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Adatok az Alföld negyedkori vízadó rétegeiről 

dr. Rónai András* 
( 1 2 á b r á v a l , 3 t á b l á z a t t a l ) 

Az a 39 fúrás és mélységi vízjárás figyelő kút, amelyet az Állami Földtani 
Intézet 1965 és 1974 között az Alföld tengelyében létrehozott, alkalmat ad az 
alföldi vízadó rétegek és felszínalatti vízviszonyok beható vizsgálatára. Föld
tani osztályozásban az Alföld negyedkori rétegei a legfontosabb mélységi víz
tárolók. Ezeknek a vastagsága az északi hegységperemeken még néhány méter, 
vagy néhányszor tíz méter, de a hegylábaktól az Alföld belseje felé haladva, 
már 5—10 km távolságban 100—200 méter vastagságra gyarapodnak. E folyó
vízi származású üledékösszletben a hegységperemek közelében sok a durva 
homok- és kavicsréteg, távolabb már csak közép- és aprószemű, majd finom
szemű homokot találunk. Ezek sűrű egymásutánban és a folyóvízi iszap- és 
agyagrétegek között elegendő vastagságban vannak ahhoz, hogy jó vízadó 
rétegek legyenek. A negyedkori rétegek vastagsága az Alföld közepén 200—300 
m körül van, a jászsági süllyedékben azonban 300 métert, a körösi és dél-tiszai 
süllyedékekben pedig 600 métert is meghalad. E mély süllyedékek vízföldtani 
szempontból igen különbözőek. A jászsági és körösi süllyedéket hosszan és 
sokszor borította nyílt víz, így jobbára finom anyag települt bennük. Jó vízadó 
réteget 300—500 m mélységig alig találunk köztük. A dél-tiszai süllyedékekben 
ezzel szemben túlnyomó a homokréteg, a süllyedek mélységi vízben igen 
gazdag. 

A negyedkori rétegek alatt az Alföld nagy részén a pliocén rétegsor egy 
vízben szegény agyagos üledéksorozattal indul. Ennek vastagsága többfelé 
meghaladja a 300—400 métert. Ezt követi lefelé a felsőpannóniai üledéksor, 
ebben szintén sok az édes vizet adó jó homokréteg. 

Ezek az adatok nagyrészt a Tisza síkjára vonatkoznak. A Duna—Tisza köze 
hátságán és a Nyírségben a negyedkori rétegek 100—200 m vastagok, a legfelső 
pliocén agyagos rétegsorozat többhelyt hiányzik. A sós vizes rétegek, amelyek 
a Tisza síkján az alsópannóniai rétegekben 1500—2500 m körüli mélységben 
jelentkeznek, itt közelebb vannak (600—1000 m) a felszínhez. 

A M. Áll. Földtani Intézet az 1965-ben indult Alföldkutatás során az Alföld 
É—D-i tengelyében mélyített le földtani alapfúrásokat, Erdőtelektől Mind
szentig, így áttekintésünk van az északi hegységperem előteréről, a dél-jászsági 
süllyedékről, Szolnok tájáról, ahol a medencealjzat jelentősen kiemelkedik, 
és a dél-tiszai nagy süllyedékről. Ny—K-i irányban eddig 3 helyen mélyült 
8 fúrás és ezekből 8 észlelő kút épült: három Kecskeméten, kettő Öcsödön és 
három Szarvason (1. ábra). 

* Előadta a Magyar Hidrológiai Társaság és a MFT Szegedi Csoportjánál 1974. III. 19-én 
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I. ábra. A Magyar Állami Földtani Intézet földtani alapfúrásai és kiépített rétegvíz figyelő kútjai. J e l m a g y a 
r á z a t : 1. Földtani alapfúrás és mélysége méterben, 2. Fúrás és egy kiépített észlelő kút, 3. Fúrás és két kiépített 
észlelő kút. 4. Fúrás és három kiépített észlelő kút, 5. Fúrás és négy kiépített észlelő kút, 6. Domb- és hegyvidék 

(150 m tszf-nál magasabb) 
Fig. 1. Geological key boreholes and equipped ground-water observation wells of the Hungarian Geological Institute. 
L e g e n d : 1. Geological key borehole and its depth in metres, 2. Borehole and one equipped observation well, 3. 
Borehole and two equipped observation wells, 4. Borehole and three equipped observation wells, 5. Borehole and four 

equipped observation wells, 6. Hills and highland (above 150 m altitude) 

Az alábbiakban összehasonlító vizsgálat alá vonjuk a víztartókat, a víz
szolgáltató kapacitást, a rétegekben megfigyelhető nyomásingadozást, a hőmér
sékleti és vízkémiai viszonyokat. Döntően az alföldi negyedkori rétegek víz
földtani vizsgálatáról van szó, de néhány fúrás és kút a negyedkori rétegek 
alatt a pannóniai rétegviszonyokat is feltárja. 
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Az alföldi medence süllyedésében mutatkozó gyorsuló és lassuló mozgás 
következtében a folyók esésgörbéje szakaszosan változott és ennek megfelelően 
hol durvább, hol finomabb üledéket raktak le ugyanazon vidékre a folyók. 
Az árvizekkel és kis vizekkel egy-egy süllyedési szakaszon felül is sűrűn változik 
az üledék szemnagysága. Az alföldi fúrások rétegsorait vizsgálva az a tapasz
talat, hogy a folyóvízi rétegsor szemcseösszetétele centiméterenként változik, 
alig lehet találni olyan réteget, amely néhány méter vastagságban egynemű 
lenne. A szarvasi 1000 méteres fúrásból például 2100 réteget írtak le, pedig nem 
különítettek el minden apró réteget és többször szerepel a rétegleírásban ilyen 
tétel: finom homok és iszap sűrű váltakozása. 

A szolnoki szediment laboratóriumban a fúrómagokat részletes szemcse
vizsgálatnak vetették alá, így az átfúrt rétegek szemcseösszetételéről pontos 
adataink vannak. Egy-egy azonosnak vehető agyag, kőzetliszt, vagy homok
réteg vastagsága általában nem haladja meg az 5—10 métert. A rétegváltozás 
gyakorta éles, hirtelen; jóval több azonban az olyan eset, amikor a változások
nak egyirányba tartó tendenciájuk van. Vagyis, a rétegsor fokozatosan fino
modik, vagy fokozatosan durvul. Ilyenkor is közbeékelődhetik egy-egy kirívóan 
más összetételű üledéktag, de ez a durvulásnak vagy a finomodásnak általános 
tendenciáját nem változtatja meg. Egy-egy ilyen üledékritmus indulhat durva 
szemű rétegből és elérhet egy legfinomabb szakaszig, amely után éles határral 
újra durva üledék következik. Ennek az lenne a magyarázata, hogy a meg
süllyedt medencealjzatot a folyó a feltöltődésnek megfelelően mind kisebb 
eséssel és mind finomabb szemcséjű hordalékkal töltötte fel. Ezt követőleg 
hirtelen erős süllyedést szenvedett a terület és a megnövekedett esésnek meg
felelően durvább üledék került éles változással a medencébe. Van azonban sok 
olyan üledékképződési szakasz, ahol a feltöltődés durva üledékkel indul, 
azután fokozatosan finomodik, de nem vált át újra durvára, hanem igen foko
zatosan újra eldurvul. A süllyedés menetében itt nincs hirtelen változás csak 
gyorsuló és lassuló folyamat. Egy-egy ilyen teljes üledékképződési szakasz, 
a durva üledéktől a következő durváig 30—70 m vastag lehet. Ez is széttago
zódik, néha kisebb szakaszokra vagy egybekapcsolódhatik nagyobbakká. 
Ezekből az üledékképződési szakaszokból kiolvasható, hogy egy-egy medence
rész hány jelentősebb mozgásütemben vett részt. A medence ugyanis nem 
egységesen süllyedt, hanem különálló blokkokban, részmedencékben külön
böző időben és különböző intenzitással. 

Érthető ezek után, hogy a negyedkori folyóvízi vízadó rétegek, sohasem 
egyneműek. Néhány észlelő kút beszűrőzött rétegének szemcseösszetételét 
az I. táblázat ismerteti. Néhány vízadó réteg változatos belső szerkezetét és 
szemcsenagyság arányait a 2. ábra szemlélteti. 

Az adatokból egyértelműen csak a dél-tiszai terület (Csongrád—Mindszent) 
vízadó rétegeinek durvább szemcsézettsége derült ki. Az északi részen egyedül 
Erdőtelek vízadó szintjei durva szemcséjűek, Hevesvezekény és Jászladány 
negyedkori rétegei már ugyanolyan finomszeműek, mint az Alföld közepén 
lévők. A szemcseösszetétel szélső értékei azonban nagyon különbözőképpen 
alakulnak az egyes fúrásokban, mint azt az egyenlőtlenségi tényező (U) igen 
különböző értékei bizonyítják. Az egyenlőtlenségi értéket a vízadó különböző fi
nomságú rétegeinek átlagos D 6 0 és D 1 0-éből számítottuk. Az átlag súlyozott átlag. 

A táblázatból kiderül, hogy egy-egy 5—10 m vastagságú vízadó réteg szem
cseösszetételét nem lehet egyetlen görbével, még kevésbé egy-két jellemző 
számértékkel megadni. 

2 Földtani Közlöny 
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H E V E S V E Z E K E N Y T Ö R Ö K S Z E N T M I K L Ó S M I N D S Z E N T 

2. ábra. A vízadó rétegek szemcseösszetétele néhány kútban. J e l m a g y a r á z a t : 1. 0,000 —0,005 mm 0 , 2.0,005— 
0,02 mm 0 , 3. 0,02—0,06 mm 0 , i. 0,06—0,1 mm 0 , 5. 0,1—0,2 mm 0 , 6. 0,2—0,5 mm 0 , 7. 0,5—2,0 mm 0 

Fig. 2. Grain size composition of the aquifers in a few wells. L e g e n d : see in the Hungarian version 
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Alföldi Tízadó rétegek jellemző szemcseméretei 
I. Characteristic grain-size of the aquifers in the Great Hungarina Plain 

I. táblázat — Table I. 

A kút helye 
Site of well 

A réteg mélysége 
és vastagsága m 
Depth and thick
ness of layer, ш 

D 1 0 a legfinomabb 
rétegben 

D 1 0 in the finest 
layer, 

nam 0 

D,„ a leg
durvább 
rétegbea 

D „ in the 
coarsest 

layer 
mm 0 

D m átlagos 
mm 0 

D m average 
mm 0 

Átlagos 
TJ 

Average 
V 

Erdőtelet I. 40— 48 0,001 0,32 0,18 10,4 
Erdőtelek II. 237— 249 0,001 0,42 0,20 7,5 
Erdőtelek III. 311— 321 0,003 0,28 0,10 1,2 

Hevesvezekény I. 68— 76 0,003 0,30 0,00 1,2 
Hevesvezekény II. 126— 200 0,001 0,25 0,03 40,0 

Jászladány I. 820— 331 0,001 0,10 0,03 3,3 
Jászladány II. 892— 907 0,001 0,24 0,12 69,5 

Beseuyszög 84— 96 0,001 0,17 0,02 9,6 

Őballa I. 75— 85 0,003 0,22 0,12 11,0 
Őballa II. 133— 140 0,004 0,26 0,13 7,5 

Tószeg I. 67— 73 0,002 0,13 0,10 18,0 
Tószeg II. 214— 222 0,034 0,17 0,14 3,0 

Kengyel I. 53— 61 0,005 0,24 0,12 10,0 
Kengyel II. 172— 166 0,001 0,26 0,02 7,0 
Kengyel III. 306— 312 0,001 0,14 0,05 8,6 

Öcsöd I. 58— 66 0,002 0,14 0,13 24,0 
Öcsöd II. 228— 233 0,002 0,14 0,05 21,8 

Szarvas I. 193— 210 0,003 0,32 0,16 6,3 
Szarvas II. 352— 358 0,002 0,33 0,13 5,0 
Szarvas III. 870— 885 0,001 0,28 0,10 10,0 

Oserkeszöllő 43— 49 0,004 0,05 0,03 10,0 
Cserebökény 74— 89 0,001 0,23 0,03 13,0 

Csongrád I. 234— 241 0,053 0,25 0,15 1,7 
Csongrád II. 428— 445 0,046 

0,001 
0,35 0,20 3,2 

Csongrád III. 642— 655 
0,046 
0,001 0,28 0,20 26,8 

CsoDgrád IV. 1029—1056 0,008 0,30 0,23 2,6 

Mindszent I. 9 9 - 110 0,001 0,30 0,10 30,0 
Mindszent II. 189— 210 0,004 0,30 0,14 3,0 
Mindszent III. 295 — 308 0,001 0,32 0,20 2,7 
Mindszent IV. 799— 823 0,020 0,54 0,20 3,7 
Mindszent V. 1035—1319 0,002 0,28 0,17 6,2 

Ennek bizonyítására hadd álljon itt Jászladány sekélyebb kútjának beszű-
rőzött vízadó rétege. A szűrő pontosan I l m vastag homokréteget csapol meg. 
E rétegben a fúrómagok vizsgálata alapján 31 különböző szemcseösszetételű 
réteget figyeltek meg, és a laboratóriumi szemcseelemzés mind a 31 réteget 
tényleg különbözőnek találta. A 3. ábra mutatja a vízadó réteg legfinomabb 
és legdurvább részének szemcseösszetételi görbéjét és az egész réteg szemcséinek 
súlyozott átlagát ábrázoló görbét. 

Jászladány 891—906 méter mély vízadó rétegében a szemcse vizsgálat csak 
10 réteget különböztetett meg, de ezek között az eltérés jóval nagyobb, mint 
a sekélyebb megcsapolt rétegben. Ilyen adatok láttán joggal kételkedhetünk 
azoknak a számításoknak a megbízhatóságában, ahol áteresztőképességet, 
vízleadási kapacitást vagy tározási értéket számítanak egy-egy szemcse-
összetételi számsorból, görbéből, vagy éppen egy-egy jellemzőnek vett értékből. 

Vannak — természetesen — homogénebb vízadó rétegek is, de ezek ritkáb
bak. Bemutatjuk Csongrád két kútjának beszűrőzött rétegét, illetve a rétegek 

2* 
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szemcseeloszlási különbségeit a 4. ábrán. A 204,5—217,4 m mélységű rétegből 
26 mintát elemeztek meg, a 642—655 m mélységből 38 mintát. E minták 
szemcseeloszlási görbéi széles mezőt foglalnak el a szemilogaritmikus skálán. 
A legfinomabb és legdurvább szemű rétegek között nagyon széles átmenet van. 

Ahogyan a vízadó rétegek aránylag vékonyak és változékonyak az alföldi 
folyóvízi származású üledékekben, ugyanúgy vékonyak és szemcseösszetéte
lükben nagyon változékonyak az őket egymástól elválasztó, úgynevezett víz
záró rétegek. Összvastagságuk a negyedkori rétegösszletben általában jóval 

3. ábra. Két jászladányi kút vízadó rétegének szemcseBsszetétele (A 81, В 10 magminta szemcseelemzéséből készült). 
J e l m a g y a r á z a t : l . A legfinomabb réteg szemcseeloszlása, 2. A legdurvább réteg szemcseeloszlása, 3. A szemcse

eloszlás súlyozott átlaga 
Fig. 3. Grain size composition of the aquifers of two wells at Jászladány (made on the basis of granulometric analyses 
of core samples 31, В 10). L e g e n d : 1. Grain size distribution of the layer of finest grains, 2. Grain size distribution 

of the layer of coarsest grains, 3. Weighed average of the grain size distribution 
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nagyobb a homokrétegekénél, lévén a folyók finomszemű hordaléka — a nagy 
alföldi folyóknál — mindig lényegesen nagyobb tömegű a durva szemű üledék
nél. A legagyagosabbak az Alföld északi medence részének és a Körösök vidé
kének negyedkori üledéksorai, de ezek sem egységesek. Olyan réteget, amelyben 
az agyagfrakció súlya az 50%-ot meghaladja, keveset kapunk fúrásainkban. 

4. ábra. Két csongrádi kút vízadó rétegének szemcseösszetétele (A 26, В 39 magminta szemcseelemzéséből készült) 
J e l m a g y a r á z a t : lásd a 3. ábrát 

Fia 4 Grain size composition of the aquifers of two wells at Csongrád (made on the basis of the grarmlometric analyses 
of core samples 26, В 39). L e g e n d : see Fig. 3 
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5. ábra. Mekkora vízoszlopot tart a 100 m mélységben megcsapolt réteg 
Fig. 5. The water column held up by the layer tapped at 100 m depth 

Nyomásviszonyok a vízadó rétegekben 

E változatos és vidékenkint egymástól eltérő rétegsorok magyarázzák azokat 
a különbségeket, amelyeket a nyugalmi szintek elhelyezkedésében, tehát a 
nyomásviszonyokban találunk. A statisztikus tanulmányok az Alföld peremei
től a belső részek felé egyenletesen lejtő potenciál-görbéket rajzoltak ki. A rész
letes és pontos mérések és megfigyelések ezeket csak nagy általánosságban 
támasztják alá. 
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6. ábra. A 100 m mélységből és a tengerszint mélységéből fakasztott vizek nyugalmi szintje. J e l m a g y a r á z a t : 
1. A felszín leegyszerűsített vonala, 2. A nyugalmi vízszint vonala 100 m mélységből, 3. A nyugalmi vízszint vonala 

a tengerszint mélységéből 
Fig. 6. Hydrostatic level of waters tapped at 100 m depth and at the depth corresponding to sea level. L e g e n d : 
1. Simplified surface line. 2. Line of the hydrostatic level at 100 m depth. 3. Line of the hydrostatic level at the depth 

corresponding to sea level 

100 200 3 0 0 400 5 0 0 6 0 0 700 8 0 0 900 1000 1100 1200 1300 1Д00 
mélység , m 

7. ábra. A nyugalmi vízszint emelkedésének mértéke a mélység függvényében 
Fig. 7. Extent of the rise of the hydrostatic level in dependence on depth 
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Álljon itt egy példa arra nézve, hogy a MÁFI észlelő kútjaiban adott azonos 
mélységből jövő rétegvizek, milyen nyomás alatt állanak. Az 5. ábra, azt 
mutatja, hogy mekkora rétegoszlopot tart el egy-egy 100 m mély rétegből 
eredő víz talpnyomása. Az értékek 94 és 104 között váltakoznak, tehát 9,4 
és 10,4 atmoszféra között. 

A 6. ábra bemutatja milyen abszolút magasságig emelkedik a kutak vize 
100 m mélységből. A nyomásváltozás vonala nem egyenletesen lejt az Alföld 
belseje felé, hanem ingadozó és az Alföld közepén helyenkint ugyanolyan poten
ciálszintet találunk, mint az északi hegységperem közelében. Ez azt mutatja, 
hogy a víz különböző irányokból szivárog és az egyes részmedencék helyzete 
változó a tápláló területekhez viszonyítva. 

Lefelé haladva, a rétegekben található talpnyomás nem egyformán növek
szik az Alföld területén. Negatív és pozitív nyomásállapotú területekről beszé-

Artézi Tizek nyugalmi szintje a terepszinthez és tengerszinthez viszonyítva méterben 
Hydrostatic level of artesian waters referred to ground- and sea levels, in metres 

II. táblázat — Table IT. 

Mélység s a a -i a §a m S s a 1 a "g a a 
m о о a ю -

' •§§ J ^ S3> !§ и œ ш Ő s S m M 

100 —0,2 —1,0 —5,0 —4,0 —5,0 —4,0 + 0,0 —2,9 +1,0 + 0,5 —4,0 
tszf. 106,3 95,0 82,3 83,0 82,3 80,1 83,1 80,9 83,5 79,5 122,2 
800 +0,5 +11,0 + 3,0 + 3,7 + 1,5 + 1,0 + 8,0 + 3,7 + 5,0 + 7,0 —18,0 
tszf. 107,0 107,0 90,3 90,7 88,5 85,1 91,1 87,5 87,5 86,0 108,2 
500 +0,9 + 13,2 + 5,0 + 12,0 +6,8 + 5,8 + 12,0 +8 ,0 + 9,0 + 9,0 —19,0 
tszf. 108,4 109,2 93,3 99,0 94,1 89,9 95,1 91,8 91,5 88,0 107,2 
700 +15,0 + 8,0 +18,0 + 7,0 + 14,6 + 9,0 + 13,5 + 13,0 —13,0 
tszf. 111,0 95,3 105,0 91,1 97,6 92,8 96,0 92,0 113,2 
900 +17,0 +13,2 + 23,0 + 9,2 + 15,5 + 11,3 + 16,0 + 19,0 —11,3 
tszf. 113,0 100,5 110,0 93,3 98,6 95,1 98,5 98,0 119,9 

Mélységköz 
m. 100 m mélységnövekedésre eső nyugalmi szintnövekedés, ill. csökkenés méterben 

Depth Rise or depression of hydrostatic level per 100 m interval 
interval m 

100—300 
300—500 
500—700 
700—900 

+ 0,6 
+ 0,2 

+ 6 
+1,1 
+ 0,9 
+ 1,0 

+ 4 
+ 1,0 
+ 1,5 
+ 2,6 

+ 3,7 
+4,1 
+ 3,0 
+ 2,5 

+ 3,2 
+ 2,6 

+ 2,5 
+ 2,4 
+ 0,6 
+ 1 Д 

+4,0 
+ 2,0 
+ 1,3 
+ 0,5 

+ 3,3 
+ 2,1 
+0,5 
+ 1,1 

+ 2,0 
+ 2,0 
+ 2,2 
+ 1,2 

+ 3,2 
+1,0 
+ 2,0 
+ 3,0 

—7,0 
— 0,5 
+ 3,0 
+0,8 

összes szintnöve
kedés 100—900 
m-ben 

Total rise of level 
inthelOO-900 
m interval, m 

+ 18,0 +18,2 + 27,0 + 13,2 + 15,5 + 14,2 + 15,0 + 18,5 —7,3 

Átlagos szintvál-
változás 100— 
900 m mélység
közben 100 ill-
re számítva 

Average change 
of level per 100 
m over the 
100—900 m 
interval 

+ 2,3 + 2,3 + 3,4 + 1,6 + 1,9 +1,8 + 1,9 + 2,3 —0,9 
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lünk és ilyeneket több ízben térképeztek. Negatív nyomásállapotot általában 
a Nyírség homokszigetén és a Duna—Tisza közi homokdombvidéken találtak, 
pozitív — lefelé erősen növekedő — nyomásállapotú területeket a Tisza síkján. 
A Máfi észlelő kútjai zömükben az Alföld tengelyében helyezkednek el, tehát 
pozitív nyomásállapotú területeken. A nyomás növekedésének görbéje a vízadó 
rétegekben általában parabolikus. A kezdetben gyors nyomásnövekedés leg
több esetben lelassul. Vannak azonban területek, ahol a nyomásnövekedés 
egyenletes és vannak olyanok, ahol szakaszosan hirtelen változik. A 7. ábra 
néhány olyan kút helyén mutatja a nyomásváltozásokat, ahol 3—4—5 (Mind
szent esetében 8) egymás alatti vízadó réteget vontak hidrodinamikai vizs
gálat alá. 

A II. táblázat néhány összehasonlító adatot közöl a nyomásviszonyok alaku
lásáról a részletesen vizsgált kutakban, zömében a MÁFI kútjaiban. A táblázat 
felső része bizonyos mélységközökben összehasonlítóan mutatja a nyugalmi 
szint terep alatti ill. feletti mértékét méterben. Erdőtelektől Szegedig a figye
lembe vett kutak nagyjából az Alföld E—D-i tengelye mentén helyezkednek el. 
Külön választva szerepelnek Kecskemét kútjainak adatai, minthogy földtani 
helyzetük teljesen eltérő a többitől. Kecskemét környéke kiemelt rög, erősen 
negatív nyomáspotenciállal. 

A táblázat alsó része a 100 m mélységnövekedésre eső nyugalmi szintvátozást 
(növekedést az esetek túlnyomó részében, csökkenést Kecskemét térségében) 
mutatja, összesítésben pedig a 100—900 mélységközben mutatkozó nyugalmi 
vízszint növekedést ill. csökkenést, továbbá a 100—900 m mélységközben 
mutatkozó szintváltozás 100 m mélységszakaszra számított átlagos értékét. 
A nyomásnövekedés lefelé csökkenő tendenciája kiolvasható a táblából, 
ugyanúgy a szélsőséges értékek is, amikkel az Alföld különböző részein szá
molni lehet. 

A 8. ábra vízszint potenciál görbéket mutat be az É—D-i Alföld tengely 
mentén. Kecskemét és Szarvas távol esik e tengelytől, ezért adataik elkülö
nítve szerepelnek. 

8. ábra. Milyen mélységből emelkedik az artézi vizek nyugalmi szintje adott tengerszint feletti magasságig? 
Fig. 8. Depth from which the hydrostatic level of artesian waters rises to given altitude above sea level 
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Hőmérsékleti viszonyok 

A mélységi vizek hőmérséklete — mint ismeretes — tájankint és mélység-
kategóriánkint változó az Alföldön. Artézi kútjaink nagyobb része 100—200 m 
mélységű, így csak a mélyebb kutaknál lehet a geotermikus gradiensnek a 
mélységgel összefüggő változását kimutatni. A talphőmérsékletekből számított 
gradiens (m/C°) északról délre haladva a MAPI kutakban a következő: 

Kecskemétnél lefelé haladva a melegedés gyorsabb, Mindszentnél lefelé 
haladva lassul. 

Gyakorlati szempontból álljon itt a különböző mélységekből várható kifolyó 
víz hőfoka a figyelt kutak adataiból kiértékelve: 

A kifolyó víz várható hőmérséklete 

100 m J 300 m J 800 m 

mélységből 

Erdőtelek 18 °C 24 °0 
Hevesvezekény 17 °C 26 "C 50 °C 
Egyek 16 °C 27 °C 51 °0 
Jászladány 27 °C 54 °C 
Tószeg 14 °0 26 =0 
Kengyel 19 °0 32 "0 
Kecskemét 12 °C 25 °0 49 °0 
Öcsöd 16 °0 22 °C 
Szarvas 16 °0 25 °C 50 °C 
Csongrád 14 °C 22 °0 33 °C 
Mindszent 14 °C 21 °C 36 °C 

Az a megfigyelés, hogy a hőmérsékleti anomáliák a mélységi vizekben 
nagyobb mélységekben mérséklődnek, a negyedkori víztartókban nem min
denütt érvényesül. Ezer méter mélységben nagyobb az azonos mélységből 
fakasztott vizek hőmérsékletében jelentkező különbség tájankint, mint pl. 
100 m mélységben. A MAFI kútjaiban végzett mérések szerint 11 helyen 
100 m mélységben az Alföld különböző tájain a vizek hőmérsékletében 7 °C 
különbség mutatkozott (12—19 °C) ugyanakkor és ugyanott 800 m mélységben 
a hőmérsékleti különbség 21 °C volt. 300 m mélységben a különbség a szélső 
értékek között 11 °C. 

Kengyel kútjaiban a hőmérsékletek a legmagasabbak, utána Jászladány 
következik. Mindkét helyen erősen agyagos rétegsorok vannak. Kengyelen 
a legmélyebb kút vízadó rétegének mélysége 310 m, az agyag és kőzetliszt 
rétegek 76%-ot képviselnek a rétegsorban a 24% homokréteggel szemben. 

Erdőtelek 320 m mélységből számítva IS m/0° 
Jászladány 900 m mélységből számítya 16 m/0° 
Tószeg 300 m mélységből számítva 15 m/0° 
Kengyel 375 m mélységből számítva 14 m/C° 
Kecskemét 316 m mélységből számítva 20 m/0° 
Kecskemét 520 m mélységből számítva 17 m/0° 
Öcsöd 120 m mélységből számítva 12 m/0° 
Öcsöd 140 m mélységből számítva 8 m/0° 
Szarvas 300 m mélységből számítva 21 m/C° 
Szarvas 880 m mélységből számítva 16 m/C° 
Csongrád 1056 m mélységből számítva 21 m/C° 
Mindszent 290 m mélységből számítva 12 m/0° 
Mindszent 800 m mélységből számítva 19 m/C° 
Mindszent 1365 m mélységből számítva 25 m/0° 
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Jászladányban 735 m mélységig 70% az agyag és kőzetliszt arány. A legalacso
nyabb hőmérsékleteket Csongrád és Mindszent bővizű kútjaiban mérték, ami 
a nagyobbarányú utánpótlódásra és a homokrétegek túlsúlyára mutat. 

A rétegek vízadó képessége 
Fontossága van a felszínalatti vízkészletszámítások érdekében annak, hogy 

a mélységi vízadó rétegek szemcseösszetétele és vízleadó képessége közötti 
összefüggést vizsgáljuk. E téren az első nehézséget az jelenti, hogy a szemcse
eloszlásnak nincsen számmal kifejezhető jellemzője. A különböző számítási 

képletekben szerepelnek a D 1 0 , D 6 0 , D 9 0 , a 6 0 = U mint a szemcseeloszlás 
-L' 1 0 

jellemző értékei,* de egyik sem képes megfelelő információt adni, különösen 

Szemcseösszetétel és vízadó-képesség az alföldi észlelő kutakban 
Grain-size composition and water-yielding capacity in the ground-water observation wells of the Great Hungarian Plain 

III. táblázat — Table III. 

A kút helye 
Site of well 

A réteg mélysége 
Depth of layer 

Súlyozott 
Weighed 

D 1 0 

Átlagos 
Average 

D.o 

Fajlagos 
vízhozam 

Specific water 
yield 
l/p/m 

Erdőtelek I. 40 - 48 0,002 0,23 37,0 
Erdőtelek II. 237-- 249 0,004 0,30 13,0 
Erdőtelek Ш . 311-- 321 0,012 0,15 13,0 

Hevesvezekény I. 68-- 76 0,007 0,13 8,0 
Hevesvezekény П. 126-- 200 0,002 0,06 8,0 

Jászladány I. 320 - 331 0,002 0,06 2,7 
Jászladány II. 892 - 907 0,002 0,16 14,0 

Besenyszög 84 - 96 0,002 0,05 12,6 

Őballa I. 75 - 85 0,012 0,13 5,6 
Őballa II. 133 - 140 0,020 0,02 0,3 

Tószeg I. 67-- 73 0,006 0,12 2,3 
Tószeg II. 214 - 222 0,050 0,75 7Д 

Kengyel I. 53 - 61 0,013 0,13 0,8 
Kengyel II. 170 - 177 0,004 0,03 5,5 
Kengyel III. 306 - 312 0,005 0,09 5,3 

Öcsöd I. 58 - 66 0,005' 0,15 2,0 
Öcsöd II. 228 - 233 0,004 0,10 14,3 

Szarvas I. 193 - 210 0,003 0,19 30,0 
Szarvas II. 352 - 358 0,003 0,15 48,0 
Szarvas III. 870 - 884 0,001 0,16 60,0 

Cserkeszöllő 43-- 49 0,004 0,05 10,9 

Cserebókény 74 - 89 0,001 0,04 1,0 

Csongrád I. 232 — 241 0,070 0,26 130,0 
Csongrád II. ! 428-^145 0,008 0,96 50,0 
Csongrád III. 624 - 655 0,002 0,04 24,3 
Csongrád IV. 1029 -1056 0,093 0,25 50,0 

Mindszent I. 99 - 100 0,001 0,02 6,4 
Mindszent II. 189 - 210 0,050 0,15 90,0 
Mindszent III. 295 - 308 0,090 0,23 90,0 
Mindszent IV. i 799-- 823 0,062 0,23 115,0 
Mindszent V. 1305 -1319 0,032 0,21 3,00 

* A D 1 0 , D e o , D e o azon szemcseméret, amelyből és amely alatti méretből a szem cseh aim az ban 10, 60, 90% van. 
Az U az egyenlőtlenségi tényező, amely a szemcsék közötti nagyságkülönbséget mutatja, de nem a szélső értékeknek, 
hanem a szemcsék zömét alkotó méreteknek a figyelembevételével. 
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nem olyan esetben, amikor a vízadó réteg számtalan különböző szemcse
összetételű rétegsorból áll. 

A III. táblázatban leközöljük a MÁFI kutak szemcseösszetételi jellemzőit 
és összehasonlításul a próbaszivattyúzások során kapott fajlagos vízhozam 
értéket l/p/m. Minthogy a legfinomabb rétegek D 1 0-ét a legdurvább rétegek 
D60-át, úgyszintén az U értéket az 1. táblázat már tartalmazza, ez alkalommal 
a D 1 0 és D 6 0 súlyozott átlagát adjuk meg. 

A táblázat tanúsága szerint sem a D 1 0 , sem a D 6 0 nem határozza meg döntően 
a vízadó kapacitást. Minthogy sok egymáshoz közel eső mélységű kút azonos 
szemcsejellemzői mellett igen különböző fajlagos vízhozamérték állhat, a nyo
mással kombinált szemcsenagyság sem mutat szoros összefüggést a vízleadó 
képességgel. A kis mélységkülönbségeknél sem a víz hőfoka, sem viszkozitása 
nem játszik szerepet, hiszen a kimutatásban szereplő vizeknek kémiai jellege 
nagyon hasonlatos egymáshoz. A vízadó rétegeknek tehát további olyan szer
kezeti, tömörségi és ásványtani tulajdonságai vannak, amelyeket a szemcse
eloszlás nem fejez ki, de amelyek a vízszolgáltató kapacitásra befolyással 
vannak. 

Nyilvánvaló, hogy az egyes kutak vízszolgáltatási adatát a kútkiképzés 
esetlegességei is befolyásolják, de itt olyan kutakról van szó, amelyeket nagy
részt ugyanazon fúróvállalat, részben ugyanazon fúróbrigádja épített ki, tehát 
a kútkiképzés műszaki vonatkozásában a legkevésbé kell jelentős különbségek
kel számolni. 

A 9. ábrán megpróbáltuk grafikusan szemléltetni a vízadó rétegek egyik 
szemcsenagysági jellemzőjét, a Dm-et (D 5 0) a vízadó képességgel és a mélységi 

9. ábra. A rétegek vizadóképessége az átlagos szemcsenagyság és a mélység függvényében. A függőleges tengely az 
átlagos szemcsenagyságot, a vízszintes a vízadó rétegek mélységét mutatja. A betű és számjelzések a kutak helyére 
és sorszámára vonatkoznak. J e l m a g y a r á z a t : 1. 0 - 1 1 / p / m , 2. 1 - 1 0 l/p/m, 3. 1 0 - 2 0 l/p/m, 4. 2 0 - 3 0 l/p/m, 

5. 3 0 - 4 0 1/p/m, 6. 4 0 - 5 0 1/p/m, 7. 5 0 - 1 0 0 1/p/m, 8. 1 0 0 - 2 0 0 1/p/m 
Fig. 9. Water-yielding capacity of the strata in correlation with the average grain size and depth. The vertical axis 
shows the average grain size, the horizontal one, the depth of the aquifers. Letters and numbers refer to the location 
and serial number of wells. L e g e n d : ! . 0—1 l/min./m, 2. 1 - 1 0 l/min./m, 3. 1 0 - 2 0 l/min./m, 4. 2 0 - 3 0 l/min./m, 

5. 3 0 - 4 0 l/min./m, 6. 4 0 - 5 0 l/min,/m, 7. 5 0 - 1 0 0 l/min./m, 8. 1 0 0 - 2 0 0 l/min./m 
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helyzettel való összefüggésben. A durvábbszemű vízadóknál az egymásnak 
ellentmondó adatok között nincsen olyan nagy rés, mint a finomszemű réte
gekben, ahol nehéz kapcsolatba hozni a vízadó képességet a szemcsenagyság 
bármely jellemzőjével. 

A mélységi vízadó rétegek vízadó képességének számításánál figyelembe 
szokták venni a rétegek vastagságát. Nemcsak a szűrő által bekapcsolt vas
tagságot, hanem a réteg teljes vastagságát. A negyedkori folyóvízi rétegsorok
ban e téren nagy különbségek nem adódnak. A vízszolgáltatásban mutatkozó 
és a szemcsenagysággal szemben megállapítható anomáliákat a rétegvastagság 
figyelembevételével sem lehet kiküszöbölni vagy megelőzni. 

A kút helye 

A szemnagysághoz mérten 

A kút helye 
igen nagy 

Tízszolgáltatás 
rendkívül kicsi 
vízszolgáltatás A kút helye 

a vízadó réte g vastagsága 

Csongrád 3. kút 17 m 
Cserkeszöllő 7 m 
Mindszent 8. kút — 15 m 
Jászladány 2. kút — 12 m 
Törökszentm i klós 13 m 
Öcsöd 2. kút — 10 m 
Őballa 2. kút - 7 m 
Besen y szög 4 m 

A mélységi vizek minősége 

A vízminőségre vonatkozóan azt állapíthatjuk meg, hogy a mélységi vizek 
az Alföldön általában kevesebb oldott sót tartalmaznak, mint a legfelső talaj
víz és típus szerint is mindössze két csoportba tartoznak, szemben a felszín 
alatti talajvíz számtalan változatával. Kalciummagnéziumhidrogén-karboná
tos vizek vannak az északi hegységperemhez közel és a kiemelt homokvidé
keken 200—400 méter mélységig, továbbá a délkeleti peremhez közel, a dél
tiszai alföld egyes részein (Mindszent) 500—600 méterig. Egyébként mindenütt 
már 60—100 m-től lefelé csak nátriumhidrogén-karbonátos víz található. 
Az oldott sók összes súlya a homokos rétegsorokban 400—700 mg/l, az agyagos 
rétegösszletekben 1000—1600 mg/l. 

Míg az Alföld területén a talajvízben literenkint 2000—3000 mg oldott sót 
találunk és gyakoribb az 5—10 000 mg/l-es oldat, mint az 500 mg/l-en aluli, 
kirívó esetenként pedig 20—25 g sót is mérhetünk a vizekben, addig a mélyebb 
rétegek vize jóval kevesebb sót tartalmaz. A nátriumnak, szulfátnak, magné
ziumnak olyan koncentrációja, mint amilyent a talajvízben találunk, a mély
ségi vizekben 1—2000 m mélységig az Alföldön nem fordul elő. 

A mélység függvényében vizsgálva a rétegvizek kemizmusát, azt találjuk, 
hogy a talajvíz nagyon tömény oldatai alatt 60—100 m, egyes helyeken 
300—400 m mélységben a legkisebb az oldott sótartalom. Ettől a forduló
ponttól lefelé haladva lassan növekszik a víz sótartalma az Alföld nagyobb 



290 Földtani Közlöny 105. kötet, 3. füzet 



Rónai: Adatok az Alföld négyedkori vízadó rétegeiről 291 

részén 1500—2000 m mélységig. Elérve az alsó-felsőpannóniai rétegek határát 
a töménység hirtelen megnövekszik és a nátriumhidrogén-karbonátos vizet 
felváltja a nátriumkloridos víz. 

A 10. ábra mutatja a legfontosabb fúrások és kutak vizének kémiai jellemzőit. 
Egyes kúttelepeknél több vízmintát is ábrázoltunk különböző mélységből, 
ahol ennek jelentősége volt. 

Szintingadozás a rétegvizekben 

13 olyan rétegvízfigyelő kutunk van, ahol a rendszeres helyi észlelés már 
1967-ben megindult, tehát hétéves idősorunk van. Erre az időszakaszra esik 
az 1970-es esztendő, amelyet nagy árvizek és rendkívül magas talajvízállás 
jellemeztek. A mélységi vizek nyomásingadozásaiban ez az esztendő szintén 
nagy vízszintemelkedést hozott létre. A talaj vízjárásban mutatkozó 14—16 
éves ingadozási periódusnak felét az eddigi észlelésekből áttekinthetjük. 

A hosszabb ideje észlelő 13 kút megcsapolt vízadó rétegeinek mélysége 36 
és 312 m között váltakozik. 3 olyan hely van, ahol két-két egymásalatti víz
adót figyelnek, egy olyan, ahol hármat. (Ez az adat csak a már 7 éve működő 
kutakra vonatkozik, 1974-ig már 6 háromszintes, sőt két négyszintes kúttelep 
is kiépült.) 

A 7 év folyamán bekövetkezett vízszintingadozás amplitúdójának mértéke 
a következő: 

A szűrő mélysége A terep tszf.-i Az ingadozás 
A kút helye 

A szűrő mélysége 
magassága nagysága 

Szolnok IV. 24— 30 86,8 4,5 
Tószeg ХУ/А 67— 73 87,7 2,4 

1,9 Óballa X/A 75— 85 87,1 
2,4 
1,9 

Öcsöd X/A 58— 66 82,7 1,8 
Besenyszög VI/A 84— 96 87,7 1,8 
Kengyel X X | B 172—177 87,5 

86,8 
1,3 

Cserkeszöllö IV/A 43— 49 
87,5 
86,8 1,2 

Törökszentmiklós 75— 87 86,6 1,2 
Óballa X/B 133—140 87,0 1,2 
Kengyel XX/C 306—312 87,5 1Д 
Tószeg XV/B 214—222 86,9 1,0 
Kengyel XX/A 52— 61 87,9 0,9 
Öcsöd X/B 227—233 82,7 08, 

A rendkívül nagy vízszintingadozást mutató szolnoki és tószegi kút a Tisza 
partjához közel fekszik, s minthogy nem nagy mélységűek, feltehető, hogy 
a Tisza vízszintingadozását, illetve az ártérre kilépő nagy víztömeg terhelését 
megérzik. De ugyanígy a Tisza mellett vannak az óballai kutak is és a Körös 
partján az öcsödi kutak. Közülük a sekélyebbeknek az ingadozása elég nagy, 
de nem közelítik meg a szolnokit. Valamelyes összefüggés mutatkozik a vízadó 

10. ábra. A Magyar Állami Földtani Intézet észlelő kútjainak vízkémiája. A körnagyságok az összes oldott só mennyi" 
ségével arányosak, a háromszögek az egyes ionok egyenérték százalékát mutatják, a diagramok melleti számok a 

kutak mélységét méterben jelzik 
Fig. 10. Hydrochemistry of the ground-water observation wells of the Hungarian Geological Institute. The size of the 
circle is proportional to the quantity of total dissolved solids, the triangles show the ionic balance equation of the 

individual ions, the numbers beside the diagrams indicate the depths of the wells in metres 
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rétegek mélysége és a vízszintingadozások között, abban az értelemben, hogy 
a felszínhez közelebb nagyobb az ingadozás, mint nagyobb mélységben. Kivé
telt képeznek a kengyeli, törökszentmiklósi és cserkeszöllői sekély kutak arány
lag kis ingadozással és a legújabban telepített szarvasi 870—884 m mélységű 
kút kezdeti tekintélyes ingadozásával. Legújabban folyamatosan mérő
műszeres észleléseink a mélységgel arányosan csökkenő ingadozást nem igazol
ják, inkább arra mutatnak, hogy a réteg helyzetétől és anyagától függ a szint
ingadozás nagysága. 

Ez az összefüggés sem egyszerűsíthető le egyetlen tényezőre. A szemcse
összetételnek és a benne mutatkozó vízszintingadozásnak egyszerű össze
függése a szemcseeloszlási adatokból nem tűnik ki. A D/m és D/90 átlagos 

11. ábra. Rétegvízészlelő kutak vízjárása I . Sekélyebb kutak. Jobb oldalt a kutak helye (községnév) látható és a be-
szúrőzött mélység méterben 

Fig. 11. Oscillations of the water table in ground-water observation wells. I. Shallow wells. On the right side the place 
of wells (village name) and the depth of filtering in metres can be seen 
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12. ábra. Rétegvízészlelö kutak vízjárása II . Mélyebb kutak. Jobb oldalt a kutak helye (községnév) látható és a 
beszűrőzött mélység méterben 

Fig. 12. Oscillations of the ground-water table in ground-water observation wells. II. Deeper wells. On the right side 
the place of wells (village name) and the depth of filtering are indicated, in m 

értékei az 5 legerősebb ingadozású kútban 0,02 és 0,13 mm, illetve 0,15 és 
0,4 mm között változtak; a legkisebb ingadozást mutató 3 kútban ezek az 
értékek 0,5 és 0,14 mm, illetve 0,17 és 0,22 mm között adódtak. Lényeges 
különbség nincs az általában finomszemű víztartók szemcsenagyságában, 
holott a vízszintingadozások különbségei nagyok. 

A l i . ábra a 7 éve figyelt kutak vízjárásgörbéit szemlélteti a tengerszinshez 
viszonyított, helyzetben. A kengyeli két mélyebb kút görbéjét, az öcsödi és 
a tószegi mélyebb kutakét a 12. ábra mutatja. Szerepel még az ábrán az 1971-
ben épített hevesvezekényi és egyeki két kút 1972-től észlelt adata. Ezeknek 
a vízszintje olyan magasan helyezkedik el a tengerszint fölött, hogy a többi 
kútéval együtt nehéz lett volna ábrázolni. 

Ami első tekintetre szembetűnik, az a 7 éves vízjárás nagy egyöntetűsége 
a kutak valamennyiében, pedig ezek különböző mélységűek és az Alföld északi 
részétől a Körösök vidékéig, tehát az Alföld közepéig terjednek. A részletekben 

3 Földtani Közlöny 
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apró, de nagyon tanulságos eltéréseket találunk. Ha az idó'sorok kritikus pont 
jait vizsgáljuk, az 1970. évi magas vízállás Kengyel legmélyebb kútjában 
(312 m) márciusban, a középsőben (177 m) áprilisban, a legsekélyebben 
(62 m) júniusban tetőzött. Az 1968. évi alacsony vízállás a két mélyebb kútban 
júniusban, a legsekélyebben — szintén késve — júliusban következett be. 
A szolnoki sekély kútban (30 m) 1970 áprilisában szökött fel rendkívül magasra 
a vízállás, a tószegi 73 méteresben májusban volt a tetőzés, majd kisebb vissza
esés után júliusban egy második és még nagyobb maximum jelentkezett. Május
ban volt maximuma az óballai kút szintjének. Júniusban tetőzött a víz a már 
említett kengyeli sekély kútban, továbbá az óballai 85 méteres, az öcsödi 
66 méteres és a besenyszögi 96 méteres kútban. Hirtelen mélyresüllyedő, 
majd újra visszaemelkedő vízszintingadozás mutatkozott 1969 őszén — ha nem 
is azonos mértékben — minden kútban. Legerőteljesebben hirtelen süllyedést 
majd ugyanolyan hirtelen emelkedést figyeltek meg Óballa mindkét és Öcsöd 
sekélyebb kútjában 1969 október hónapjában. A kilengés mindhárom helyen 
néhány hét alatt 60 cm-t tett ki. Óballa és Öcsöd között légvonalban a távolság 
37 km. Óballa a Tisza, Öcsöd a Hármas Körös mellett fekszik. Szolnokon ez 
a hirtelen süllyedés hamarabb következett be, már augusztusban, Beseny-
szögön júliusban volt. a nagy süllyedés és októberben megismétődött. Cserke-
szöllőn októberben volt a mélypont. Minden rétegvíz figyelő kút vízjárása 
1970-től kezdve süllyedő tendenciát mutat. A süllyedés nem hirtelen, hanem 
fokozatos és egyes kutakban elég jelentős visszaugrások figyelhetők meg. 
Az általános süllyedő mozgásban kisebb emelkedések jelentkeznek. E vissza-
ugrásokban a különböző kutaknál eltérések vannak mind az időpontban, mind 
a kilengések nagyságában. Nagy általánosságban 1973 nyarán egy emelkedő 
fázis figyelhető meg a 2 és fél éve tartó általános süllyedés menetében. Az év 
második felében fokozódott az általános süllyedés, az év legvége azonban újra 
emelkedő irányzatú. 

Áttekintve a 13 kút vízjárásának menetgörbéit, tagadhatatlan, hogy 30—300 
méter mélységben valamennyi kút vízjárását ugyanazon hatóerők szabályozzák. 
A rétegek vize nem érintkezik közvetlenül, hiszen akkor kiegyenlítődnének 
a nyomásszintek, nem lehetne 4—6 m különbség az egymás mellett telepített 
különböző mélységű kutak vízszintjében és nem maradhatna meg a nagy 
különbség — le és fel ingadozás mellett is — éveken keresztül. 

E különbségek azt jelentik, hogy azonos hatások alatt álló nagy rendszerben 
azokon a különbségeken túl, amit a vízadó rétegek különböző mélysége, külön
böző vastagsága és szemcseösszetétele jelent, az egyes rétegek között a közbe
ékelődő vízzáró rétegek változtatják a szivárgási sebességet és a nyomás ter
jedését is. A vízzáró rétegek ugyancsak különböző vastagságúak, különböző 
elterjedtségűek és önmagukban sem homogének, éppúgy, ahogy a vízvezetők 
sem azck. E tényezők együttesen tartják fenn azokat a különbségeket, amelyek 
— a nagyban egészében azonos hatások alatt álló rendszerben — megfigyel
hetők. Ami egységes, az elsősorban az, hogy minden rétegben van nyomás
ingadozás, az ingadozásnak évi és sokévi menete van, a vízszint mozgásának 
menetiránya azonos vagy hasonló minden kútban. Az egyes maximumok és 
minimumck időbeli kialakulása egyező vagy értelmezhető tendenciájú kis 
eltolódásokat mutat. A vízszintingadozások amplitúdója valamelyes kapcso
latot mutat a vízadó réteg mélységével olyan értelemben, hogy a felszínhez 
közel a vízszintváltozás szélesebb határok között alakulhat ki. Ä vízállás leg
magasabb pontjának, a tetőzésnek ideje a mélyebb rétegekben megelőzi a fel-
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színközeli rétegekét, ami bizonyos alulról való vezérlésre mutat. Az egész rend
szer mozgásritmusa azonban egyező az északi hegységperemtől az Alföld 
belsejéig, a felszínközeiben és több száz m mélységben; semmiesetre sem helyi 
erők és tényezők alakítják. Viszont a nyomásgörbék lefutása egyezik a Kárpát
medence többéves periódusú csapadékjárásával és az alföldi talajvízjárás több
éves regionális menetgörbéjével. Ez bizonyíték amellett, hogy a negyedkori 
rétegek vízjárása legalábbis az eddig megfigyelt 300 m mélységig a kárpát
medencei felszíni légköri viszonyokkal kapcsolatot tart. A nyomásemelkedésben 
jelentkező vízutánpótlás a mélyen fekvő rétegekbe a helyszínen lehulló csapa
dékból nem juthat le. Része az az egész medencében végbemenő felszíni és 
felszínalatti vízkörforgalomnak. 

A 300 m mélységhatáron aluli rétegek vízszintingadozásáról nincsen még 
elegendő adatunk, egyrészt azért, mert a mélyebb kutakat később mélyítették 
le ós rövidebb idő óta állnak megfigyelés alatt, másrészt mert a 10—15 méterre 
a felszín felé szökő vizet adó kutak vízjátékának centiméteres nagyságrendű 
észlelésére eddig megfelelő műszer nem áll rendelkezésre. 

A mélységi vizekre eddig gyűjtött adatokból megállapítható, hogy a víz
készletre és vízutánpótlódásra vonatkozó számításokat tájankénti és víz
emeletenkénti részletezéssel lehet csak elvégezni. Figyelembe kell venni a 
vízadó rétegek inhomogenitását és az ebből adódó nagy áteresztő képességi 
különbségeket, végül legalább egy 14—16 éves kis éghajlati periódus adatait 
kell a számítások alapjául venni. 

Information on the Quaternary aquifers of the Alföld 
(Great Hungarian Plain) 

Dr. A. Rónai 

In the years 1965 —1974 the Hungarian Geological Institute developed 39 ground
water observation wells in the Great Hungarian Plain. The wells are aligned in southward 
direction from the northern margin of the Great Hungarian Plain to the vicinity of the 
frontier in the south. They have been constructed so as to tap one, two, three and four 
vertically superimposed aquifers each, respectively. Their depth varies between 30 and 
1100 m. The material recovered from core-drilling was subject to an exact granulometric 
investigation in full length of the lithological log. The results obtained thereby allow to 
draw the conclusion that the aquifers, as a rule, are 5 to 10 m thick and of very different 
grain-size composition. 

Pressure conditions vary from region to region. In relatively elevated sand areas the 
potential decreases with depth; in the other areas, it increases. The increase is rapid down 
to 100 —200 m depth, getting slower deeper on. The differences in pressure conditions will 
reflect the directions of ground-water flow. 

The geothermal gradient measurable in the formation waters of the Alföld shows 
a wide range of variation by regions and depth categories. The divergencies will diminish 
dephtwards. 

The water-yielding capacity of the strata, especially that of the fine-grained sedimen
tary layers, does not show any close connection with grain-size composition or depth; 
formations of the same depth and of roughly the same grain-size composition show very 
different transmissivity of ground-water flow. 

The waters of aquifers of few extending to hundred metres in depth belong to two 
different types. The aquifers of the relatively elevated sand ridges calcium-magnesium-
hydrogen carbonate waters, down to 200 —3Ö0 m depth in the north and to 300 — 500 m 
depth in highly sandy water-bearing strata in the south bear. Over the rest of the Alföld 
there are sodium-hydrogen carbonate waters throughout the strata down to 1000 — 2000 m 

3' 
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depth; the quantity of total dissolved solids is smaller in the coarse-grained sediments 
(500—1500 mg per litre) and greater in the fine-grained ones (1000 — 2000 mg per litres), 
showing an increase downwards. 

The water level shows the same variation in all wells kept under observation, inde
pendently of whether on the northern or the southern margin of the Great Hungarian 
Plain or whether at 30 m or 300 m depth is the oscillation of the water table observed. 
The amplitudes of water level oscillations are different, being smaller in deeper aquifers. 
Remarkably enough, the times of the onset of rise and depression in the deeper aquifers 
precede the similar movements setting in shallower aquifers. 

The data files of the observed wells furnish information for recharge and water reserve 
calculations on one hand, and serve for hydrogeological forecasts on the other. 


