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Abstract 

The 1:100 000 scale multidisciplinary geological mapping of the Great Hungarian Plain was 
performed between 1964 and 1985 by the Geological Institute of Hungary. A 50 280 k m 2 area was 
surveyed with 12 422 shallow boreholes of maximum 10 m depth with 101342 m total boring length. 
In those boreholes which were shallower than 10 m solid rock or gravel occurred and the drilling 
programme was stopped for technical reasons. The drilling was carried out by deepening about one 
third of the total possible points of a 1.5 km by 1.5 km regular grid. The material from the borings was 
described in detail in the field and sampled for laboratory analyses. The depth of groundwater in the 
boreholes was measured, and where it was possible, groundwater samples were collected for 
chemical analysis. From the data received, the first the geological atlas series of the Great Hungarian 
Plain was compiled and this comprises 19 volumes of 1:100 000 scale maps. Later, using these data and 
the same processes 1:500 000 scale maps were created to find the wider territorial connections. 

Összefoglalás 

Az Alföld komplex, 1:100 000-es méretarányú földtani térképezése 1964-85 között történt a Magyar 
Állami Földtani Intézetben, RÓNAI A. és Kim L. vezetésével. A térképezés során a mintegy 50 280 km 2 -
nyi területet 12 422 db maximum 10 m-es mélységű sekélyfúrással tártuk fel, egy előre megtervezett, 
másfél kilométeres fúrástávolságú háló mentén. Ahol a fúrás nem érte el a tíz métert, ott szilárd 
kőzetbe vagy kavicsba ütköztünk. A fúrás leírása és a mintavétel után a laboratóriumi elemzés 
következett. A talajvíz mélységet is megmértük és ahol lehetséges volt ott mintát is vettünk belőle. Az 
adatokból megszerkesztettük az Alföld földtani térképeinek 1:100 000-es méretarányú, 19 változatot 
tartalmazó atlaszsorozatát, majd a nagytáji összefüggések tanulmányozása céljából 1:500 000-es 
méretarányú áttekintő térképek is készültek. 

Bevezetés 

Az Alföld 1 9 6 4 - 1 9 8 5 között végzett 1 : 1 0 0 0 0 0 - e s méretarányú komplex földtani 
térképezése során a mintegy 5 0 2 8 0 km 2 -nyi területet 1 2 4 2 2 db maximum 1 0 tri
es mélységű sekélyfúrással tártuk fel egy előre megtervezett, másfél kilométeres 
fúrástávolságú háló mentén (RÓNAI 1 9 8 5 ) . A fúrások laboratóriumban megvizs
gált mintaanyagának adataiból, a fúrásokban mért talajvízmélység adatokból, 
valamint a talajvízkémiai vizsgálatok eredményeiből álló adathalmazból 
szerkesztettük meg az Alföld földtani térképeinek 1 9 változatát tartalmazó 
atlaszsorozatát, majd újabb agrogeológiai és környezetföldtani térképváltozatok 
megszerkesztéséhez fogtunk hozzá. 

1 Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest Stefánia út 14. 
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A későbbiekben a rendelkezésre álló adatokból az 1:100 000-es méretarányú 
térképeken túl 1:500 000-es méretarányú áttekintő térképeket is szerkesztettünk, 
a nagytáji összefüggések tanulmányozása céljából. 

A talajvíz mélysége a felszín alatt 

A felvételezés során a fúrásokban megmértük a talajvíz jelentkezési mélységét 
és nyugalmi szintjét, s az így kapott adatokból 1 m-es izovonalakkal megszer
kesztettük a talajvíztükör felszín alatti mélységének térképét (Kun et al. 1981). 
Ezen egyértelműen látszik, hogy az Alföldön a talajvíz átlagos mélysége a felvétel 
idején 2 m körüli volt. A Duna-Tisza közén az 1-2 m közötti vízmélységek 
gyakoribbak, a Tiszántúlon pedig a 2 -4 m közötti mélység az általános (1. ábra). 

Az Alföld kiemelkedő területein (a Duna-Tisza közi hátság É-i részén, Bácská
ban, a Hajdúságban és a Nyírségben, valamint a Nagykunságon) a talajvíz 
mélysége 4 m alatti, sőt nagy területeken 8-10 m-nél is mélyebben van. 

1. ábra. A talajvíz mélysége a felszín alatt 

Fig. 1 Level of groundwater under the surface 
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Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején jelentkező száraz klíma, vala
mint az ezen időszakban jelentősen megnövekedett felszín alatti vízkivétel, 
illetve bizonyos vízgazdálkodási tevékenység hatására, az Alföld egyes területein 
a talajvíz mélysége ezen időszakban általában 0,5-3,0 métert süllyedt, néhol a 
süllyedés mértéke ennél jóval nagyobb is volt. Az 1996 utáni évek csapadékosabb 
klímájának hatására viszont - méréseink szerint - egyes területeken ismét némi 
vízszintemelkedés tapasztalható. 

A talajvíz keménysége 

A térképen a talajvízből vett minták keménységét ábrázoljuk 10, 20, 40 és 100 
német keménységi foknál elválasztva (Kun et al. 1981). 

Bár a talajvizek keménysége az Alföld egészét tekintve rendkívül tarka képet 
mutat, az megállapítható, hogy az alföldi talajvizekre a 20 -40 német keménységi 
fok közötti keménység értékek a jellemzőek. A Duna-Tisza közén gyakoriak az 
ennél kisebb értékek, és 100 n.k.f-ot meghaladó keménységű vizek csak északon 
és Szolnok környékén találhatók. A Tisza völgyében gyakoriak, bár nem nagy 

2. ábra. A talajvíz keménysége 

Fig. 2 Hardness of groundwater 
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területi kiterjedésben, hanem kisebb foltokban, a 1 0 0 német keménységi fokot 
meghaladó keménységű vizek (2 . ábra). 

A talajvíz keménységének ismerete mind környezetvédelmi, mind gazdasági 
szempontból fontos. Ugyanis a gazdaságok többségében a különböző permetező
szereket a talajvízkutakból vett vízzel hígítják, s a víz keménységének ismere
tében meg lehet határozni a feloldandó kemikália optimális mennyiségét. A 
lágyabb vízben kevesebb, a keményebb vízben viszont több anyag feloldása 
szükséges az optimális szint eléréséhez. 

A talajvíz kémiai típusai 

A talajvíz kémiai típusait a három fő kation (a nátrium, a kalcium és a 
magnézium), valamint a három fő anion (a hidrogénkarbonát, a klorid és a szul
fát) százalékos aránya alapján határozzuk meg (PRIKLONSZKIJ & LAPTYEV 1 9 5 2 ) 

3. ábra. A talajvíz kémiai típusai. 1. nátrium-hidrogén-karbonátos, nátrium-, magnézium-hidrogén
karbonátos, 2. nátrium-szulfátos, nátrium-, magnézium-szulfátos, 3. magnézium-hidrogén
karbonátos, magnézium-, kalcium-hidrogén-karbonátos, 4. kalcium-hidrogén-karbonátos, kalcium-
szulfátos, 5. vegyes vizek 

Fig. 3 Chemical type of groundwater 
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(3. ábra). Az értékelés során feltételezzük, hogy amennyiben valamely ion több 
mint 50 eé%-nyi mennyiségben van jelen a vízben, akkor az az uralkodó (pl. 
nátriumos víz, szulfátos víz). Kettős jellegű vízről beszélünk, ha egyetlen ion 
értéke sem haladja meg az 50 eé%-ot, de kettő van 25-50 eé% közötti mennyi
ségben (pl. magnézium-kalciumos víz). A kettős jellegű vizek megnevezésénél 
mindig annak az ionnak a nevét írjuk előre, amelyik nagyobb mennyiségben van 
jelen a vízben. Vegyes vizekről beszélünk akkor, amikor három ion értéke is 
2 5 - 5 0 eé% közötti, (pl. kalcium-magnézium-nátriumos víz, vagy hidrogén
karbonátos, kloridos, szulfátos víz). A hármas jellegű vizek megnevezésénél az 
ionok neveit alfabetikus sorrendben írjuk. Nem ritka az az eset sem, amikor mind 
a hat fő ion közel egyenlő arányban van jelen valamely vízben (KUTI 1978). 

A talajvíz kémiai típusai jellemzőek a különböző földtani felépítésű területekre. 
Segítségükkel hasonlóképp elkülöníthetők a különböző földtani tájak, mint a 
felszín közeli képződmények kőzetkifejlődése alapján. 

A Duna-völgyben a nátrium-hidrogén-karbonátos vizek a leggyakoribbak. A 
Duna-Tisza köze homokos területein a kalcium-hidrogén-karbonátos vizek az 
uralkodóak. A löszös területekre a magnézium-hidrogén-karbonátos vizek a jel
lemzők. 

A Tisza-völgyben ismét nátriumos vizek találhatók, míg Szolnok környékén a 
nátrium-szulfátos vizek a jellemzőek. Innen D-re már inkább nátrium-hidrogén
karbonátosak a vizek. 

A Tiszántúl nagy részére a nátrium-hidrogén-karbonátos, kisebb mértékben a 
nátrium-szulfátos vizek jelenléte a jellemző. A Kőrösök völgyében és a román 
határ mentén viszont nátrium-hidrogén-karbonátos vizek vannak. 

A Nyírség, a Szatmár-Beregi síkság és a Bodrogköz vizei nátrium-hidrogén
karbonátosak. 

A talajvíz összes oldott anyag tartalma 

A talajvizek összes oldott anyag tartalmát 500, 1000, 5000 és 10 000 mg/l-es 
határokkal ábrázoljuk (KUTI et al. 1981). A térképet megfigyelve megállapíthatjuk, 
hogy a tájra jellemző előfordulás itt is megkülönböztethető (4. ábra). 

A Duna-Tisza közi hátság, az E-Alföld, a Nyírség, a Szatmár-Beregi síkság és a 
Bodrogköz jelentős részén az 1000 mg/l alatti összes oldott anyag tartalom a 
jel lemző. Kisebb-nagyobb foltokban a sótartalom értéke az 500 mg/l-t sem éri el. 
Másutt, különösen a dombok, buckák közötti laposokban az 1000 mg/l-t jóval 
meghaladó, gyakran 5000 mg/l fölötti értékek mérhetők. 

A Duna- és a Tisza-völgyre, a Tiszántúl jelentős részére, valamint a Szamos és 
a Kraszna vidékére az 1000 mg/l-t meghaladó összsótartalom előfordulás a jel
lemző. Gyakori az 5000, de helyenként a 10 000 mg/l-t is meghaladó oldott anyag 
tartalom, mely a Dél-Alföldön nagyobb, másutt kisebb foltokban fordul elő. 
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4. ábra. A talajvíz összes oldott anyag tartalma 

Fig. 4 Total soluble salt concentration of groundwater 

A talajvíz nitrát-ion tartama 

Nagy nitrát koncentrációt a talajvízben a települések alatt, illetve a települések 
környezetében, valamint tanyák, majorságok, istállók, állattartó telepek, egyéb 
gazdasági épületek, illetve trágyatároló helyek alatt és közvetlen környezetükben 
mértünk ( 5 . ábra). 

Mindebből következik, hogy a talajvíz nitrát szennyeződésének fő oka az 
Alföldön a csatornázottság hiánya. Ennek következtében a legtöbb helyen a 
szennyvizeket elszikkasztják, s azok így közvetlenül szennyezik a talajvizet. A 
nem megfelelően kiépített és kezelt trágyadepóniák, hulladéklerakó telepek, 
hasonlóképpen, pontszerű szennyező forrásként szennyezik a talajvizet (KÚTI & 
KERÉK 1 9 9 8 ) . 
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5. ábra. A talajvíz nitrát-ion tartalma 

Fig. 5 Nitrate-ion content of groundwater 

Az öntözhetőség földtani feltételei 

A térkép szerkesztésénél a 0 - 1 m, az 1 - 2 m és a 2 - 4 méter közötti talajvízmély
ség intervallumokat illetve a 4 méternél mélyebb talajvízmélységet, a 0 - 5 0 0 , 5 0 0 -
1 0 0 0 mg/l közötti és az 1 0 0 0 mg/l-nél nagyobb összes oldott anyag tartalmat, 
továbbá a talajvízszint fölött található üledéktípusokat (homok, kőzetliszt, agyag) 
vettük figyelembe (KUTI & M I K Ó 1 9 8 9 , Kun & KERÉK 1 9 9 8 ) . E három geológiai 
elem kombinációjából állapítottuk meg, hogy egy területen a földtani adottságok 
megengedik-e az öntözést, feltételekhez kötik, vagy tiltják ( 6 . ábra). 

A térkép segítségével megállapíthattuk, hogy az Alföld területének több mint a 
felén vannak földtani okok alapján csak feltételesen öntözhető, vagy nem 
öntözhető területek. Ezek általában a folyóvízi üledékekből fölépülő, mélyebben 
fekvő térségek, illetve az eolikus területeken a dombok közötti laposok. 

A magasabban fekvő részeken, az eolikus üledékekből felépített dombok vidé
kén, illetve a hegylábperemeken öntözést kizáró földtani tényezők nincsenek, 
viszont itt nincs elegendő víz az öntözéshez. 
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6. ábra. Az öntözhetőség mértéke a földtani adottság függvényében 

Fig. 6 Irrigableness depending on geological significances 

A belvízelöntés földtani okai 

A belvízveszély földtani tényezőkön alapuló prognosztizálására szolgáló 
térképet, a felszíni képződmények vízáteresztő képességének, a talajvíz felszín 
alatti mélységének, a felszín alatt kis mélységben települő vízzáró képződ
mények jelenlétének figyelembe vételével szerkesztettük (KUTI et al. 1989, Кип & 
KERÉK 1998). Vízzárónak tekintjük azokat a képződményeket, amelyekben a 0,02 
m m átmérő alatti szemcsefrakció aránya meghaladja a 60%-ot. Hasonlóan 
vízzárónak tekintjük a felszíni mésziszapot és a szikes képződményeket is. A 
belvízveszély mértékének megítélésénél a felszíni vízzáró rétegek jelenlétét 
döntő súllyal vesszük figyelembe. Felszín közeli vízzáró képződményeknek 
azokat a felszín alatt 2,0 m mélységig található üledékeket tekintjük, melyekben 
a 0,02 m m átmérő alatti frakció mennyisége több mint 60%, valamint az ugyan
ezen mélységben található felszín alatti mészakkumulációs szintet és 
mészkőpadot, továbbá az eltemetett talajszinteket. A talajvizet mélysége alapján 
felszín közeli (0,0-1,0 m), kis mélységben lévő (1,0-2,0 m), és 2,0 m-nél mélyebben 
lévő kategóriákra osztva vesszük figyelembe. 
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7. ábra. A belvízelöntés földtani okai 

Fig. 7 Geological reasons for excess water inundation 

A térkép szerint az Alföld nagyobb részén földtani okokból fönnáll a belvíz 
veszélye, ugyanis nemcsak az alacsonyabb tengerszint feletti magasságon lévő 
folyóvízi területek veszélyeztetettek, hanem a hegylábi területek és a dombok 
közötti laposok is (7. ábra). 

A területek szennyeződés-érzékenysége földtani okok alapján 

A területek szennyeződés-érzékenységének prognosztizálását a képződmé
nyek áteresztőképessége és a talajvíz mélységének kombinációja alapján 
kíséreltük meg. Térképünk alapjául a KASSAI M. és munkatársai által szerkesztett, 
a MAFI-ban 1988-ban kiadott, 1:500 000-es méretarányú Magyarország szennye
ződés-érzékenységi térképét vettük. E térkép a hulladékelhelyezés szempont
jából minősítette a területeket, a felszíni-felszínközeli képződmények áteresztő 
képessége alapján (KASSAI & S o ó s J-né 1977). A térkép szerkesztői az áteresztő 
képességet a képződmények szivárgási tényezője ( K tényező) alapján állapították 
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8. ábra. A különböző szennyeződés-érzékenységű területek eloszlása 

Fig. 8 Distribution of different pollution-sensibility areas 

meg K>10" 3 c / sec (erősen érzékeny), K = 1 0 ~ 3 - 1 0 ~ 5 cm/sec (kevésbé érzékeny) és 
K < 1 0 ~ 5 cm/sec (nem érzékeny) határértékeket véve. 

E térképpel kombináltuk össze a talajvíz felszín alatti mélységének térképét, 
ahol az általunk szerkesztett 1:500 000-es méretarányú térképről levettük az 1 és 
a 4 méteres izovonalakkal határolt foltokat (KUTI & KERÉK 1998). 

Elgondolásunk lényege az volt, hogy feltételeztük: egy területen minél 
rosszabb vízáteresztő képességű üledékek vannak és minél mélyebben van a 
talajvíz, az annál kevésbé érzékeny a szennyeződésre. Az így kialakított jel
kulcsunk öt érzékenységi fokozatot tartalmaz, a nem érzékenytől a nagyon 
érzékenyig. 

Az így megszerkesztett térképünk sokkal árnyaltabb képet mutat az eredetinél. 
Karakteresen kijönnek rajta a szennyeződésre legérzékenyebb területek, pl. 
Duna-Tisza közi hátság, a Maros-hordalékkúp vagy a Körös vidék egyes részei. 
Megnagyobbodnak a nem érzékeny foltok, és kirajzolódnak a különböző foko
zatú érzékenyebb vagy kevésbé érzékeny területek. 
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Következtetések 

A poszteren és jelen dolgozatunkban csak néhány példát mutattunk be, hogy 
egy síkvidéki térképezés adatállományát miképpen lehet a környezetvédelem 
szolgálatába állítani. Még számtalan kérdés megoldását kell elvégeznünk az új 
problémák megoldásán folyamatosan dolgozunk, s eredményeinket rendsze
resen tárjuk a szakértő fórumok elé. 
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