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Abstract 

The development of a biotop is a long process and a number of factors are involved part, such as 
the parent material of the soil, the relief, and the climate. The fundamentals of the biotop determine 
the establishment of the flora and fauna - namely, the biocenesis which is typical in the biotop. This 
is not a one-way relation. The inanimate factors and the live biological organisms have an effect on 
each other; this interaction, although its intensity and quality are constantly changing, maintains the 
biological balance. A divergent approach is required to understand this linking-system and, because 
of this, one-by-one selection and research of the factors is practical. 

The area (approximately 5380 km 2 ) where the research took place, is the south-western margin of 
the Danube-Tisza Interfluve and conform to the agrogeological map namely Kiskőrös. Within the 
framework of the geological mapping of the Great Hungarian Plain, the drilling of 10 m deep 
shallow boreholes was completed according to a regular grid. The near-surface layers were surveyed 
at the respective depths of 0.5 m, 1 m and 1.5 m in order to find the C a C 0 3 content. Maps were 
compiled for the three preferred depths, and with the help of these, the possible occurrence of 
acidification was demonstrated. Based on the C a C 0 3 content, the area was classified into seven 
categories: acidic, acidified, acidifying, acidic in depth, CaCOj accumulation on the surface, deep 
C a C 0 3 accumulation and non acidic geological medium. 

The areas, which belong to the acidifying-category are of high importance, because in those areas 
changes occur possibly right now. If the geological setting does not give reason for soil-acidification 
or acidified soil, that means it could be caused by human-intervention (for example the acidifying-
effect of chemical fertilizer or the environmental pollution caused by acidic-precipitation — 
STEFANOVITS 1990). In the case of pH-decrease caused by agricultural utilization, permanent soil-
amelioration is necessary for keeping the productivity, to stop the process or turn it back. Another 
problem is that the increasing soil-acidity intensifies the mobility of the toxic heavy-metals and their 
penetration into the biological-circle (MÁTÉ 1990). 

Besides the above, four area-typical bio-area types were chosen (i.e. sandy, carbonate muddy, salt 
affected and peaty areas), based on the geology. The ecogeology map shows the connection between 
the possible occurrence of the acidification and the bio-area types based on geology. 
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Összefoglalás 

Egy biotóp (élettér) kialakulása hosszú folyamat és tényezők sokasága vesz benne részt a talaj 
anyakőzetétől a domborzaton át az éghajlatig. A biotóp adottságai döntően meghatározzák az ott 
megtelepedő növény és állatvilágot, vagyis azt az életközösséget (biocönózist) amely jellemző egy 
élettérre. A kapcsolat azonban nem egyirányú. Kölcsönös egymásra hatás figyelhető meg a biotóp 
élettelen tényezői és az ott élő szervezetek között, amely intenzitása és minősége időben változik 
ugyan, de mindvégig megőrzi a biológiai egyensúlyt. Ahhoz, hogy átlássuk ezt a kapcsolatrendszert 
szerteágazó ismeretekre van szükség, így célszerű egy-egy tényezőt kiválasztani és külön 
megvizsgálni. 

A megközelítőleg 5 3 8 0 k m 2 terület, ahol a kutatást végeztük, a Duna-Tisza közi hátság délnyugati 
részén helyezkedik el és a Kiskőrös jelű agrogeológiai térképlap fedi le. Az Alföld földtani térképezése 
keretében tíz méteres sekélyfúrásokat mélyítettünk, meghatározott fúrásháló mentén. Megvizsgáltuk 
a felszín-közeli képződmények C a C 0 3 tartalmát 0 , 5 , 1 és 1,5 méteres mélységből vett minták 
segítségével. A három kitüntetett mélységről térkép is készült és ennek segítségével próbáltuk meg 
ábrázolni a savanyodás lehetséges előfordulását. A mésztartalom alapján hét kategóriába soroltuk a 
területeket: alacsony karbonát tartalmú (savanyú földtani közeg), csökkent karbonát tartalmú 
(savanyodott földtani közeg), csökkenő karbonát tartalmú (savanyodó földtani közeg), mélyben 
alacsony karbonát tartalmú (mélyben savanyú földtani közeg), felszíni mészakkumulációs, mélységi 
mészakkumulációs és nem savanyú területek. 

A savanyodó kategóriába sorolt területek külön figyelmet érdemelnek, mivel itt feltehetőleg 
jelenleg is változások zajlanak. Ha a földtani közeg nem indokolja a talajsavanyodást, illetve a 
savanyodottságot, akkor az emberi beavatkozásra történhetett (pl.: műtrágyázás savanyító hatása, 
vagy a környezetszennyezésből adódó savas ülepedés - STEFANOVITS 1 9 9 0 ) . A mezőgazdasági 
hasznosításból eredő kémhatás csökkenés esetében a termőképesség fenntartására rendszeres 
talajjavításra van szükség, a folyamat megállításához, esetleg visszafordításához. Egy másik 
probléma, hogy a talajok fokozódó elsavanyodásának következtében nő a toxikus nehézfémek 
mobilitása, bekerülése a biológiai anyagforgalomba (MÁTÉ 1 9 9 0 . ) . 

Az ökogeológiai térképen négy, a területre jellemző, geológiai szempontból kiválasztott élettér 
típust (homokos, mésziszapos, szikes és tőzeges területek) ábrázoltunk (a kiválasztásnál figyelembe 
vettük az MTA Ökológiai Bizottságának állásfoglalását a biotóp fogalmának definíciójáról 1 9 8 7 ) . 
Ezután kapcsolatot kerestünk a savanyodás lehetséges előfordulása és a különböző geológiai 
szempontból kijelölt életterek között. 

Bevezetés 

Egy biotóp (élettér) kialakulása hosszú folyamat és tényezők sokasága vesz 
benne részt a talaj anyakőzetétől a domborzaton át az éghajlatig. A biotóp 
adottságai döntően meghatározzák az ott megtelepedő növény és állatvilágot, 
vagyis azt az életközösséget (biocönózist) amely jellemző egy élettérre. A 
kapcsolat azonban nem egyirányú. Kölcsönös egymásra hatás figyelhető meg a 
biotóp élettelen tényezői és az ott élő biológiai szervezetek között, amely 
intenzitása és minősége időben változik ugyan, de mindvégig megőrzi a biológiai 
egyensúlyt. 

Az ember által nem bolygatott területeken természetes önszabályozó rendszer 
működik, amely változó körülmények között is képes fenntartani az egyensúlyt. 
A mezőgazdasági termelésbe bevont, illetve más módon hasznosított területeken 
viszont nekünk kell megoldani a rendszer szabályozását, ugyanis a gazdál
kodással törvényszerűen együtt járó gyors változásokhoz az élőlények kép
telenek alkalmazkodni. Ráadásul a mesterségesen létrehozott és fenntartott 
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szántóföldi monokultúrákban a biomassza (termés) kivételével megszakad az 
ökológiai anyagkörforgás (KACSUR 1985). 

Nagyon lényeges tehát, hogy megismerjük az egyes tényezőket és folya
matokat, így prognosztizálni tudjuk a bekövetkező változásokat és azok ütemét, 
felkészülve a negatív hatások kiküszöbölésére illetve az esetleges rehabilitációra. 

A felszíni-felszín-közeli képződmények savanyodása az egyik ezek közül a 
változások közül. Az edafikus tényezők ( M O S E R & PÁLMAI 1992) megváltozása, 
például a talaj karbonáttartalmának csökkenése, maga után vonja mindazon 
tényezők változását, amelyek közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állnak a 
vizsgált rendszerrel. Ezért a talajsavanyodás területi ábrázolását vettük az öko
geológiai mintatérképünk alapjául. A savanyodás lehetséges előfordulása tér
képét a felszín-közeli képződmények kalcium-karbonát tartalmából vezettük le. 

Jelen cikk - mely а T.025970 számú OTKA pályázat támogatásával készült -
témája az agrogeológiai szelvényezés szerinti Kiskőrös jelű térképlap felszíni
felszín-közeli képződményeinek (0-1,5 méterig) kalcium-karbonát tartalma, ezzel 
összefüggésben a savanyodás lehetséges előfordulása és kapcsolata a jellemző 
életterekkel. 

Vizsgálati eredmények 

A kiskőrösi lap középső és keleti fele kiterjed a Duna-Tisza köze délnyugati 
részére, nyugati harmada pedig átnyúlik a Dunán. Mivel a komplex Alföld
térképezés csak a Dunától keletre lévő területekre korlátozódott, így a 
térképszerkesztéshez szükséges adatmennyiség is csak ebből a térségből állt 
rendelkezésre. Az ábrázolt térszín nyugati fele a Duna-völgy sík vidékéhez 
tartozik, míg keleti felét a Duna-Tisza közi hátság tölti ki (1. ábra). 

A vizsgált területen, a geológiai adottságok felmérésére, a Magyar Állami 
Földtani Intézet Síkvidéki Osztályának munkája során 829 sekélyfúrás mélyült, 
megközelítőleg 1,5 km-es fúrásközű hálózat mentén. A fúrások feldolgozása 
során a feltárt üledékeket részletesen leírták és megírűntázták laboratóriumi 
vizsgálatra. A kapott adatokból szerkesztették meg az Alföld földtani térképe 
atlaszsorozat változatait. A rendelkezésre álló adatokból az 1990-es években a 
Földtani Intézet Agrogeológia Projektjén további agrogeológiai térképválto
zatokat is szerkesztettünk. Ezek a térképek és a megszerkesztésükhöz használt 
adathalmaz tette lehetővé ökogeológiai értékelésünk megkezdését. 

Az agrogeológiai szelvényezés szerinti Kiskőrös jelű térképlap kilenc darab 
100 000-es térképlap (az Izsák jelű lap teljes egésze, a Ráckeve, Dabas, Cegléd, 
Dunaújváros, Kecskemét, Szekszárd, Kiskunhalas és Kiskunmajsa jelű lapok egy 
része) területére terjed ki (a speciális szelvényezést a program indításakor 
gyakorlati megfontolások indokolták). 

A térképlap egészén a felszín-közeli képződményeket pleisztocén végi, illetve 
holocén laza üledékek alkotják (KÚTI et al. 1989, 1991). A felszín-közeli képződ
mények kőzetkifejlődésében a homok az uralkodó. A homokréteg vastagsága 
eléri, sőt helyenként meghaladja a 10 métert mind a Duna-völgyben, mind a 
hátság területén. A Duna-völgy északi részén a 4 -6 méteres homokréteg alatt a 



1. ábra. Magyarország agrogeológiai térképsorozata 
Kiskőrös jelű lapjának topográfiai térképe 

Fig. 1 Topographie map of the Kiskőrös map-sheet, 
Agrogeological maps of Hungary 
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talpmélységig felső-pleisztocén kavics található. A Duna-Tisza közi hátság 
területén a 2 - 6 méter vastagságú felszíni homokréteg durva kőzetlisztre települt. 
Errefelé az sem ritka, hogy a homok és a durva kőzetliszt 2 - 3 méteres sávokban 
váltakozva fordul elő. 

A homok után az agyag a legjelentősebb felszíni képződmény, de a homokkal 
összevetve alárendelt szerepet játszik. Elsősorban a Duna-völgyben fordul elő, de 
megtalálható a Duna-Tisza közi hátság laposaiban is. Az általában 2 - 6 méter 
vastagságú felszíni agyagréteg homokra, ritkábban kőzetlisztre települt. Helyen
ként az is előfordul, hogy az agyag 2 -3 méter vastag homok vagy kőzetliszt 
rétegekkel váltakozva települ (KUTI et al. 1996). 

A területen kisebb foltokban kőzetliszt is megtalálható, melynek vastagsága 
elérheti illetve meghaladhatja a 10 métert. Ahol vékonyabb, ott homokra települt, 
vagy 2 - 3 méter vastag rétegekben homokkal váltakozik. 

A kalcium-karbonát tartalmat 0,5; 1 és 1,5 méteres mélységben mértük és 
külön-külön térképen is ábrázoltuk (2, 3, 4. ábra). Emellett megszerkesztettük a 
felszín-közeli képződmények C a C 0 3 tartalmát ábrázoló térképet is (5. ábra). A 
kitüntetett mélységekben mért C a C 0 3 - o t mennyisége alapján három kategóriába 
soroltuk: nagyon alacsony ( < 5 % ) , közepes (5-30%) és magas(>30%). Majd attól 
függően hogy a különböző mésztartalmú rétegek hogyan helyezkednek el 
egymáshoz viszonyítva huszonhét kategóriát tudtunk elkülöníteni. A 
jelmagyarázatban ezt három csoportban elkülönítve ábrázoltuk. A mésztartalom 
eloszlására a változatosság jellemző ugyan, de a legnagyobb összefüggő területen 
a kedvező 5-30% közötti C a C 0 3 tartalom fordul elő (KUTI et al. 1996). Jóval kisebb 
térségben, de összefüggő foltokban a lap egészén találhatók kis mészkarbonát 
tartalmú ( < 5 % ) területek. A lap északi szélén egy nagyobb és északi harmadában 
néhány kisebb foltban a kalcium-karbonát tartalom 30% fölötti, mindhárom 
mélységben. Ettől eltekintve a nagy mészkarbonát tartalom alárendelt szerepet 
játszik mind a felszíni, mind a mélyebb rétegekben. Jellemző viszont, hogy a lap 
egészén nagy foltokban találhatók olyan területek, ahol a felszíni C a C 0 3 tartalom 
nagyon alacsony ( < 5 % ) , mélyebben pedig közepes (5-30%). 

Az eredmények értékelése 

A kalcium-karbonát tartalom alapján megállapított huszonhét kategóriát - a 
lehetséges savanyodást figyelembe véve - hét kategóriába vontuk össze: 
alacsony karbonát tartalmú (savanyú földtani közeg), csökkent karbonát tartalmú 
(savanyodott földtani közeg), csökkenő karbonát tartalmú (savanyodó földtani 
közeg), mélyben alacsony karbonát tartalmú (mélyben savanyú földtani közeg), 
felszíni mészakkumulációs, mélységi mészakkumulációs és nem savanyú terü
letek. Ezeket a térképen sraffozással, területfoltosan ábrázoltuk. A térkép jel
kulcsában az egyes kategóriákhoz tartozó sraffkód mellett feltüntettük a mész
tartalom vertikális tagolódása alapján jellemző szelvény-típusokat is (6. ábra). 

Az ökogeológia térképen ezen túlmenően négy, a területre jellemző, geológiai 
szempontból kiválasztott élettér típust (homokos, mésziszapos, szikes és tőzeges 
területek) is ábrázoltunk különféle sraffokkal jelölve. A térkép jobb átláthatósága 



2. ábra. A C a C 0 3 %-os eloszlása 0,5 méteres 
mélységben 

Fig. 2 Distribution of the CaC03 content in 0.5 metre-depth 



3. ábra. A C a C 0 3 %-os eloszlása 1,0 méteres 
mélységben 

Fig. 3 Distribution of the CaC03 content in 1.0 metre-depth 



4. ábra. A C a C 0 3 eloszlása 1,5 méteres mélységben 

Fig. 4 Distribution of the CaC03 content in 1.5 metre-depth 



5. ábra. A felszín közeli képződmények 
kalcium-karbonát tartalma 

Fig. 5 The CaC03 content in the near-surface 
sediments 



6. ábra. A savanyodás lehetséges előfordulása a C a C 0 3 

tartalom alapján 

Fig. 6 The possible occurrence of acidification based on the 
CaCO^ content 

Jelmagyarázat: 

alacsony karbonát tartalmú ' 
terület (savanyú földtani közeg) 1 • 

csökkent karbonát tartalmú 
terület (savxnyodott földöm közeg) 

csökkenő karbonát tartalmú 
terület (savanyodó földtani közeg) 

melyben alacsony karbonát 
tartalmú terület (mélyben 
savanyú földtani Közeg) 

a felszínen 

mészakkumuláció 
a felszín alatt 

nem savanyú terület 
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érdekében a savanyodás lehetséges előfordulását itt színskála segítségével 
ábrázoltuk. A homokos területek közül az eolikus és fluvioeolikus térszíneket 
azonos jelöléssel láttuk el, mivel - tapasztalataink szerint - ezek az élőlények 
szempontjából nagyon hasonló életteret jelentenek, és ettől elkülönülő jellel 
ábrázoljuk a folyóvízi homokos területeket, mivel azok a nagyobb humusz és 
nedvességtartalmuk alapján eltérnek az előbb említett területtípusoktól 
(melléklet). 

A közös térképi ábrázolás lehetőséget nyújt arra, hogy összefüggéseket keres
sünk a savanyodás lehetséges előfordulása és az egyes élettér típusok között. 
Megállapítható hogy az eolikus és fluvioeolikus homok-területek elterjedése nem 
függ össze a lehetséges savanyodási kategóriákkal, így a terület keleti két
harmadán a felszín kalcium-karbonát tartalmától függetlenül uralkodó. A 
fluviális homok, mint élettér szintén nem mutat specifitást a mésztartalomra. 
Kisebb területen ugyan, de jellemző a térség nyugati harmadára. 

A mésziszap előfordulása más képet mutat. Az előzetes várakozásoknak 
megfelelően megjelenése olyan területekre korlátozódik ahol a felszínen vagy a 
mélyben mészakkumuláció fordul elő, illetve nem savanyúak a képződmények. 
Ilyen mésziszap előfordulások találhatók a vizsgált terület keleti felén, kisebb-
nagyobb foltokban. Jellemző ezekre a foltokra, hogy a mésziszap megjelenése 
szikesedéssel társul. A térség nyugati felében nagyobb, összefüggő szikes foltok 
találhatók, melyek előfordulása szintén „mészfüggő". Nem találhatók savanyú, 
savanyodott vagy savanyodó felszín-közeli képződményekkel együtt, de 
helyenként felbukkannak mélyben savanyú foltokban. 

Tőzeg főleg a hátság pereme előtt található a régi medrek kavicsa felett (RÓNAI 
1985). Említést érdemel egy kiterjedt folt Izsáktól nyugatra és egy É-D-i irányú 
sáv Akasztótól délre. Ha összefüggést keresünk a savanyodás előfordulása és a 
tőzeg jelenléte között, látjuk hogy a felszíni mészakkumuláció kizárja a tőzeg 

<— A 6. ábra jelmagyarázatának értelmezése: 
A savanyodás lehetséges előfordulása a felszíni-felszín-közeli képződmények mésztartalma alapján. 
A három kitüntetett mélység (0,5 m, 1 m és 1,5 m) mindegyikében előfordulhat bármelyik C a C 0 3 

kategória (alacsony, közepes, magas) - egyszerre természetesen csak egy - és így 27 különböző 
szelvénytípust kapunk (lásd A felszín-közeli képződmények kalcium-karbonát tartalma c. térkép 
jelmagyarázatát). Ezeket a szelvénytípusokat különböző színű négyzettel ( C a C 0 3 tartalom <5%) 
illetve téglalapokkal ( C a C 0 3 tartalom 5-30%, > 3 0 % ) ábrázoltuk. Az egymás mellett szereplő 
különböző mésztartalmak vagylagos előfordulást jelentenek (alacsony vagy közepes mésztartalom a 
mészakkumuláció a felszínen, valamint a felszín alatt kategóriában). A savanyodás szempontjából 
hasonló típusokat összevontuk egy savanyodási kategóriába, de olyan is előfordul, hogy egy 
szelvénytípus jelöl egy savanyodási kategóriát (pl. nem savanyú terület). Savanyú területnek vettük, 
ahol 1,5 méteres mélységig alacsony a képződmények mésztartalma. Savanyodott a terület, ahol az 
alapkőzet (1,5 m-en) közepesen meszes, míg fölötte alacsony a mésztartalom. Savanyodó kategóriába 
soroltuk, ahol a fölső fél méteres réteg alacsony mésztartalmú, alatta mindkét mélységben közepes 
illetve közepes és alacsony a mésztartalom. Mélyben savanyú a terület, ha a középső vagy a legalsó 
rétegben alacsony a C a C 0 3 tartalom. Minden olyan terület ahol a legfelső rétegben a mésztartalom 
magas (9 típus), a mészakkumuláció a felszínen kategóriába tartozik. Ha a középső vagy az alsó, 
esetleg mindkettő réteg magas mésztartalommal jellemezhető (10 típus), akkor ott mészakkumuláció 
található a felszín alatt. Ahol mindhárom rétegben közepes a C a C 0 3 tartalom, ott nem savanyú 
területről beszélünk. 
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megjelenését. Ettől eltekintve a kalcium-karbonát tartalom nem befolyásolja 
ennek az élettérnek a megjelenését. 

Az eddigiekben ismertettük ökogeológiai kutatásunk első eredményeit. A 
továbbiakban folytatni kívánjuk a savanyodás és a geológiai szempontból 
kialakított életterek összefüggéseinek vizsgálatát más megközelítésben, valamint 
újabb területeket szeretnénk bevonni a kutatásba. Véleményünk szerint a 
továbblépéshez más tudományterületen dolgozó szakemberek (ökológus, 
botanikus, agrármérnök) bevonására is szükség van, hogy minél komplexebb 
vizsgálatok készüljenek és eredményeinket minél szélesebb körben megismerjék. 
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