
A DUNA— TISZA KÖZE DÉLI RÉSZE ÉS A BÁNSÁG 
VÍZFÖLDTANI VÁZLATA

Erdélyi Hihály

Alföldjeink legfontosabb vizádé üledékei a pleisztocénben ra
kódtak le. A térképeink ezért a pleisztocénnél idősebb kőzete
ket összefoglalva ábrázolják (JL. és 2. ábra), míg a szóban 
forgó területek vízföldtani viszonyait a vízföldtani tájak 
szerint vázoljuk.

1. Magasabb helyzetű folyóvízi homokterületek, felszínükön fu
tóhomokkal

1.1. A Duna— Tisza köze északi fele. A Duna a felsőpleiszto
cénig építette, amikor a Taksony— Alsónémedi— őcsa— Izsák—  
Kiskőrös— Kecel— Jánoshalma— Bácsalmás— Kunbaja— Szabadka vo
naltól keletre folyt. Fúrási adatok hiányában'e határvonal to
vább dél felé nem nyomozható. Ennek a dunai üledéksornak kele
ti határa követhető a Budapest— Monor— Cegléd— Cibakháza—  
Cserkeszőlő vonalig. Szarvastól az Orosháza nyugat-Tótkomlós 
nyugat-Pitvaros vonaltól nyugatra a Tisza völgyéig vannak még 
dunai eredetű üledékek tiszai vízvidéki üledékekkel függőlege
sen váltakozva, nyugat felé egyre több. Szegeden már a felső 
80— 90 m tisztán tiszavízvidéki kőzetanyag, ami akkor rakódott 
le a süllyedőkbe, amikor a Duna már É— D-i irányúvá lett, va
gyis a pleisztocén végén, kb. az utolsó interglaciálistól kez- 
dődőleg. A Duna fő medrei a pleisztocén folyamán fokozatosan 
nyugat felé tolódtak a kialakuld kisebb-nagyobb helyi süllye- 
dékek vonzása következtében.
Az egész homokhát fő vízadója a pleisztocén alsó felének-két— 
harmadának durvaszemcsés kavicsos homokja, melynek szemcsézett
sége dél felé finomodik és az országhatár körül már apró kavics

83



csak kivételesen található a fúrások anyagában.
A helyi vízigényt a talajvíz elégíti ki. Vízműves vízellátásra 
azonban nem elégséges. Minősége változó, a helyi domborzattól 
és a kőzetanyagtól függően. Jórészt főleg nitráttal szennyezett 
a felszín közelében. A terület kőzetanyagának nagy átlagos át
eresztő képessége és hidrodinamikai helyzete miatt a nitrát- 
szennyeződés több helyen már elérte a pleisztocén alsó felének 
durvaszemcsés rétegsorát is. A felülről való szennyezést gyor
sítja az alsó "vízműves szint" kirablása, melyet az alsó
pleisztocén vízadók nyugalmi szintjének rohamos süllyedése mu- 
tat, főleg az utóbbi két évtizedben meggyorsulva, a vezetékes 
vízellátás kiépítése óta.

1.2. Deliblát és környéke. Alapja folyóvízi homok, melynek ere
dete még vitás. Kőzettani vizsgálatok arra utalnak, hogy dunai 
eredetű anyag is lehet. Szerkezetileg magasabb helyzetű a majd
nem teljesen körülvevő löszterülettel együtt, mellyel nem éles 
határral érintkezik. Ezt a magasabb helyzetű homok- és löszte
rületet részben ugyanúgy fiatal süllyedékek (felsőpleisztooén, 
holocén) határolják, mint a Duna— Tisza közét (ott a Dunavölgy 
és a Tiszavölgy), itt az egykori Alibunári mocsár, a Temes és a 
Karas völgyek torkolatközeli süllyedékei. Gerebencen (Grbenáo) 
átfolyó ér meredek löszfalában fel van tárva a pleisztocén ho
mok alja.
A delibláti futóhomok megkötését a századforduló körül kezdte 
el a magyar állam, mégpedig gyorsan és sikerrel. Ma már alig 
van mozgó homok. Telepített erdő borítja legnagyobb részét.
Az erdészeti létesítmények vízellátása céljából az akkori föld
művelésügyi minisztérium 5 mélyfúratú kutat fúratott: 55, 187, 
199, 175 és 200 m-es talpmélységgel. A nyugalmi vízszint ugyan
ebben a sorrendben 27,0, 52,7, 47,4,32,4 és 51,9 m volt a fel
szín alatt.

2. Magas helyzetű löszterületek

A lösz kőzetanyagát a szél főleg a pleisztocén folyóvizi homok
ból fújta ki. Erre mutat az, hogy a lösz az egykori szélirány
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mentén finomodik, homoktartalma csökken és vastagodik. A homok
kal határos részén hézagos, vékony és legtöbbször erősen homo
kos. Ez érvényes a mi Kiskunhalas környéki és a bácskai lösze
inkre éppúgy, mint a Delibláttal határos lösz övezetre. A két 
terület közötti különbség az egykori szélirányban van,. A bács
kai löszt északnyugati szél fújta ki és szállította anyagát 
dél— délkelet felé. A délbánsági löszt pedig délkeleti szél 
fújta ki, ezért a terület délkeleti részén hiányzik, itt a ho
mok a Duna völgyével löszterület nélkül érintkezik. A hulló por- 
a homokhátságról legmesszebbre északnyugat felé jutott el.
2.1. Délbácskai löszhátság. A lösz anyaga dél felé finomodik. 
Északi részén vékony, gyakran erősen homokos, egyenes futóhomok 
gerincek tagolják. A lösztakard is dél felé vastagodik, legvas
tagabb déli szegélye mentén, a Telecska peremén.
A löszön viszonylag kevés a talajvíz. A csapadékvíz lassan 
szivárog be és jóval kisebb hányada, mint a homokon. Minősége 
és mennyisége csak ott jobb, ahol homok ablakain át jobb az u- 
tánpdtlődása. Legrosszabb mennyiségileg és minőségileg ott, a- 
hol a lösz vastag, azaz déli sávjában.
Fő vízadd képződménye a pleisztocén aljának homokos összlete.
A Bácska legmagasabb északnyugati részén nem járt a Duna, kike
rülte (1. ábra). Sikerült elkülöníteni az itteni dunántúli 
származású alsdpleisztocén homokot a dunai törmelékkúp homok
jától. A nemduriai homok alja vékony, 10— 20— 30 m-es, apróka
vicsos, a kutak fajlagos hozama jóval kisebb, mint a dunai viz
ádéból termelő kutakéi. Ez a homok a déli mezőföldi homok foly
tatása, megvan Kalocsán 75— 120 m-re a felszín alatt, a felső- 
pannóniai képződményekre települve. Baja környékéről a Duna- 
völgyből elhordotta a bevágódd Duna, ott a felsőpleisztocén 
kavicsos homok a felsőpannóniai agyagra rakódott le. Ez az al
sópleisztocén vízadószint kimerülőben van, ezért fel kellett 
tárni a feküjében levő felsőpannóniai homokrétegeket is. Ezek 
vízkészlete is kimerülőben van.
A délbácskai löszterület jugoszláv részén viszonylag kevés a 
mélyfúrás, ezért nem lehet elhatárolni a dunai eredetű alsd
pleisztocén homokot a dunántúlitól (1. ábra). :evés adat sze
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rint itt is a felsőpannóniai homokrétegeket tárták fel a na
gyobb településeken.
2.2. Délbánsági löszterület. Nem olyan összefüggő, mint a dél- 
bácskai. Keleti részén a hegységperem előtt vannak a völgyekkel 
megosztott, DNy— ÉK-i irányú löszhátak. Nyugati része a Delib- 
látot veszi körül, annak déli vége kivételével.

3. Felsgpleisztocén síkok és teraszok, vékony iszapos' lösszel■ 
borítva
Ide tartozik a délbácskai sík, néhány teraszroncs az É— D-i i- 
rányú mai Dunavölgy mentén és a Bánság síkja ugyanúgy, mint Ti
szántúlunk síkságának legnagyobb része.

3.1. A Dunavölgy terasz szigetei. A pleisztocén vége, az erős 
"fiatal" mozgás időszaka előtt a Duna nem járt a Hajős— János
halma— Kunbaja vonaltól nyugatra. A Mezőföld lejtősége valahol 
a mai Dunavölgyi Főcsatorna mentén érintkezett a dunai hordalék
lejtővel. A Kalocsa környéki süllyedők kialakulása során a Duna 
elhordotta a mezőföldi lejtő keleti szegélyét, egészen a felső- 
pannóniai rétegekig. Két tanúhegy maradt meg, a Solti-halom és 
a Titél (helytelenül Tétel halom). A Kalocsai-süllyedékben meg
maradt a mezőföldi pleisztocén rétegsor, Kalocsán 70— 80 m-től 
120 m-ig. Ennek alja a finomkavicsos bácskai vízadószintnek fe
lel meg. A mezőföldi pliocén— pleisztocén határ diszkordancia 
szintje lesüllyedve megvan a Kalocsai-süllyedékben, és néhány 
vékony homokfedőjével együtt az Ordastól Bugyiig terjedő Duna
völgy sok helyén, ugyanúgy mint Paksig a Duna szintjében, a du
nai magaspartok alján. A Mezőföld keleti lejtőjének elhordása 
után szabályos folyóvízi sorozattal töltötte fel a Duna mind é- 
szaki eróziós völgyét és a Kalocsai-süllyedéket, mindpedig a 
Bajától északra és délre levő ugyancsak eróziós völgyét. Ez a 
pleisztocén végi kaviccsal kezdődő és felfelé finomodó, majd 
finomszemű homokkal és iszapos lösszel fedett folyóvízi üledék- 
sor csak roncsokban maradt meg a holocén Duna bevágódása és ol— 
dalozó eróziója miatt. Ezek a tolnai, a mohácsi és bácskai te
raszok (1. ábra).
E teraszroncsok alatt mindenütt megvan a homokos kavics. A ho
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mokot fedő finomszemcsés, gyakran löszös takard védi a kavics 
bőséges talajvizét a felszíni szennyeződéstől. A Duna a felső
pleisztocén irányváltása után is megtartotta nyugat felé való 
áthelyeződési tendenciáját. Legvastagabb a kavics a Dunavölgyi 
Főcsatorna mentén. Itt volt fő ága az dholocénben. A Duna mai 
helyét az emberi tevékenység mellett (vízrendezés) még ma is é- 
lő kis helyi süllyedékek határozzák meg, ezek magukhoz térítik 
a folyő fő ágát. A Bakér, a Nagyér, a Vajasfok és más melléká
gak még a középkor végén is fő ágak voltak. Fülöp hippói püspök, 
a kunok térítője hajón érkezett, és Fülöpszállásán telepedett 
meg. Kalocsa is főág mellé épült.
Régi térképek szerint a Mohácsi-sziget keleti Duna ága volt a 
fő meder. A Duna nyugatra történő áthelyeződésének még van né
hány jellegzetes bizonyítéka, egészen újkeletű is. A pentelei 
magasparton levő Intercisa római erőd kvader kövei az apostagi 
szigetben vannak. Ez és a magaspartok suvadásai (dunaújvárosi 
és dunaföldvári.) is ezt igazolják. ■
3.2. Délbácskai síkság. Ezt a felszínt is a Duna pleisztocén vé
gi feltöltése alakította ki. Valójában a délbácskai sík a mi 
bácskai teraszunk (Baja alatt) folytatása. Teljes, felfelé- fi
nomodó anyagú folyóvízi ciklus. Fedőtagja vékony iszapos lösz, 
ugyanaz, mint az É— D-i Dunavölgy terasz roncsain. Itt a Duna 
dél felé tolódott el. Itt ugyanúgy, mint feljebb a Dunavölgyben 
a pleisztocén kavicsos homok a Duna eltolódásának irányában vé
konyodik, itt északról délre. A pleisztocén vastagsága Zombor- 
ban 67 m, Újvidéken 21— 24 m.
A Telecska alatti, a Ferenc csatorna megépítése előtti pangó 
vizű mocsár sávja jelöli a Dunának legrégibb délbácskai medrét. 
Itt gyűlt össze aszóvölgyekből a Telecskárdl lefolyt víz.
A pleisztocén végén, talán még az dholocénben is, a Dráva torko
lata északabbra volt. Az egyesült Duna és Dráva dél— délkelet 
felé történő medereltolddása közben vágta le a Titeli-dombot a 
Fruska-Gorától keletre levő nagy lösz fennsíkból (1. ábra). A 
Fruska-Gora pleisztocénvégi— holocén emelkedése, és a szomszé
dos északi, délbácskai alföldi sáv főleg holocén süllyedése volt 
a fő oka mind a Titeli-domb elkülönítésének, mindpedig a Duna

87



jelenlegi keskeny újvidéki völgysíkja kialakításának. Itt a Du
na úgy érte el a péterváradi ormot, mint északabbra Mohács mel
lett, a Jenei-völgyben a dogger mészkövet, a Vári puszta középső- 
triász mészkövét a Mohácsi-szigeten, és mai medrében a bári ba
zaltot Mohács felett, meg a bátai dolomitot.
Délbácska szerencsés abban is, hogy a Duna keveset hordott el a 
teraszból holocén bevágódása idején. Ezt jelzi a térképen a kes
keny dunai völgytalp Újvidék környékén (1■ ábra). A délbácskai 
sík ezért szerencsés vízföldtani helyzetben van. Bőven van fel
színi vize, hála a sok csatornának is. Bőségesen van kavicsában 
talajvíz. A kavics és homok fedője viszonylag vastag, löszös, 
finom homokos anyag. Ez védi a kavicsos homok talajvizét a fel
színi szennyeződéstől. A Teleoska hát alatti délbáoskai síkon 
már sok fúrott kút tárta fel a felsőpannóniai homokrétegek vi
zét. Jő részük felszökő vizű volt, ami nagy előny volt a század
forduló körüli időben;
3-3. Tiszajobbparti teraszok és a tiszántúli bánsági síkság. E- 
redetük ugyanaz, mint a dunavölgyi teraszronosoké, és a délbáos
kai terasz síkságé.

A Tiszántúl legnagyobb részben felsőpleisztooén folyóvízi cik
lussal feltöltött felszín, mely a "kékhomok"-kal kezdődik, és 
felfelé finomodva iszapos löszben (alföldi lösz, részben mocsái— 
lösz, nedves felszínre hulló porból keletkezett lösz) végződik. 
Ebbe a nagyobb folyók bevágódtak a terület kevésbé süllyedő ré
szein. így vágta el a Tisza a bánsági síkságtól jobbparti bács
kai teraszait Q. és 2, ábra). A legészakibb ilyen terasz sziget 
Kiskundorozsma és néhány alacsony roncs Szegeden. Ettől északra 
nincs jobbparti terasza, mert mai süllyedéket töltöget, hiszen 
helyenként 80— 90 m-es a tiszavízvidéki:felszínközeli üledék.
A délalföldi nagy süllyedek tengelyvonala halad a Lakitelek—  
Csongrád— Szegvár— Hódmezővásárhely— Makó— Zsombolya irányában. 
Egy másik melléktengely vonal halad Szegedtől észak— északnyu
gat felé Kiskunfélegyháza— Jakabszállás irányában. A délalföldi 
mély és széles vápában megvan a felsőpliooén homokos kavicsos ü- 
ledéke, mely pleisztocén fedőjével együtt maximálisan 1000— 1100 
m-es vízadó formációt alkot. Kitűnő minőségű vízzel, és igen jó
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fajlagos kúthozamokkal a hazai területen. Ennek a vápának mind
két oldalán jóval magasabban van a pleisztocén alsó részének 
vízadó'szint je. Területünkön feküjének felszín alatti mélysége 
méterben a következő: Szabadka 176, Magyarkanizsa 179, óbecse 
125, Karlova 116, Magyarszentmárton 184, Ótelek 132, Párdány 
120, Perjámos 298, Katalinfalva 112, Nagybecskerek 130, Toron- 
tálerzsébetlak 67, Számos 74, Antalfa 67 (2. ábra).
Ezek az adatok jórészt régi, az I. világháború előtti "tiszta
vizes" fúrású kutak rajzos szelvényeiből valók. Megbízható mun-' 
kák dokumentációi. Nagyobb részüket a Zsigmondy cég hagyatéká
ból vettem át. A nagy délalföldi süllyedők tengelyének sávjában 
levő szelvényeket nem használtam fel, mert valószínű, hogy itt 
a fúrások nem érték el a pleisztocén feküjét.
Az alsópleisztocénból fúrással feltárt rétegvíz nagy szerencsé
je a bánsági síkságnak. Minősége kitűnő, jó hozamú kútjai mel
lett leginkább felszálló vize volt jelentős gazdasági tényező 
a századforduló körül. Gyakran már 40— 60 m mélységből is fel
szálló vizet nyertek, főleg a hegységi peremen, így Versec kör
nyékén is.
Az alsópleisztocén rétegvíz mellett csak helyi jelentőségű a 
felszín alatti homokréteg ("kékhomok") talajvize. Ez legtöbbször 
nem elegendő vízműves vízellátásra. Vizének minősége igen válto
zó. A löszfelszín homok ablakain, pl. a Maros törmelékkúpján bő
vebb és jó minőségű, sajnos itt a felszínről könnyen szennyeződ
het. A löszös és szikes felszín alatt gyenge a minősége és a ku
tak hozama is kevesebb. Ez is egyik oka annak, hogy olyan gyor
san fellendült az Alföldön a múlt században az artézi kútfúró 
ipar. A bánsági síkon is viszonylag sok artézi kút tárta fel a 
felsőpannóniai rétegvizet, főleg ott, ahol vékonyabb a pleiszto
cén rétegsor.

4. A Dunának és mellékfolyóinak völgye
A Duna völgyében Budapesttől Titelig mindenütt megvan a folyó 
felsőpleisztocén kavicsos üledéksora. Ennek talajvize mennyisé
gileg kedvező, a minősége azonban igen változó. A mocsarak, egy
kori holtágak alatti kavicsban a talajvíz igen erősen vasas és
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gyakran kellemetlen mellékízű. A Dunavölgyben sok helyen fel
színre jut a kavicsot fedő homok a löszös és szikes iszap, meg 
az ártéri üledékek alól. Az ilyen homokos területen a csapadék
víz könnyen beszivároghat, ezzel felhígul a "tömény" talajvíz.
A homok felszínek ásott kútjaiban a talajvíz jó minőségű és bő
séges, viszont nagyon könnyen szennyeződik. A homokszigetek 
legnagyobb részén települések és nagyobb majorok vannak, mert 
ezek a helyek a folyószabályozás előtt Is jórészt az árvízszint 
felett voltak. A Tisza és a bánsági folyók alluviuma kedvezőt
lenebb, mert finom szemosézettségű a felszín alatti homok.

5. A felsőpannóniai homokszintek vízföldtani jelentősége

A felsőpannóniai vízadó képződményeket egyrészt a magas Bácská
ban tárták fel, ahol nincsenek dunai eredetű pleisztocén víza
dók (pl. Baja és Bácsalmás között), másrészt a Dunavölgyben, a . 
délbácskai és bánsági síkon. Mindezen helyeken, kivéve a magas 
Bácskát, mintegy 100 éven át az volt nagy előnyük ezeknek a mé
lyebb vízadóknak, hogy felszökő vizet szolgáltattak. Ma már rit
kaság a felszökő vizű kút, még a mély síkokon is.

6. Arzénes rétegvíz a Bácskában
Az alföldi arzénes rétegvíz 1980 óta ismert. A jugoszláv határ 
mentén az arzén koncentrációja nagyobb területen meghaladja a 
nemzetközileg elfogadott 50 mikrogram/1 határértéket (1, ábra). 
Biztos, hogy átterjed a határon túlra is. Legnagyobb az arzén- 
tartalom mind az alsópleisztocén, mind a felsőpannóniai viza- 
dókban ott, ahol az ún. mélykúti vápának vastag, felsőkréta 
képződményei érintkeznek a magas helyzetű alaphegységgel, a 
szerkezeti törések mentén. Általában a nagy arzéntartalom első
sorban szerkezeti törések mentén jelentkezik, jelezve ezzel is 
a mélyről jövő migrációt. A Duna— Tisza közén sok vulkáni kőzet 
van a mélyben. Elsősorban az andezit-tipusú kőzeteknek jelentős 
az arzén-tartalma. Itt a Duna— Tisza köze déli részén mutatták 
ki az utolsó két évtized szénhidrogén kutatásai az alaphegységi 
szerkezet bonyolultságát. Érdekes, hogy a Duna felsőpleisztocén 
kavicsában eddig sehol sem találtak geológiai eredetű arzénes 
szennyezést. Szegeden, a mélyebb helyzetű pleisztocén vízadók—
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ban csak nyomokban van meg. Ezzel szemben a tiszavízvidéki ere
detű felső 60— 80 m-es mélységű vízkutató fúrások vizében az 
arzéntartalom gyakran meghaladta a megengedett határértéket. Ez 
is egyik jellegzetessége a dunai és tiszai eredetű pleisztocén 
képződményeknek.
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Hydrogeological scheme for the Southern 
part of the Hungarian Great Plane and for 

the Bánság region

Ilihály Erdélyi

The most important layers in terms of water acquisition 
of the examined regions are deposited in the Pleistocene. 
These Danube river alluviums generally consist of gravelly- 
sand, with finer grain size fractions in Southern direc
tion. The examined regions can 'be divided into several 
subregions with different local conditions regarding the 
water acquisition possibilities. ,
The paper treates the morphological conditions of the 
regions and the important geological processes Y/hich have 
been taken place since the Pleistocene.
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