
AZ AGROGEOLÓGIA KÖRNYEZETFÖLDTANI VONATKOZÁSAI

K uti L ászló

M. Áll. Földtani Intézet, Budapest, Stefánia út 14.
H-1143

ETO: 55: 502.6.7: 631.4

T á r g y s z a v a k :  agrogeológia, környezetföldtan, környezetvédelem

A dolgozat a korszerű agrogeológia meghatározását és feladatainak rövid összefogla
lását ismerteti. Kiemelve a talaj—alapkőzet—talajvíz rendszer, mint rendszer kutatásnak, 
és a rendszer elemei közötti összefüggések, kapcsolatok kutatásának fontosságát. Ismerteti 
a talaj termékenységét gátló folyamatok (szikesedés, savanyodás, erózió, defláció, láposo- 
dás stb.) geológiai tényezőit, valamint a különböző meliorációs tevékenységek geológiai 
összefüggéseit, következményeit. Röviden említést tesz a terepi megfigyelések és a labora
tóriumi vizsgálatok néhány eredményéről. Kiemeli, hogy a mezőgazdaságnak is vannak 
geológiai vonatkozásai, hogy rendkívül szoros az összefüggés a talaj—alapkőzet—talajvíz 
alkotta agrogeológiai rendszer és a növényzet, mint biológiai rendszer között.

„Az emberi környezet kialakulásában a talajnak kettős szerepe van. Egyrészt a talaj a víz
zel, a levegővel és az élővilággal együtt a természeti környezetnek fontos és a szárazföldeken el
engedhetetlen alkotóeleme, másrészt az emberi társadalom ősi és mai fontos termelőeszköze” 
( S t e f a n o v it s  et al. 1977). E mondat egyben megfogalmazza az agrogeológiai környezetvédel
mi jelentőségét is. Ugyanis a talaj, mint a természeti környezet része nem választható el szőkébb 
környezetétől, s a geológiai környezettől sem. A  talaj mindig valamilyen talajképző kőzetből 
alakul ki. Léte, biztonsága, értéke alakulása függ anyakőzetétől, ill. a benne lejátszódó folya
matoktól, és függ az anyakőzetben tárolt, ill. az ebben mozgó talajvízétől. Ebből következően 
az anyakőzetet, a talajvizet érő hatások, a természeti és emberi károkozás döntően befolyásolja 
a talaj minőségét. E károkozás lehetőségeinek, mértékének, elkerülhetetlenségének kutatása 
az agrogeológiának is egyik feladata. Hiszen az agrogeológia a felszínközeli képződmények ge
ológiai tulajdonságaival és a bennük lejátszódó mindazon geológiai folyamatokkal foglalkozik, 
melyek döntő jelentőségűek a mezőgazdasági termelés szempontjából, befolyásolják a mező- 
gazdasági kultúrák telepítésének feltételeit, információkat adnak a talajt és az alapkőzetet al
kotó képződményekről, a talajvíz helyzetéről, minőségéről, a talajvízmozgás irányította sófor
galomról, a felszínt érintő természetes és emberi hatások okozta változásokról a talaj alatti régi
ókban. Nemcsak a felszínközeli képződmények összességét, a talaj—alapkőzet—talajvíz rend
szer kapcsolatait vizsgálja, hanem foglalkozik a rendszernek a természeti vagy emberi hatásra 
bekövetkező változásaival is. Ezek káros vagy előnyös következményeinek előrejelzésével. Se
gítséget nyújt a környezetkímélő meliorációs tevékenység kiválasztásához, és kutatja a termé
szetes talajjavító anyagokat.



A belvizesedés, a mocsarasodás, a láposodás, a szikesedés, a savanyodás, az erózió, a def
láció kialakulásában mind közrejátszanak olyan geológiai tényezők, melynek ismeretében, ha
tásának figyelembevételével a károsodás elkerülhető, vagy mértéke csökkenthető lehetne.

Az öntözésnek, a csatornázásnak, a drénezésnek, a talajjavításnak, a műtrágyázásnak, a 
kemikáliák használatának stb., mind lehetnek olyan káros hatásai a környezetre, melyek elke
rülhetők lennének, ha ismernénk az adott térség agrogeológiai sajátosságait. De ugyanezen 
műveletekoptimális'hatásfokú'tervezéséhez, végzéséhez isélengédhetétíerfá térséggeológiá
jának ismerete. Melynek során vizsgálnunk kell a felszínközeli képződmények’ásványos és ké
miai összetételét, rétegződését, vízáteresztő, ill. talajvíztároló képességét. A  talajvíz mélységét, 
mozgását, áramlását, kémiai összetételét. A felszínközeli képződmények és a talajvíz nyom- 

’ elemtartalmát, és mindezek összefüggéseit, kölcsönhatását.
A felszínközeli összlet kőzetkifejlődése vizsgálatánál a lényeg az, hogy nem a felszínen, 

vagy egy-egy metszetben síkban található képződményeket vesszük figyelembe, hanem összes
ségében értékeljük az egész vizsgált összlet képződményeit 5—10 méter mélységig. Figyelembe 
véve a felszínen, ill. a különböző mélységekben jelentkező szikes, mészakkumulációs, tőzeges, 
humuszos rétegek jelenlétét, felszíntől való távolságát, vastagságát, esetleges egymásutánisá
gát, s ha mérhető, horizontális elterjedését.

A felszín alatti képződmények rétegződésének ismerete több szempontból is fontos. Uta
lásokat nyerhetünk általa az egyes területek vízgazdálkodási tulajdonságaira. Különbségeket 
tudunk tenni a felszíni ismeretek alapján látszólag azonosnak minősített területek között. Pl. ha 
a felszín közelében a jó vízáteresztő réteg alatt 1—2 m vastag vízzáró réteg van, ez fokozhatja a 
belvízveszélyt, mocsarasodást, láposodást segíthet elő. így az öntözés tervezésekor, végzésekor 
figyelembe kell venni. A felszíni agyag alatt 2,0—5,0 m mélységben jelen lévő összefüggő nagy 
kiterjedésű homokréteg a terület drénhatását javítja, esetleg elkerülhetővé teszi az alagcsöve- 
zést. A felszín alatt 2,0—3,0 m mélységben lévő 20—50 cm-es eltemetett talajszint egyértel
műen pozitív hatással van a felszínre, ill. a környezetre. Ismerete a trágyázás mikéntjének és 
mennyiségének kiválasztásakor segíthet. A  felszín és a talajvízszint között elhelyezkedő mész- 
iszapréteget (pl. eltemetett tófenék) sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ugyanis ez a réteg el
zárja a felszíntől a talajvizet. Amennyiben a téli csapadék elegendő mennyiségű, a vízzáró 
fölött kialakulhat egy „ál-talajvíz” szint, mely tavasz végéig, nyár elejéig tudja táplálni a 
növényzetet. Utána tápanyag-utánpótlás htján a növények — a rövid tenyészidejűek kivételé
vel — könnyen kipusztulnak.

A karbonáttartalom vertikális irányú változásának ismerete sok fontos kérdésre adhat vá
laszt. Nem mindegy, hogy egy karbonátmentes felszín alatt a mélység felé optimális, 10—20 % - 
nyi C aC 03-ot tartalmazó képződmények, vagy mészmentes képződmények, vagy káros meny- 
nyiségű, 30 %-nál több meszet tartalmazó képződmények vannak. Ez döntő hatással lehet a ta
lajjavító tevékenységre, de befolyásolja a telepített növények kiválasztását is. Nem biztos, hogy 
szükség van minden esetben a talajjavításra. Megfelelő növények telepítésével, vagy megfelelő 
talajműveléssel hasznosíthatjuk a mélyebb zónák karbonáítartalmát. Ugyanakkor figyelni kell 
arra is, hogy a talajvízmélységtől függően a gyökérzóna alatt mészakkumulációs szint alakulhat 
ki, mely a későbbi tápanyagfelvételt nehezíti vagy akadályozza.

Nem mindegy, hogy az adott földtani képződmény karbonáttartalma kalciumos vagy 
magnéziumos. Némely kultúráknál a magnézium jelenléte elengedhetetlen, míg másutt nagy
mértékű fölhalmozódása a szikesedéshez hasonló problémákat okozhat.

A felszínközeli rétegek vízáteresztő, ill. víztároló képességének ismerete a tápanyagforga
lom, a belvízveszély, a defláció, az öntözési mód kiválasztása szempontjából is fontos válaszo
kat adhat.

A könnyen kiszáradó durva szemcsés talajokon növekszik a defláció veszélye. S itt mindig 
először a finomabb szemcséjű szerves anyagokat fújja ki a szél.

A rossz áteresztő képességű képződményeket fokozzák a belvízveszélyt. A felszínen, vagy 
a felszín alatt csökkentik a csapadék, vagy öntözővíz beszivárgási sebességét. Kicsi bennük a ta



laj víz oldalirányú áramlási sebessége. A  képződmények telítődnek vízzel, s a rétegek a felszínig 
átnedvesedhetnek, ill. a felszínen vízállások, tócsák alakulhatnak ki.

A rossz áteresztő képesség miatt a felszínre hullott csapadék nem tudja a felszínközeli 
képződményeket átmosni. Nem tudja eltávolítani a párolgás során kicsapódott nátrium- és kal
ciumsókat, s így szikesek, mészakkumulációs szintek alakulhatnak ki. Fokozza a veszélyt eze
ken a területeken, ha a talajvíz 2,0 m-nél közelebb van a felszínhez.

A  talajvíz rendkívül fontos talajformáló tényező. Mélysége, áramlása, kémiai jellege ko
molyan befolyásolhatja a talaj minőségének alakulását. A szikesedés például csak meghatáro
zott talajvízmélység esetén alakul ki. A  löszös területeken a talajvíz ingadozási zónájában gya
kori a konkrécióképződés, a mészpadok jelenléte. A felszínhez közeli talajvíz fokozza a belvíz, 
a mocsarasodás, a láposodás kialakulásának lehetőségét. Az erózió, a defláció veszélyét szin
tén befolyásolja a talajvíz mélysége. A  mély talajvízszint a felszín kiszáradását gyorsítja, s ezzel 
növeli egyes talajféleségeknél (pl. futóhomok, tőzeg) a defláció veszélyét. A felszínközeli talaj
víz, átitatva a felszíni üledékeket, gátolja a csapadék beszivárgását, s ezzel az erózió lehetőségét 
növeli, vagy egyes pelites üledékekben (lösz, agyag) csüszópályát alkot, melyen megcsúszva a 
felszíni üledékek erodálódnak.

Az áramló talajvíz kedvező, elszállítja a felszínről bemosott, vagy a víztározó képződ
ményből kioldott káros sókat. Ugyanakkor a „talajvízcsapdák” fölött, ahonnan már nem tud 
elfolyni, csak párologni tud a víz, óriási területeken alakulnak ki szikesek (pl. a Duna-völgy 
alföldi részén).

A  különböző meliorációs beavatkozások előtt tanulmányozni kell a talajvíz mélységét, 
kémiáját, hiszen nem mindegy, hogy egy esetleges beavatkozással tényleg javítjuk a terület me
zőgazdasági potenciálját, vagy tovább rontjuk a termelés feltételeit.

Az öntözési tervek készítésekor figyelembe kell venni a talajvíz mélységének, kémiájának 
és a talajvízszint fölötti rétegek milyenségének összefüggéseit. Az 1,0 m fölötti talajvíz kizárja 
az öntözés lehetőségét, a 4,0 m alatti pedig már nincs hatással a talaj minőségére. A két határ
érték között a víz mélysége, sótartalma és a földtani képződmények típusa határozza meg, hogy 
lehet-e öntözni, ill. az öntözésnek milyen feltételei vannak.

A  belvízveszély csökkentése fontos, tehát csatornákat kell építeni. A növények tápanyag
ellátása is fontos, tehát vissza kell tartani a földeken a vizet. Nem mindegy, hogy milyen földtani 
környezetben, hogyan tesszük ezt. Pl. a Duna—Tisza köze talajvízrendszerét károsan befolyá
solta — több más tényező egy időben föllépő káros hatása mellett —, hogy csatornákkal le
csapolták a homokbuckák közötti laposok szikes tavait. Azok területe nem lett termőföld, de a 
talajvízszint jelentősen megsüllyedt, s a korábban jól hasznosítható területeken sem lehet meg
felelő mezőgazdasági termelést folytatni.

Agrogeológiai vizsgálataink során kimutattuk, hogy az ún. nyomelemmérleg alkalmazá
sát revideálni kell. A talaj nyomelem-ellátottsága ugyanis lehet hiányos, túltelített vagy normá
lis. Az alatta lévő képződmények nyomelem-tartalma pedig ettől eltér. Az állandó talajvízzel 
borított tartományban ugyanakkor az üledékek mozgékony mikroelem-háztartása radikálisan 
megváltozik. A  felszín 20—50 centiméteréből vett minták vizsgálata tehát nem ad elegendő in
formációt egy terület mikroelem-arculatának megismeréséhez. A rétegsorokat mélységükben 
folyamatosan kell vizsgálni az állandóan talajvízzel bontott tartományig (Bartha A. et al. 
1987). Csak így kerülhetjük el, hogy egy adott területet túl- vagy alultrágyázunk.

Dolgozatunkban nem térhettünk ki az agrogeológia teljes mélységű, részletes ismerteté
sére. Csak a legfontosabb problémákat, összefüggéseket kíséreltük meg ábrázolni. Azt kíván
tuk bemutatni, hogy a gazdaság ezen ágának is vannak geológiai vonatkozásai, hogy rendkívül 
szoros az összefüggés a talaj—alapkőzet—talaj víz alkotta agrogeológiai rendszer, és az ezen fej
lődő, belőle táplálkozó növényzet, mint biológiai rendszer között. Ugyanakkor fel kívánjuk 
hívni a figyelmet azon geológiai ismeretek összességére, melyek segítségével az ember a mező- 
gazdasági környezetet annak csekély mértékű befolyásolásával károkozás nélkül, optimálisan 
hasznosíthatja a maga és a társadalom számára.
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Agrogeology deals with all the features of the near-surface formations that have a princi
pal role in agricultural production, influence the crop cultures of the different regions, offer in
formation on the formations constituting soils and bedrocks and on salt transport by groundwa
ter, together with the natural and man-made changes in the layers below the soil.

Accordingly, it examines the soil-bedrock-groundwater system, their interrelation, the 
agrogeological aspects as related to the floral biological cultures.

Inland waters, swampiness, bogs, soldification, erosion and deflation are all somewhat 
controlled by geological factors and their awareness is especially important for environmental 
reasons. At the same time the irrigation, canalization, drainage, soil amelioration, the supple
ment of fertilizers and the use of chemicals all can have harmful impacts that could be avoided if 
we knew the agrogeological features of the given region and if the geological study results are al
so considered in the course of planning and amelioration.

It is necessary to know the character not only of the surface but the near-surface for
mations to get information on the hydrogeological features, and to differentiate the areas that 
are considered analogous upon surface phenomena. We are also to know the depositional cir
cumstances, layers that are either positively or negatively influencing the flora. Beside the near
surface sedimentation the quality of the carbonate contents (calcite, dolomite) and their dis
tribution in depth also influence the floral evolution.

Knowledge of the water permeability and the reservoir capacity of the near-surface for
mations is important for the transport of the nutrients, for the control of inland water hazard, 
erosion and deflation and also for the determination of the best method of irrigation. Depth, 
streaming trends and changes of the groundwater table, and also the chemical composition like
wise strongly influence the soil quality. The same factors should also be considered when plann
ing the amelioration or planting. During agrogeological surveying, differences were found in 
the trace elements of the soils, and the immediate and deeper situated bedrocks. Accordingly, 
the analysis of the surficial samples does not offer sufficient information for the compilation of 
the trace element balance of a region and for the determination of microelements. Bed se
quences are to be continuously examined in depth for the proper application of fertilizers. Be
sides the presentation of the geological aspects of agriculture, the paper also refers to all the 
earth-scientific features that enable us, through a minor human intervention, without provok
ing environmental damages, facilitate the optimum use of agricultural regions.


