárára, melyet az alábbi példák igazolnak:

A tiszántúli hátságon mindössze egyetlen nagyobb folt van (175., 176., 
177. sz. fúrás), mely a környezeténél Ca++-ban gazdagabb talajvizű és ez is 
egy jelenkori vízmosás mellett található. A mészfelhalmozódás a vízmosások 
közelében észlelhető fokozott talajvízszivárgással magyarázható (1. előbb).

A mésztartalom tekintetében a talajban, ill. a talajosodott anyakőzetben 
és a talajvízben mutatkozó különbségek jelentőségére azért hívjuk fel a figyel
met, mert ez azt jelenti, hogy a talajok mésztart alma a talaj vízszint-ingado- 
zás és a szivárgás szabályozásával is befolyásolható.

* * ❖
Ö s s z e f o g l a l á s .  A térképek és a szelvények alapján megállapítható, 

hogy a hódmezővásárhelyi lap mészgazdag talajai egybeesnek a Duna—Tisza 
közi homokhátság középső részén levő homokos, É-i és D-i részén levő löszös, 
valamint a Tiszántúl löszös üledékeinek elterjedésével. A Tisza ártéri talajai
mészszegények. A talajvíz meszes jellege a arány alapján ennek

IN a
tükörképe.
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A talaj és a talajvíz meszességét összevetve, legmeszesebbnek a Duna— 
Tisza közi hátság középső futóhomokos része mutakozik. Itt ugyanis a talaj 
mészben gazdag és a talajvíz is meszes jellegű. A löszös területeken a talaj 
mésztartalma magas ugyan, de a talajvízben elsősorban a Na dúsul fel. Mivel 
a területen a talaj Na-só tartalma adatszerűén nem ismert, feltehető, hogy 
Na-gazdag talajvíz esetén maguk a rétegek is Na-gazdagok, miután a talajvíz
ből sok Na-só csapódik ki. A talajvíz Na-tartalma tehát közvetve a talaj 
meszességét csökkenti. Ez a tény felhívja a figyelmet arra, hogy a talajok 
mésztartalmának javításánál egyrészt a talajvízre is tekintettel kell lenni, 
másrészt arra, hogy a talaj mészháztartása és nátriumháztartása között szoros 
összefüggés van. Az ártéri területek talajai a talajvízben oldott nagy meny- 
nyiségű mészsó ellenére mésztelenek és a folyó kilúgozó hatása miatt itt a réte
gekben mészfelhalmozódás lehetősége nem is áll fenn.
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CaC03-C0NTENT OF THE NEAR-SURFACE SEDIMENTS 
ON THE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY QUADRANGLE

by
É . CsÁGOLY

In the last vears while treating the mapping data of the Great Hungárián 
Piain, several agrogeological studies on the Tisza—Körös interfluve area and the 
Hódmezővásárhely quadrangle has been published in the Annual Report. 
The present study is their continuation and its aim is to give a review on 
CaC03-content of the soil in the area of Hódmezővásárhely, within a deptli 
limit which — froin the point of view of agriculture — may be taken intő 
consideration (i.e. down to 3 m). Those CaC03-rich places have to be pointed 
out which could be used fór the amelioration of nearby soils poor in cal
cium carbonate.

]2*
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ratio of the ground-water (Fig. 6  and Suppl. III) have been used. Depending on 
the relief, the quadrangle may be divided, from N to S, intő 3 parts: in the middle 
is the Tisza river and its flood piain (75 — 80 m above the Adriatic sea level); 
westwards is the sand ridge of the Duna—Tisza interfluve area, and eastward 
the Trans-Tisza loess ridge (both 80 — 90 m a.s.l.) (Fig. 1 ).

The western part of the area is made up of wind-blown sand rich in CaC03 
and the ground-water is also calciferous. In the depressions between the 
sand dunes, somé smaller (several dm thick) lime műd layers, suitable fór 
exploitation, are found.

As a result of leaching, the Tisza river’s flood piain sediments became de- 
void of lime, however, the ground-water is containing a higli amount of dis- 
solved CaC05 originated from the surrounding loess and wind-blown sand 
areas and transported intő the river by lateral seepage o f ground-water.

On the eastern part of the quadrangle, down to 3 m, the loess sediments 
are verv rich in CaC03 and the ground-water contains much dissolved material. 
Although the quantity o f Ca2+ and Mg2+ is higher than in the ground-waters 
of the wind-blown sands, the ground-water here can be characterized by an 
enrichment in Na+.

We may call the attention to the differences of CaC03-content in the sói] 
and the dissolved material in the ground-water, as the CaC0 3-content of the 
soils can be influenced by the regulation of phreatic fluctuations and of 
ground-water flow.


