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Abstract
For surveying and characterizing of the recent salt efflorescences on soil surfaces 176 spots were investigated
since 1998. The aspects of selection were as follows: former published data, soil maps of the scale: 1:100000;
1:25000; 1:10000 and informations of persons well informed about the local conditions like from the rangers
in National Parks, sheperds etc.
Salt efflorescences were determined on 39 localities (at 29 villages) out of all selected spots (Fig. 1).
Nowadays the salt efflorescences are less frequent and can be found with smaller extent than in the past.
Except for one spot (where the magnesium sulphate minerals were observed) sodium salts were dominant.
Concerning the anion compositions sodium carbonates (nahcolite, natron, thermonatrite and trona), sulphates
(thenardite, mirabilite) and chloride (halite) have been determined. Mixed salts (bloedite, burkeite) were
very rare. X-ray powder diffraction scans were taken on a Phillips PW 1050 / PW 3710 diffractometer with Cu
K alpha radiation.
The different mineral associations of the given salt efflorescences have been listed as well as salt mineral
associations in various geographical regions have been summarized. Mainly sulphate minerals were dominant
among the salt minerals in Transdanubia and East of Tisza river.
The most frequent salt minerals are in Hungary as follows: thenardite 71% (in % of all the occurrences), trona:
37%, gypsum: 32%, halite: 19%, thermonatrite: 14%. Concerning cation compositions: 79% sodium, 17%
calcium, 4% other minerals, according to anion compositions: carbonates 29%, sulphate 58%, and 10%
chloride, 3% carbonate–sulphate minerals (Fig. 2, 3).
The most common salt associations are: gypsum–thenardite: 10%, thenardite–trona: 10% and gypsum–
thenardite–trona: 5% (in % of total occurrences).
Concerning the chemical compositions the figures are the followings: 48% sodium, 43% sodium–calcium, 9%
other minerals or 23% sulphate, 41% carbonate–sulphate, 7% carbonate, 11% sulphate–chloride, 16%
carbonates–sulphate–chloride, 2% carbonates–chloride minerals (Fig. 4, 5).
On two spots (Apaj, Hortobágy) repeated sampling were carried out to characterize the seasonal dynamics of
salt formations.
For comparative basis salt efflorescences from abroad (Egypt, India and USA) have been collected. In these
samples almost the same minerals were found as in the Hungarian ones, but generally with higher amounts.
Among them one mineral occurs which was not observed in Hungary (i.e. leonite).
Salt efflorescences in Hungary are accumulations of relatively low concentrations comparing to data from
abroad. There are no other data from praire ecological zone in Europe. Sodium carbonate (thermonatrite–trona
or natron–thermonatrite or trona) association alone occurred only in Hungary and India.
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Összefoglalás
A jelenlegi, hazai talajfelszíni sókivirágzások vizsgálatára 176 helyszínt jártunk be 1998 óta. A helyszínek
kiválasztásának szempontjai a következők voltak: előzőleg publikált adatok, 1:100 000, 1:25 000, 1:10 000
méretarányú talajtérképek, a helyet jól ismerők, pl. természetvédelmi őrök, pásztorok információi. A felkeresett területek közül 29 községhez tartozó 39 ponton találtunk sókivirágzásokat (1. ábra). Jelenleg tehát kevesebb helyszínen fordult elő sókivirágzás, mint a múltban és ezek kisebb kiterjedésűek is. Egy helyszínt kivéve
döntően nátriumsóásványok fordultak elő, anionösszetételüket tekintve pedig mind nátrium-karbonát(nahkolit, nátron, termonátrit és trona), mind nátrium-szulfát- (mirabilit, thénardit), mind pedig nátrium-kloridásványok (halit). Kettős sók (blödit, burkeit) igen ritkák. A hazai sókivirázások leggyakoribb sóásványai a
következők voltak: thénardit 71% (az összes előfordulás %-ában), trona 37%, gipsz 32%, halit 19%,
termonátrit 14%. Kationösszetételüket tekintve: 79% nátrium-, 17% kalcium- és 4% egyéb ásvány, míg
anionösszetételük a következő: 29% karbonát-, 58% szulfát-, 10% klorid-, 3% karbonát-szulfát ásvány (2. és 3.
ábra). A sóásványtársulások előfordulásának gyakoriságát földrajzi eloszlás szerint is értékeltük. A Dunántúlon
és a Tiszától északra főként szulfátásványok fordultak elő. A leggyakoribb sóásványtársulások az alábbiak:
10% gipsz–thénardit, 10% thénardit–trona, 5% gipsz–thénardit–trona. A társulások kationösszetételük szerint:
48% nátrium-, 43% kalcium-nátrium, 9% egyéb ásvány, míg az anionösszetételük az alábbiak: 7% karbonát-,
23% szulfát-, 41% karbonát-szulfát, 2% karbonát-klorid, 11% szulfát-klorid, 16% karbonát-szulfát-klorid
ásvány (4. és 5. ábra).
Két helyszínen (Apaj és Hortobágy) ismételt mintavétel történt a sókivirágzások szezonális dinamikájának
kimutatására.
Összehasonlítási alapként külföldön (Egyiptom, India és USA) gyűjtött sóásványokat is megvizsgáltunk.
Ezekben a mintákban főként ugyanazon ásványok fordultak elő, mint a hazai sókivirágzásokban, rendszerint
nagyobb mennyiségben, de előfordult más ásvány is (pl. leonit).
A hazai sókivirágzások rendszerint kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint külföldön. Európában a sztyepp
zónából más előfordulás nem ismert. Csak nátrium-karbonát-ásványokból álló kivirágzások (termonátrit–trona
vagy nátron–termonátrit vagy trona) hazánkon kívül csak Indiából (Datta et al., 2002) ismertek.

