
A projekt- 1992-ben bekapcsolódott az 
UNESCO égisze alatt létrehozott, a Föld felszínmoz
gás kataszterét előkészítő munkacsoport, a WP WLI 
munkájába.
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Agrogeológiai kutatások 102 éve folynak az in
tézetben, s nyolc évvel ezelőtt fogadták el mos
tani programunkat, melynek célja a talaj— 
alapkőzet—talajvíz rendszer agrogeológiai tör
vényszerűségeinek kutatása. Várható végeredmé
nye az ország l:100 000-es méretarányú 
agrogeológiai térképsorozatának elkészítése és a 
magyar tájak agrogeológiai jellemzése lesz. Jelen 
projekt a hosszútávú, 2005-ig tervezett 
agrogeológiai program 1992—96 közötti időszaká
nak feladatait tartalmazza. A kutatás szükségessé
gét a mezőgazdaság szerkezeti és koncepcionális 
átalakítása, a tájtermesztésre való átállás során a 
Földművelődésügyi Minisztériumban megfogalma
zott elvárások, valamint az Alföld programban 
megfogalmazott prioritások indokolják és igénylik.

Az eddigi munkák során elkészültek a Kelet- 
Alföld, a Balaton kiterjesztett üdülőkörzete és a Zalai
dombság agrogeológiai térképei. Megvalósult 18 
agrogeológiai mintaterúlet feltárása és különböző 
részletességi fokú megvizsgálása, továbbá kutatási és 
térképezési módszerek kidolgozására Is sor került.

Agrogeológiai térképezés
Magyarország agrogeológiai térképsorozatá

nak szerkesztése keretében 1992-ben a Hortobágy 
a Hajdúság, a Nagykunság és a Nyírség területére 
kiterjedő Karcag és Debrecen jelű lapok, 1993-ban a 
Nyírség, a Hortobágy, a Hajdúság és a Szatmár- 
Beregl síkság területére kiterjedő Nyíregyháza jelű lap 
agrogeológiai térképeinek kéziratos példányai készül
tek el, hat-hat változatban, l:100 000-es méretarány
ban. Egy agrogeológiai térképlap területe kb. három 
1:100 000-es EOTR lap területének felel meg.

Ugyanezen feladatcsoport keretében geoló
giai és agrogeológiai feltárás folyt 1992-ben 
Edelény, Boldva, Sajóecseg térségében, valamint 
a Bódva-völgy területén 100 db, max. 10 m mély
ségű sekélyfúrás lemélyítésével, 1993-ban pedig a 
Hernád-völgy területén, ahol 155 db, max. 10 m 
mélységű sekélyfúrás mélyült. A fúrássűrűség az

Agrogeological research has been carried o ut' 
for 102 years in the Survey. The recent program 
was accepted eight years ago. Its aim is the agro
geological Investigation of soil-rock-groundwater 
system. The final result wilhbe an agrogeological 
map series of the country at 1:100 000 scale and 
the agrogeological description of the Hungarian 
regions. This project includes the tasks of a long
term (until 2005) agrogeological program be
tween 1992 and 1996. The structural and concep- 
tlonal re-organization of the agriculture, the ex
pectations of the Ministry of Agriculture during the 
switch to regional cultivation, and the priorities 
drafted during the research program of the Great 
Hungarian Plain made this survey necessary.

Agrogeological maps of the eastern part of 
the Great Hungarian Plain, Balaton suburban area 
and Zala Hills have been prepared. 18 agro
geological model areas have been explored and 
investigated in detail. Research and mapping 
methods have been also elaborated. •

Agrogeological Mapping
In e frame of the agrogeological map series 

of Hungary, sheets of Karcag and Debrecen in 
the Hortobágy, Hajdúság, Nagykunság and Nyírség 
area were prepared in 1992, and a sheet of Nyíre
gyháza in the Nyírség, Hortobágy, Hajdúság and 
Szatmár-Bereg Plain was prepared in 1993. These 
maps had six versions in manuscript at 1:100,000 
scale. The territory of an agrogeological map 
covers about three sheets of the Unified National 
Map Sytem at 1:100 000 scale.

Within the same research geological and 
agrogeological exposure were carried out in the 
Edelény, Boldva, Sajóecseg region and in the 
Bódva Valley in 1992 by depening 100 shallow 
drillings of about 10 metres of penetration depth. 
The survey continued in the Hernád Valley in 1993, 
where 155 shallow boreholes of 10 metres 
of penetration depth were deepened. The drilling



1:25 OOO-es térképezés követelményeinek megfele
lően lett meghatározva, így nemcsak a terület 
felszíni—felszínközeli képződményeinek értékelését 
lehet megadni, hanem az agrogeológiai értékelés 
követelményeinek is maximálisan eleget lehet 
tenni. Az egyes területrészek feltárási sűrűsége 
helyenként már mintaterület értékű. A fúrások 
anyagát a terepen makroszkóposán részletesen 
leírtuk és laboratóriumi vizsgálatra megmintáztuk. 
A fúrólyukban megmértük a talajvíz mélységét és 
nyugalmi szintjét, s ahonnan lehetett, vízmintát 
vettünk laboratóriumi vizsgálatra.

Agrogeológiai mintaterületek kutatása
1992- ben a felvételezés a dél-nyírségi Fúlöp 

község térségében kijelölt mintaterületen folyt, 
szorosan együtműködve az ELGI, az Erdészeti Kuta
tó Intézet (ÉRTI) és az MTA Talajtani és Agrokémiai 
Intézet (TAKI) kutatóival. 1993-ban a Hernád völ
gyében Szikszó térségében kijelölt mintaterúleten 
folytatódott a kutatás, az előző évek kedvező ta
pasztalatai alapján kialakult gyakorlatnak megfe
lelően ismét szorosan együttműködve az ELGI, az 
ÉRTI és a TAKI kutatóival. Ez az együttműködés a 
terület kiválasztásától egészen a zárójelentés elké
szítéséig, az eredmények publikálásáig tart.

A közösen kiválasztott területen először részletes 
terepbejárásra került sor. majd a geofizikai mérések 
készültek el. Ezek eredményeinek ismeretében tűztük 
ki a fúráshálót. A lemélyített, max. 10 m-es mélységű 
fúrások anyagát a terepen makroszkóposon leírtuk és 
részletesen megmintáztuk különféle laboratóriumi 
(geokémiai, szedimentológiai, ásvány-kőzettani, talaj
tani) vizsgálatokra. A gyakorlatnak megfelelően mér
tük a talajvíz mélységét és nyugalmi szintjét, illetve a 
fúrólyukakból vízmintát vettünk. Ahol lehetett, a terü
leten található ásott kutakat is megmintáztuk. A 
geológiai felvételezés után történt a terület talajtani 
bejárása és megmintázása talajszelvények segítsé
gével.

A geofizikai vizsgálatokat az ELGI. a talajtanit a 
TAKI és az ÉRTI. míg a többi vizsgálatot a MÁFI ku
tatói és laboratóriumai végzik.
1992-ben elkészült az Apajpusztai-mintaterület 
anyagának szedimentológiai értékelése, mely 
egyben a szedimentológiai kiértékelő program, a 
SÁG US teszt munkája is volt. A kutatási területen az 
1987. évi felvétel eredményeinek kontrolljaként. 
Illetve az esetleges változások ellenőrzéseként 
néhány sekélyfúrás is lemélyült, melyeket az ere
deti feltáró fúrásokhoz hasonló részletességgel 
vizsgáltak meg.

Egy franciaországi ösztöndíjas tanulmányút 
zárófeladataként elkészült a Szarvasi-mintaterület 
geokémiai továbbértékelése is.

1993- ban a Tőserdői-mintaterület anyagának 
talajvíz-kémiai értékelése készült el, és megkezdő
dött a fúrási anyag szedimentológiai értékelése is.

Sor került a „Magyar tájak agrogeológiai jel
lemzése' c. sorozat próbakötete tematikai vázla
tának összeállítására, de sajnálattal kellett tudo
másul venni a jövő évi tervek összeállítása során.

grid was determined according to the require
ments for geological mapping at 1:25 000 scale. A 
high-level agrogeological assessment is possible in 
this way as well as the evaluation of the surface 
and shallow subsurface formations. The exposure is 
as dense in some parts as in a model area. The 
cores were macroscopically described in detail in 
the field, and samples were collected for labora
tory investigations. The depth and mean water 
level of the groundwater were measured in the 
boreholes. Water samples for laboratory analyses 
were also collected where it was possible.

Survey of Agrogeological Model Areas
A model area next to Fülöp village in the South 

Nyírség was surveyed in cooperation with the re
searchers of Eötvös Loránd Geophysical Institute. 
Research Institute of Forestry and Pedological and 
Agrochemical Research Institute of the Hungarian 
Academy of Sciences in 1992. Research was car
ried out in the Hernád Valley, next to Szikszó with 
the same partners in 1993 based on the favour
able experiences from the previous years. There 
has been cooperation with the research partners 
from the selection of the area to the final report 
and publication of the results.

Research began with detailed field work, fol
lowed by geophysical measurements and drilling 
sites were selected on the basis of the previous 
results. The drillings of 10 metres of penetration 
depth were macroscopically described and sam
pled for different laboratory investigations (geo 
chemical, sedimentological, mineralogical. petro
logical and pedological) in the field. The depth 
and mean water level of the groundwater were 
measured and water samples were collected from 
the boreholes. Where it was possible, previously 
dug wells of the area were also sampled. After the 
geological survey was completed, the research 
continued with the pedological aspect of the field 
work. i.e. with the sampling of soil profiles.

Geophysical investigations are carried out at the 
Eötvös Loránd Geophysical Institute, peological 
analyses at the Pedological and Agrochemical Re
search Institute and at the Research Institute of For
estry. the others in the Hungarian Geological Survey.

The sedimentological survey of the Apajpuszta 
model area which also tested our evaluating 
computer program, called SAGUS, was finished in 
1992. To control the results of the survey in 1987 
and to check possible changes, some shallow 
drillings were deepened and investigated in as 
much detail as the original ones.

The geochemical evaluation and field trip of the 
Szarvas model area was the subject of a final report, 
A French grant provided funds for this project.

The chemical evaluation of shallow ground- 
water on the Tőserdő model area started in 1993. 
The sedimentological interpretation' of the cores 
has also begun.

The content of a trial volume of the " Agrogeo 
logical Description of the Hungarian Regions" series


